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BRNO, PROSTĚJOVTomu dal, tomu dal a na toho už nezbylo. A na ty další už vůbec ne! Tak by se velmi lakonicky dal vystihnout obchodní model, který více jak
deset let uplatňoval tehdejší prostějovský hasič Ladislav Kadlčík. Zatímco celá řada
jeho klientů z řad spolupracovníků i známých si díky velkorysým úrokům přišla na
pěkné peníze, na ty, kteří se přidali později, se už nedostalo. Za jeho zcela iracionálním počínáním zůstávají obrovské dluhy, které nyní už bývalý hasič zřejmě nikdy
nesplatí.V úterý 18. srpna kvůli nim Kadlčík poprvé stanul před senátem Krajského
soudu v Brně, kde mu hrozí až deset let vězení. Večerník sledoval líčení naživo.
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Zhasnìte, chci vidìt!
Prostějov (mik) – Jak známo, během srpna jsou na obloze pouhým
okem zcela zřetelně vidět Perseidy, tedy kometární meteorický roj.
Jeden z Prostějovanů ale požádal
magistrát o zajímavé opatření. „Bylo
by možné v noci vypnout všechna
světla ve městě, abych se na Perseidy
mohl dívat? Mohlo by se to i rozhlásit
rozhlasem, aby se veřejné osvětlení
nevypínalo jen kvůli mně,“ požádal
radnici prostřednictvím městského
webu muž z Prostějova. „O žádném
takovém záměru město neuvažuje,“
zklamala ho překvapená Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.

Houbaøi mají pauzu
Prostějov (mik) – I když se zdá, že
díky častým a vydatným dešťům je
vláhy dost a houbaři mají další žně,
není tomu tak. Jak se Večerník během uplynulého týdne dozvěděl,
lidé z lesů na Prostějovsku odcházejí
s téměř prázdnými košíky. „Napršeno je sice dost, ale houbám vadí velká
vedra. Prostě nerostou! Na další vlnu
hub si budeme muset počkat asi až do
září,“ posteskl si známý prostějovský
houbař, který jindy zásobuje Večerník
snímky svých lesních úlovků.
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Původce skládek se daří odhalovat.
Jen během letošního roku bylo na
území města Prostějova zjištěno třiatřicet černých skládek, u kterých se
strážníkům městské policie podařilo vypátrat původce. Vyšetřování
dalších způsobených nepořádků,
především u hnízdišť s kontejnery,
pokračuje. Padají velké pokuty.
CO NÁS UDIVILO…

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Při jízdě Prostějovem se občas člověk nestačí
divit. Jak se ale ukazuje, vlastně ani nemusí do silniční džungle vyrazit. Stačí prostě vyjít na ulici. Někdy nám totiž zůstává rozum stát i nad parkovacími dovednostmi některých
lidí. Opakovaně se dá setkat u supermarketů s tím, že si některý z řidičů místo na parkovací místo stoupne„jen vedle“,
shodou okolností ale do odbočovacího pruhu. Jeden takový se nedávno našel taky v centru Prostějova. Šipka nešipka, rozhodl se prostě, že místo je jeho! A byl pryč...

Foto: Michal Sobecký

Co si na něm chce vzít? Jak se Večerník během uplynulého týdne dozvěděl, tenistka prostějovského TK
Agrofert Petra Kvitová bude po Radimu Žondrovi požadovat odškodné ve výši tří milionů korun za napadení z prosince roku 2016. Otázkou
je, co si dvojnásobná wimbledonská
vítězka chce po recidivistovi odsouzeném na 11 let v kriminálu vzít...
ZACHYTILI JSME

Agentura 5$'$5<%8'289ã8'(,1$1É0ę67Ì 52

Komu chybí papoušek?
Prostějov (mik) – V zahradách
domů v prostějovské ulici Karlov se
už několik dní zdržuje pestrobarevný papoušek. Policisté hledají jeho
majitele. „Byl nám oznámen pohyb
papouška, pravděpodobně rosely
pestré. Bohužel se ho zatím nepodařilo odchytit,“ potvrdil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje. Majitel opeřence se tak může
telefonicky obrátit na policejní operační středisko na telefon 974 781
650, kde mu budu poskytnuty další
informace.

Pondělí 24. srpna 2020

Prdlajs jen tři nebo čtyři! Ještě
před dvěma měsíci naši konšelé
deklarovali, že hodlají do Prostějova vrátit stacionární radary
na měření rychlosti. „Budou ale
jen tři, maximálně čtyři. A to na
těch nejfrekventovanějších ulicích,“ uvedla doslova náměstkyně
primátora Alena Rašáková, která má na magistrátu na starost
všechno, co má čtyři kola.
Agentura Hóser však během uplynulého týdne zjistila, že radarů

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Lákadlo. Pokud v minulosti chtěly ženy vzbudit u muže pozornost, upustily před ním kapesníček a čekaly, jak na to zareaguje. Nyní mívají v kapse
silnější lákadlo – stačí, když před svým idolem na zem pohodí mobil... Vytratit svůj drahý telefon měla nevědomky i dvaadvacetiletá žena na benzince v Kostelci na Hané. Nálezce by měl přístroj vrátit, jinak mu hrozí
policejní stíhání.
•• Úterý ••
Vyhořelý hasič. Říká se, že tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až
dojdou peníze. Ladislav Kadlčík si tak dlouho hrál na veleúspěšného burzovního makléře, až skončil před soudem s dluhem přes 120 milionů korun. Přestože dal řadě lidí pěkně vydělat, sám musel vědět nejlépe, že to
s ním musí skončit špatně.
•• Středa ••
Meky na zámku. „Nad tulákmi držia stráž, niet tam víťazov, tak leť, aj keď
nevyhráš nad zemskou príťažou,“ zpívá Miro Žbirka v Baladě o polních
ptácích. Dokument o pozoruhodném československém muzikantovi
a sympatickém chlapíkovi nazvaný Meky se stal hitem nabídky letošního
karlovarského filmového festivalu. K vidění byl i v letním kině na prostějovském zámku.
•• Čtvrtek ••
Hry na koupališti. Nejsou staří lidé, jsou jen lidé, kteří si z nejrůznějších
důvodů odmítají hrát a učit se něco nového... To určitě neplatilo pro ty,
kteří se sešli na 3. ročníku Sportovních her seniorů na koupališti ve Vrahovicích.
•• Pátek ••
Křídla ve skleníku. Říká se, že knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky
křídla. Texty španělského básníka F. G. Lorky Vracím se pro svá křídla doplněné o ukázky flamenga byly součástí pozoruhodného kulturního večera v zámecké oranžerii v Čechách pod Kosířem.
•• Sobota ••
Pohádky pro každého. I když jdete do opravdu hlubokého lesa, neznamená to, že musíte mít na sobě potápěčské brýle. Stejně tak platí, že chcete-li navštívit pohádkový les v Plumlově, nemusíte být nutně Křemílek ani
Vochomůrka. Je to díky Spolku Plumlovských nadšenců, kteří o víkendu
tuto oblíbenou pouť opět připravili.
•• Neděle ••
Nebuďte ovce! Nechte je vyspat! Nevím, kde se vzal názor, že ovce jsou
hloupé a dělají pouze to, co všichni ostatní. Proti tomuto předsudku už
řadu let bojuje vtipná a chytrá ovečka Shaun, která v letním kině v Mostkovicích po invazi mimozemšťanů zachránila nejen celou farmu, ale i planetu.

bude ve městě mnohem a mnohem
víc. Dokonce i na místech, kde byste to nejméně čekali. „Na poslední
radě města jsme se usnesli, že nakoupíme třiašedesát přístrojů na
měření rychlosti, které budou dokumentovat přestupky řidičů. A ty
okamžitě budeme pokutovat pod
hrozbami exekucí,“ řekl napřímo
primátor Prostějova Francimór
Kopačka. „Rozhodli jsme o maximálním osazení stacionárními
radary na třiašedesáti místech
našeho města. Co nás k tomu vedlo? Samozřejmě nutnost zajištění
bezpečnosti a dodržování dopravních předpisů,“ odpověděl na přímý dotaz první muž Prostějova
Francimór Kopačka.

KRIMI
Ü½NGJ

Nakupující seniorky mohou být
zase o něco klidnější. Policisté dopadli čtyřicetiletou ženu,
která kradla v různých prostějovských supermarketech. Dokázána bylo zlodějce série tří
případů z počátku června, za
které bude nyní pykat.
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V obchodních zónách si protřelá dáma vyhledávala
postarší důchodkyně, které
v zápalu nakupování polevily
v ostražitosti. Využívala tak
jejich nepozornosti a z kabelek na košících jim odcizila
peněženky. S nimi poškozené
ženy ve věku 66 až 76 let přišly i o osobní doklady, platební
karty a finanční hotovost. Výše
způsobené škody byla vyčíslena na bezmála 11 tisíc korun. Jenže v srpnu spadla klec
a zlodějce nyní hrozí trest čtyřiadvaceti měsíců za mřížemi.

Investigativním přístupem jsme
však vypátrali, že důvody instalace takového množství radarů na
měření rychlosti jsou zcela jiné,
než pan primátor přiznal. „Tak
je to jinak, no dobře. Kvůli koronaviru přišla městská pokladna
o spoustu peněz a potřebujeme
díry v rozpočtu okamžitě zalepit.
Předpokládáme, že výběrem pokut získáme desítky milionů korun, a to ještě včil během tohoto
roku. Nedělám si iluze, že řidiči
kvůli hrozbě radarů začnou jezdit opatrněji. Však jen ať překračují rychlost, my budeme mít více
peněz,“ pravil prostějovský radní,
který si však nepřál být jmenován.

A Agentura Hóser jeho přání respektuje, přece není možné prásknout radního Skleničku, který
nám odtajnil pravdu o stacionárních radarech a jejich hlavním
využití.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak

Už tolik let uplynulo od tragických dní během srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy
v roce 1968. V pátek jsme na
náměstí T. G. Masaryka uctili
památku tří zastřelených Prostějovanů během řádění sovětských
vojáků v našem městě.
ZAUJAL NÁS...

TOMÁŠ HANÁK

pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech
nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany, aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování
Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

Foto: internet

Známý herec a moderátor byl
hlavní hvězdou španělského večera v oranžerii na zámku v Čechách pod Kosířem.
ZASLECHLI JSME…

„ŽÁDNÁ DÁVKA,
KTERÁ BY UMOŽNILA
VSTUP NA KOUPALIŠTĚ
PŘÍMO PRO ROMY
ZDARMA, NEEXISTUJE!“
Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina
Beránková zareagovala na spekulace,
že sociálně slabší občanů mohou
do prostějovského aquaparku bez
vstupenky.

ALOIS NEUMAN
se narodil 8. března 1950 a trvalé bydliště má
hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného
vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání 15. června 2020. Jeho zdánlivé zdánlivé
stáří je 60 let, měří asi 175 centimetrů, má
hubenou postavu, modré oči a šedé vlasy.
Nosí knír a bradku.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 24/15 °C
Bartoloměj

¶WHUÙ

26/13 °C
Radim

Støeda 27/13 °C
Luděk

DARINA FORGÁČOVÁ
se narodila 30. října 2004 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání 6. srpna 2020. Její zdánlivé stáří je
14 až 15 let, měří asi 153 centimetrů. Má
hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné
vlnité vlasy.

Ètvrtek 28/15 °C
Otakar

Pátek

25/14 °C
Augustýn

Sobota 26/13 °C

Evelína

Nedìle 25/13 °C
Vladěna
Zdroj: meteocentrum.cz
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Počet nakažených .YLWRY¾FKFHSRäRQGURYL

roste jen mírně
PROSTĚJOV Během uplynulého
týdne vzrostl počet nakažených
virem COVID-19 na Prostějovsku jen velice mírně. Tento fakt je
i podle hejtmana Olomouckého
kraje Ladislava Oklešťka optimistický. Už obzvláště proto, že jinde
v republice čísla pozitivně testovaných rostou mnohonásobně víc.
Uplynulou sobotu večer evidovala Krajská hygienická správa Olomouckého
kraje celkem 1 159 osob pozitivně testovaných osob. „Z tohoto počtu ovšem
registrujeme již 1 023 vyléčených a aktuální počet nakažených je 114 osob.
Na Prostějovsku je to 151 osob,“ sdělila
krajská hygienička Růžena Halířová. „Já
situaci nehodnotím podle počtu nakažených, u nichž navíc nejsou skoro žádné
příznaky, ale podle počtu hospitalizovaných. A minulý týden nemocnice nehlásily žádného nového pacienta! Tudíž
můj optimismus mi nikdo nevzal,“ řekl
Večerníku hejtman Ladislav Okleštěk.
Na otázku, co říká veletočům na ministerstvu zdravotnictví ohledně změn

v opatřeních, odpověděl bez skrupulí.
„Ve čtvrtek mi volal premiér Babiš a chtěl
znát situaci v našem kraji a také můj názor
na tvrdá opatření, která vyhlásil ministr
Vojtěch. Řekl jsem mu, že podle mého
názoru nošení roušek je potřebné pouze v nemocnicích, sociálních zařízeních
a také v hromadné dopravě. Jinde je to
nesmysl. Když jdu například do restaurace, chci si tam něco vypít a najíst se. A ne
abych si sedl za stůl s rouškou na obličeji!
To samé se týká škol. Je holý nesmysl,
aby si děti nasazovaly a zase sundávaly
roušky pokaždé, když přejdou z místnosti na chodbu nebo do jídelny. To
k ničemu nevede,“ uvedl hejtman Okleštěk, který odpověděl i na otázku, zda se
neobává silnější druhé vlny koronaviru,
který by mohl například ovlivnit právě
školní výuku. „Stále tvrdím, že žádná
druhá vlna neexistuje, koronaavirus je
tu prostě pořád a tu a tam ukáže svoji
sílu. Zatím jsme nad ním nezvítězili,
to ještě nějaký čas potrvá. Já doufám,
že kvůli covid-19 už nebudeme muset
školská zařízení zavírat.“
(mik)

Nejvyšší
soud udìlal
za pøípadem
teèku
PROSTĚJOV Nejvyšší soud České
republiky během uplynulého týdne
zveřejnil definitivní ortel nad případem přepadení tenistky Petry Kvitové
z prosince 2016 v jejím prostějovském
bytě. Zamítnutí dovolání znamená
pro Radima Žondru jediné, že si odsedí jedenáct let ve věznici ve Valdicích.
A není to jediný jeho problém. Jak se
totiž Večerník exkluzivně dozvěděl,
dvojnásobná wimbledonská vítězka
chce po něm tučné odškodné!

Michal KADLEC
„Nejvyšší soud České republiky dovolání pana Žondry zamítl proto, že podle
trestního řádu nebyly naplněny důvody
pro jeho podání,“ oznámila uprostřed
minulého týdne asistentka místopředsedy Krajského soudu v Brně Miroslava
Klusová. „Rozhodnutí Nejvyššího soudu bereme na vědomí a nechci se v tuto
chvíli k němu nijak vyjadřovat,“ uvedla
pro Večerník Lucie Janovská Nejedlá.

Nicméně sdělila, že Petra Kvitová požaduje po Radimu Žondrovi velkou
sumu peněz. „Chce tři miliony korun
jako odškodné!“ „Ano, je to pravda, jde
o tři miliony korun. Radim ale nic platit
nechce a nebude, nic neudělal,“ potvrdila Večerníku Žaneta Zelená, přítelkyně
odsouzeného Žondry, která je s ním
v kontaktu.
Stanovisko Petry Kvitové se Večerníku
do uzávěrky vydání nepodařilo získat.
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Minulý týden jsme byli nuceni přistoupit k razantnějším opatřením
k dodržování pořádku v ´Koupelkách´. Náš aquapark se stával terčem nájezdů „návštěvníků“, kteří
nebyli ochotni dodržovat návštěvní
a provozní řád, a dokonce ani základy hygieny. Množily se případy,
kdy svým hlukem a chováním obtěžovali ostatní návštěvníky, v některých případech dokonce skákali
do bazénu v oblečení, v němž přišli.
V rizikových hodinách proto bude
na areál dohlížet bezpečnostní
služba. Věřím, že šest jejích pracovníků si v případě potřeby rychle
zjedná pořádek. Také pro Městskou policii Prostějov budou ´Koupelky´ prioritou. Pravidla musí
platit pro každého, kdo do našeho
aquaparku zavítá.

František JURA,RTKO¾VQT
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SKATEPARK: QĚNWHUpGĚWLVSRUWXMtMLQp

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Tohle by si měli mnozí rodiče přečíst.
Obzvláště pokud nemají přesnou
představu, jak jejich ratolesti tráví svůj
volný čas! „Chodí vaše dítě ‚sportovat‘ do prostějovského skateparku?

32hk$¤.$

kradla peníze
Seniora připravila
i o důchod...
PROSTĚJOV Manipulace s penězi byla pro doručovatelku příliš
velikým lákadlem. Prostějovská
„pošťačka“ zpronevěřila lidem
přes dvacet tisíc korun. Místo toho,
aby jim je od adresátů doručila, použila je pro svoji potřebu.
„Z přečinu zpronevěry podezírají
policisté jednatřicetiletou doručovatelku z Prostějova. Tohoto skutku
se podezřelá měla dopustit nejméně
ve třech případech, kdy v jednom
případě nedoručila důchod, v jednom neproplatila poštovní poukázku
a v jednom případě způsobila pokladní schodek na svěřených financích
a škodu nenahradila. Svému zaměstnavateli a jeho klientům tak způsobila
škodu vyčíslenou na jedenadvacet
tisíc korun,“ prozradil František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
s tím, že ženě v pošťácké uniformě
za uvedené jednání hrozí až dvouletý
kriminál.
(mik)

Podle strážníků více stížností od
lidí směřuje na hřiště v Tylově ulici
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Tak buďte opatrní! Sami se přijďte
podívat, co tam děti mladší patnácti
let každodenně dělají. Mnohdy by
to stálo i za návštěvu policie. K vidění
je tu střelba z plynové pistole, cigarety, drogy či alkohol,“ upozornil ve
facebookové skupině Prostějov Bez
Cenzury jeden z častých návštěvníků
skateparku, jehož hlavní motivací bezpochyby je, aby se ve skateparku mohl

zlepšovat v jízdě na kolečkových bruslích, k čemuž vede i ostatní.
Není přitom rozhodně sám, komu
vulgární, opilé a ‚zhulené‘ děti na sportovišti již lezou krkem. „Mnozí z nás,
co jezdíme, si na ně stěžujeme, ale nepomáhá to. Bojím se, že ani toto nic nevyřeší,“ připojil se do diskuse poněkud
skepticky jeden z milovníků jízdy na
kole. Našli se mnozí, kteří upozorňova-
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marihuany ve skateparku donesly
i k městským strážníkům. „V areálu
v Kostelecké ulici strážníci provádí
průběžné kontroly stejně jako i na
dalších hřištích po celém Prostějově.
Činíme tak většinou namátkově, nevybavuji si, že bychom zde v uplynulých měsících řešili nějaký přestupek
na základě podnětu někoho dalšího,“ reagovala na náš dotaz Tereza
Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Situaci strážníkům v podobných případech komplikuje fakt, že jakmile
na místo dorazí hlídka, děti, které by
Večerník tedy zajímalo, zda se infor- se dopouštěly něčeho problematicmace o popíjení alkoholu a kouření kého, z místa rychle zmizí. „Pokud
li, že nejrůznější experimenty například
s alkoholem k dospívání patří a jsou
svým způsobem lepší než vysedávání
u počítačů. Podle těchto hlasů je pak
jen na konkrétních lidech, jak oni sami
své dospívání zvládnou a jakou cestou
se následně vydají. „Pokud přijmeme
za normální ve třinácti letech kouřit
trávu, být ozbrojen byť ‚jen plynovou
pistolí‘, slovně napadat koho se nám
zachce, tak s námi bude zle,“ upozornila v této souvislosti jedna z diskutujících.

CO NA TO STRÁŽNÍCI?

by se podařilo zastihnout někoho
s marihuanou, předává se věc Policii ČR. V dalších případech se věc
obvykle oznamuje na sociálním
odboru,“ ujistila Greplová, které se
Večerník v souvislosti s hřištěm zeptal, kam vůbec strážníci vyjíždějí
nejčastěji. „Co se týče nejrůznějších
oznámení, pak asi vede dětské hřiště v Tylově ulici. Je to asi i tím, že se
nachází mezi paneláky, takže na něj
má výhled velké množství lidí. Upozorňují nás například na skupinky
Romů, nicméně ani v těchto případech obvykle žádné přestupky přímo na místě nezjistíme,“ prozradila
Greplová.
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Uplynulý pátek vpodvečer došlo k havárii naproti místního nádraží v Prostějově.
Osobní vozidlo Mazda po projetí křižovatky nepochopitelně narazilo do stromu před pekárnou na
konci Rejskovy ulice. Dvoučlenná osádka tvořená mladým mužem a dívkou naštěstí vyvázla bez
zranění. Během víkendu policie nesdělila k této události žádné podrobnosti.
(mik)
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PROSTĚJOV Rodiče pozor!
Konflikt mezi těmi, kteří se do
skateparku chodí zlepšovat
v ježdění přes překážky, a těmi,
kteří na stejné místo míří hlavně proto, aby mohli nerušeně
zevlovat, opíjet se a kouřit trávu, třebaže jim ještě nebylo 15
let, se rozhořel na Facebooku.
Sami strážníci v souvislosti se
hřištěm v Kostelecké ulici žádné přestupky nezletilých neevidují, třebaže na místě provádějí
občasné kontroly. Více stížností
pak mají například na hřiště
v Tylově ulici.
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STARÉHO

PO STOPÁCH

STÍNY MINULOSTI

PŘÍPADU
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NEBUDE

Vyrazit sportovat přes překážky
můžete na Dolní či k Hloučele

6QVQ JąKwV÷ PCLFGVG X DKQMQTK
FQTW *NQWéGNC RąGUP÷LK W 1NQ
OQWEMÆWNKEGPCUVTCP÷WHKTO[
%JGQRU
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tento záměr se podařilo dotáhnout do úspěšného konce!
Už je to více než rok, co začalo vedení magistrátu nahlas hovořit o rozšíření počtu psích louček ve městě
a zároveň podpoře vzniku hřišť pro
psy s prvky agility. To se v mnoha
případech podařilo. Zároveň však
bylo rozhodnuto, že překážkové
hřiště v Kolářových sadech by v tuto
chvíli nebylo vhodné.
V průběhu minulého roku v Prostějově
vznikla hned dvě hřiště s agility prvky.
„Jedno z nich se nachází u Hloučely

Napsáno

à

pred

30. 8. 2010

nedaleko Olomoucké ulice na straně
u sídla firmy Cheops. Je na něm řada
masivních dřevěných překážek a lidmi je
hojně využíváno. Druhé funguje v Dolní
ulici nedaleko kruhové křižovatky poblíž
Motorestu u Kola. Jeho součástí je i nově
vybudované oplocení,“ připomněla náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová s tím, že další oplocená psí
loučka vznikla také v blízkosti hřbitova.
„Jiné už oplocení nemají, snažíme se je
od okolního prostoru oddělit například
výsadbou keřů,“ dodala Sokolová, jíž se
Večerník zeptal, zda vznikne překáž-

Pondělí 24. srpna 2020

kové hřiště pro běhání lidí se psy také
v Kolářových sadech. „Tuto variantu
jsme zvažovali, ale nakonec od ní odstoupili. Kolářovy sady jsou aktuálně
hojně využívány velkým množstvím
lidí všech věkových kategoriích a další
atrakce by mohla narušit jejich rozdílné
potřeby,“ vysvětlila náměstkyně primátora, podle níž magistrát už o dalším
rozšiřování psích louček ani agility
hřišť v tuto chvíli neuvažuje. „Kde jsme
mohli, tam už je. Další pozemky v majetku města k tomuto účelu již nemáme,“ objasnila Sokolová.
(mls)

SILNICE V KLADKÁCH SE OPRAVUJE
PO PADESÁTI LETECH!

KLADKY Tak se to přece jen podařilo! Silnici v tak bídném stavu
jako tu v Kladkách byste jinde
hledali už jen těžko. V polovině letošního července se po dlouhých
odkladech začalo s její kompletní
rekonstrukcí. Práce byly rozděleny do dvou etap a skončit by měly
6. prosince. Po tomto datu tak
zmizí jeden z vůbec nejstarších
a nejviditelnějších STÍNŮ MINULOSTI z celého Prostějovska.
Silnice v Kladkách je jedinou komunikací, která jejich obyvatele spojuje
se školou, prací či lékařem. Přesto již
řadu let zůstávala v katastrofálním
stavu. A to navzdory faktu, že projekt kompletní rekonstrukce šest
kilometrů dlouhého úseku mezi
křižovatkou Na Srdéčku a obcí získal stavební povolení již před čtyřmi
roky. Dosud se z ní podařilo realizovat zhruba polovinu.
Dokončení bylo naplánováno na
letošní rok, nicméně dlouho se nevědělo, zda do něj zásadním způsobem nepromluví situace kolem
epidemie koronaviru. Nyní už je
jasné, že se tak nestane. „S oprava-
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skonèit 6
mi se začalo v pondělí 13. července. Aktuální úplná uzavírka pro
naše občany představuje poměrně
velké komplikace, a to zejména
kvůli zásobování. Změnily se také
jízdní řády autobusů, kdo chce
zvolit tento způsob dopravy, musí
domů dojít kus pěšky. Nicméně
všem je jasné, že pokud chceme,
aby se silnice konečně opravila,
nezbývá nám než to vydržet,“ komentoval aktuální situaci starosta
Kladek Josef Hofman.
Rekonstrukce byla rozdělena do
dvou částí. „V první etapě, která
skončí 30. září, bude uzavřen úsek

od Dětkovic po školu. V té druhé,
s níž se začne v polovině září, se
uzavře silnice od školy až za konec obce ve směru na Vysokou,“
prozradil Večerníku plán starosta,
kterému dělala vrásky na čele zejména starost o to, jak budou děti
z okolí dojíždět do místní školy.
„Zřejmě budeme muset vypravovat vlastní autobus,“ nastínil
řešení.
Rozsáhlé opravy probíhají v režii
Správy silnic Olomouckého kraje,
obec přispívá částkou 1,8 milionu
korun na rekonstrukci obrubníků
lemujících silnici.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral
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Otřesný případ, o kterém se týden
nemluvilo. Až v pátek policie zveřejnila podrobnosti o nálezu mrtvoly
muže středního věku v Hybešově
ulici v Prostějově na místě zvaném
Močidýlka. Mrtvý muž tam ležel bez
známek života zcela nahý. Přivolaný lékař si nebyl jistý příčinou smrti
a údajně na těle neshledal žádné stopy
cizího zavinění. Jediné štěstí, že se do
případu pustila prostějovská kriminálka! Detektivové totiž odhalili, že
muž zemřel násilnou smrtí!

„V pátek 13. srpna 2010 ve 20.10 hodin
byla v zahradní kolonii Močidýlka nalezena mrtvola muže neznámé totožnosti ve
věku od 55 do 60 let a výšky 157 centimetrů. Mrtvola ležela nahá na zádech bez oblečení a osobních věcí. Mrtvý muž měl na
sobě pouze ponožky a ležel asi dvacet metrů od polní cesty. Přivolaný lékař provedl
ohledání těla, na místě však neshledal stopy
cizího zavinění. Tělo bylo převezeno k provedení soudní pitvy,“ vyjádřila se k případu Eva Čeplová, policejní tisková mluvčí.
Jenže prostějovští kriminalisté brzo pozna-

li, že tady něco nehraje! Lékař to zřejmě
nepostřehl, ale mrtvý muž měl na zádech
krvavé odřeniny, jako kdyby ho někdo táhl
po zemi. „Navíc byly u muže nalezeny hematomy na hlavě, zřejmě způsobené údery
nebo kopy,“ potvrdil Večerníku kriminalista vyšetřující tento případ. „Provedeným
šetřením se zjistilo, že mrtvým mužem je
třiapadesátiletý A. G. ze Smržic. Dále bylo
zjištěno, že tento muž odcizil v uvedený
den jiným dvěma mužům v zahradní restauraci U rybníčku ve Vrahovicích batoh
s MP3 přehrávači. Okradení na to ale přišli

a došlo ke rvačce, přičemž se snažili zloděje zřejmě i zesměšnit tím, že ho svlékli do
naha. Zbili ho ale tak, že muž na následky
zranění zemřel. Prostějovští kriminalisté
oba podezřelé muže zatkli a předali olomouckým kolegům. Ti totiž vyšetřují závažné trestné činy,“ uvedla mluvčí policie
Eva Čeplová. „Oba muži ve věku 26 a 34
let byli obviněni z trestného činu těžkého
ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozí
jim až šestnáct let vězení,“ uzavřel Michal
Pižurin, mluvčí Policie ČR Olomouckého
kraje.

jak šel čas Prostějovem ...

Žeranovská ulice

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8
Tento případ jasně ukázal složitost
vyšetřování podobných případů.
Chyba lékaře mohla mít za následek uzavření události jako nešťastné úmrtí a oba pachatelé by trestu
unikli. Otázkou zůstává, kolik podobných úmrtí se na Prostějovsku
v průběhu dalších deseti let stalo
a zda v těchto případech také nedošlo k chybě v úsudku lékaře ohledávajícího těla zemřelých. Co se týká nahé
mrtvoly z Močidýlek, která byla nalezena v srpnu 2010, dopadlo všechno
podle spravedlnosti jen díky tomu, že
kriminalisté tělo mrtvého muže ze
Smržic ohledali daleko důkladněji
než lékař.
(mik)
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Příště: Mathonova ulice
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Policie provedla zátah proti výrobcům drog v Prostějově
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Poprali se, neví proč

Další zmrzlinář
vyloupen!
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Předminulou sobotu 15. srpna po
třiadvacáté hodině vyjížděli strážníci řešit napadení do Vrahovické
ulice. Ke konfliktu došlo mezi dvěma muži ve věku 29 a 19 let. Kdo se
dopustil fyzického útoku jako první, na tom se nedokázali oba aktéři
dohodnout. Dokonce ani svědek
celého incidentu nebyl schopen
jednoznačně určit, kdo si začal...
Starší z dvojice při šarvátce utrpěl
krvavé zranění v oblasti pravého
oka a nosu. Hlídka na místo přivolala zdravotnickou záchrannou
službu, která převezla zraněného
do nemocnice na ošetření. Veškeré
zjištěné okolnosti byly zadokumentovány a výtržníci budou vše vysvětlovat u správního orgánu.

Zpomocijepřestupek
Pomocí městských kamer bylo
v pátek 14. srpna po půl deváté večer v okrajové části města zjištěno,
jak muž se ženou umisťují starou
lednici ke kontejnerům na tříděný odpad a jak následně z místa
odcházejí. Strážníkům se na místě
podařilo zjistit, komu lednice patří.
Majitelka uvedla, že vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu
se jí nabídli sousedé, kteří slíbili její
zlikvidování. Netušila však, jakým
způsobem s nepotřebnou lednicí
naloží. Hlídka kontaktovala sousedy a ti se k celé záležitosti přiznali
s tím, že nevěděli, že se dopouštějí
protiprávního jednání. Chtěli prý
jen pomoci starší paní. Oba dotyční přislíbili odklizení lednice do
sběrného dvora. Celý případ bude
oznámen příslušnému správnímu
orgánu k projednání přestupku,
jelikož umístili odpad mimo vyhrazená místa.

Pili u dětského hřiště
Ve čtvrtek 20. srpna po osmnácté
hodině prováděla hlídka v ulici
Fanderlíkova kontrolu zaměřenou na veřejný pořádek. Viděla dvojici mužů, jak v blízkosti
dětského hřiště popíjejí alkohol.
Jednalo se o šedesátiletého a devětačtyřicetiletého muže, kteří
konzumovali bílé víno z dvoulitrové PET lahve. Strážníci na místě
z části upitou láhev konzumentům odebrali. Oběma provinilcům bylo vysvětleno, že v blízkosti dětského hřiště ve vzdálenosti
kratší než 100 metrů je zakázáno
požívat jakékoliv alkoholické nápoje. Celá záležitost bude oznámena správnímu orgánu pro porušení vyhlášky města. Zde hrozí
pokuta do výše 100 000 korun.

Barmance
hrozí pokuta
Po dvaadvacáté hodině ve čtvrtek
20. srpna vyjížděla hlídka prověřit
oznámení o rušení nočního klidu,
ke kterému má docházet nedaleko centra města. Strážníci zjistili,
že hluk v podobě hudby vychází
z baru. Kontaktovali provozovatelku a upozornili ji na dodržování
nočního klidu. Ta hudbu ztlumila
a zajistila ukončení hudební produkce, která měla trvat do dvacáté
třetí hodiny. Padesátiletá žena je
tímto podezřelá z přestupku proti
veřejnému pořádku. Událost bude
oznámena správnímu orgánu, kde
může být uložena pokuta do výše
10 tisíc korun.
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PROSTĚJOVSKO To se tedy na svobodě moc dlouho neohřál... Prostějovská policie ve spolupráci se speciálními oddíly
z Olomouce provedla tři razie spojené s domovními prohlídkami v prostějovských bytech obývaných lidmi z drogového
podsvětí. Z výroby a distribuce drog byl následně obviněn
osmadvacetiletý muž, který byl na podzim loňského roku propuštěn z dlouholetého vězení. A nyní tam kvůli drogám zamíří
znovu. Podle všeho i se svojí mladou přítelkyní...

Michal KADLEC
Z trestného činu nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy viní
prostějovští kriminalisté osmadvacetiletého muže i jeho dvaadvacetiletou

přítelkyni. Muž se do hledáčku kriminalistů zabývajících se drogovou
trestnou činností dostal na podzim
2019, a to záhy po opuštění věznice,
kde si odpykával trest za stejný čin.
„Postupem času policisté nashromáždili množství důkazního materiálu

a koncem července letošního roku
podezřelého muže i s jeho přítelkyní zadrželi při akci s krycím názvem
´Pětka´. S ní souvisely i dvě domovní
prohlídky, které kriminalisté územního odboru Prostějov realizovali
v součinnosti se zákrokovým družstvem pohotovostního a eskortního
oddělení Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje,“ sdělil tiskový
mluvčí úřadu pro Územní odbor Prostějov František Kořínek.
Policisté ale ve své zprávě neuvedli,
jaké drogy mladá dvojice vyráběla
a následně prodávala. „Policisté při
první z domovních prohlídek do pro-

stějovského bytu obývaného osobami
z drogového prostředí vstoupili násilím. V bytě pak byla zadržena i později
obviněná žena a zajištěno množství
důkazního materiálu. Osmadvacetiletý muž byl zadržen o několik minut
později v jednom z prostějovských
barů,“ popsal zásah policie Kořínek.
„Obviněná žena je stíhána na svobodě
a v případě prokázání viny a odsouzení jí za uvedený trestný čin hrozí trest
odnětí svobody na jeden rok až pět
let. Obviněný muž je stíhán vazebně
a s přihlédnutím k jeho recidivě mu
hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“
doplnil policejní mluvčí.

V Prostějově se odehrál další případ vloupání ke zmrzlinářům.
V dosud přesně nezjištěné době
přes noc ze soboty 15. na neděli
16. srpna se neznámý pachatel
vloupal do prodejny zmrzliny
v Plumlovské ulici. Po násilném
vniknutí odcizil finanční hotovost přesahující 10 000 korun.
V případě dopadení a prokázání
viny pachateli tohoto skutku za
přečin krádež hrozí trest odnětí
svobody až na dva roky.
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Z restaurace v poutech!
PROSTĚJOV V centru Prostějova
si ve čtvrtek 20. srpna ve večerních
hodinách strážnici městské policie
všimli muže, který seděl na předzahrádce restauračního zařízení. Bez
jakéhokoliv důvodu hlasitě vykřikoval vulgární nadávky, aniž by je

směřoval ke konkrétním osobám.
V danou dobu se na zahrádce nacházelo několik hostů. „Hlídka muže
kontaktovala a vyzvalo ho, aby svého
jednání zanechal a prokázal svoji totožnost. Na to dotyčný nereagoval a začal
slovně urážet zasahující hlídku. Agre-

sora se pokusila uklidnit jeho přítelkyně. Místo zklidnění ji však odstrčil. Byl
opět vyzván k zanechání protiprávního jednání, ovšem ani druhá výzva ho
nezastavila, a proto byly použity donucovací prostředky a nasazena pouta.
Sedmačtyřicetiletý muž byl předve-

den na Policii ČR s želízky na rukou,“
informoval Petr Zapletal, zastupující
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. Jak ještě dodal, přestupkové jednání proti veřejnému pořádku, kterého se
muž dopustil, bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu.
(mik)
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HASIČ PROPADL
HŘE NA BURZE

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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BRNO, PROSTĚJOV Zamiloval
si svět finančních trhů, vzrušovaly ho investice na burze.
A snad i uvěřil, že je díky nim
schopný vydělat opravdu velké peníze. Ve skutečnosti však
katastrofálním způsobem
přecenil své možnosti i schopnosti. Bohužel o svých vlastních iluzích dokázal přesvědčit
velké množství lidí. Roky nafukovaná bublina však musela
jednou splasknout. Stalo se tak
před čtyřmi lety, kdy Ladislav
Kadlčík musel vyšetřujícím
policistům i sám sobě přiznat,
že nejenže již není schopen
dále lidem vyplácet slibované
peníze, dokonce jim zřejmě
ani nevrátí vše, co si vypůjčil...
Před Krajským soudem v Brně
proběhlo další stání tohoto
spletitého případu, u něhož
nechyběl ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Závěrečný účet za jeho „podnikáním“ zatím zní na mínus 120 milionů korun. Po propuštění z hasičského sboru je rozvedený otec
jednoho dítěte odkázán na výsluhu,
která podléhá exekučním srážkám.

➢ztitulnístrany
K tomu si snaží přivydělat příležitostnými brigádami. „Několikrát
jsem už uvažoval o sebevraždě, ale
uvědomuji si, že nikdo jiný za mě
všechny mé problémy nevyřeší, že
to musím udělat jen já sám. Navíc
mám syna a nechci, aby se o jeho
tatínkovi mluvilo jako o zloději,“
svěřil se se svými pocity pětačtyřicetiletý Ladislav Kadlčík ve své obsáhlé úterní výpovědi u Krajského
soudu v Brně.
ROZTOČIL TO VE VELKÉM
Obžaloba bývalého hasiče viní
z toho, že od celkem 229 lidí převzal
peníze, přičemž jim smluvně sliboval roční úroky od 10 do 30 procent.
Celkem tímto způsobem vybral přes
238 milionů korun. Podstatnou část
z těchto peněz sice vrátil, zhruba 120
milionů však stále dluží. Žaloba zároveň tvrdí, že peníze Kadlčík stále
vybíral i v době, kdy mu muselo být
jasné, že už svým závazkům nikdy
nebude schopný dostát. Jen její četba zabrala bezmála hodinu. Z ní překvapivě vyplynulo, že obžalovaný
své věřitele v mnoha případech solidně přeplácel. Například za vložených 600 tisíc jednomu z nich vyplatil 1,1 milionu korun. Dle jeho
vlastních slov pak měl 13 milionů
jedné z prostějovských podnikatelek zúročit dokonce o dalších 10
milionů. Jenže zároveň se ukázalo,
že peníze ani tak nezískával z obchodování na burze, ale díky půjčkám
od dalších lidí. Jeden ze známých
prostějovských podnikatelů mu měl

Ladislav Kadlčík chtěl peníze získat
z investic na trzích, kde prodělával

půjčit 11 milionů korun, zpět se mu
dle obžaloby dostalo něco málo přes
dva miliony. Mnozí pak nedostali
vůbec nic. Nelze se divit, že postupem času začal Ladislav Kadlčík
čelit nátlaku ze strany nejrůznějších
vymahačů a manželka se s ním rozvedla.
UVĚŘIL V „SÉRII ŠŤASTNÝCH
OBCHODŮ“
K podvodům podle obžaloby docházelo mezi lety 2004 a 2016. Vše ovšem mělo hlubší kořeny. „Jako hasič
jsem po dlouhých službách míval pravidelně dva dny volna. Začal jsem se
v nich tedy intenzivně zajímat o svět
financí. Nejprve jsem spolupracoval
se společností ZFP a v roce 2001 mě
nadchl svět obchodování na komoditních burzách. To bylo přesně to,
co jsem chtěl dělat. Hrozně mě to bavilo, byl jsem schopný tím trávit i 16
hodin denně. Postupně jsem tímto
způsobem chtěl zhodnotit peníze své
i svých kolegů z práce či lidí z jejich
rodin,“ hájil se Kadlčík, který tvrdil,
že zpočátku na burze obchodující
s nejrůznějšími druhy komodit od
ropy přes pšenici až po hovězí maso
skutečně vydělával. Pokud tomu tak
skutečně bylo, vedlo to ke katastrofálním následkům. Uvěřil totiž snu
všech gamblerů, že stačí „série vítězných obchodů“ a vše, co dluží, získá
zase zpět. K tomu však nikdy nedošlo
a už zřejmě ani nikdy nedojde. „S odstupem času se vše jeví tak, že jsem
investicemi na burze prodělal,“ připustil nakonec sám Kadlčík.

MILIONY ŠLY HLAVNĚ
DO ÚROKŮ
Sám obžalovaný si dle svých slov nežil nijak výrazněji nad poměry. Svůj
byt v Krasické ulici splácel na hypotéku, k tomu si koupil automobil. Většinu vybraných peněz tak nepochybně
použil na vyplácení smluv, v nichž
se zavázal splácet pohádkové úroky.
„Snažil jsem se nespoléhat pouze na
burzu, ale své investice diverzifikovat.
Proto jsem nakoupil pozemky u Brna
za 3,2 milionu korun. Věřil jsem přitom, že mají hodnotu sedmdesát až
osmdesát milionů korun. Bylo nám
totiž řečeno, že takovou hodnotu
výhledově získají,“ prohlásil Kadlčík,
který jinak zcela naivní jádro své obhajoby občas kořenil některými ekonomickými termíny.
VŠE SE PROTÁHNE
Po přímém dotazu předsedy senátu
Michala Zámečníka nakonec obžalovaný musel přiznat, že některé právě vypůjčené peníze použil čistě na vyplácení
předchozích věřitelů. Z toho jasně vyplynulo, že navzdory všem řečem okolo
přímo ukázkově naplnil pyramidový
princip všeobecně známý jako letadlo.
Rozsudek dosud nepadl, soud
bude muset vyslechnout celou řadu
poškozených. Celkem jich je 229.
U zhruba dvou desítek z nich obžalovaný zpochybnil výši dlužné částky.
Hlavní líčení tak bylo odročeno na
leden příštího roku a už nyní je jasné,
že hned tak neskončí.
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Okrádala seniorky
Z přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku podezírají prostějovští
policisté čtyřicetiletou ženu
z Prostějova. Těchto skutků se
podezřelá měla dopustit ve třech
případech ve dnech od 1. do 6.
června tohoto roku v různých
prostějovských supermarketech.
Tam si vyhlédla nakupující seniorky, které v zápalu nakupování
polevily v ostražitosti. Využila
jejich nepozornosti a z kabelek
na nákupních košících jim odcizila peněženky. S peněženkami
poškozené ženy ve věku od 66
do 76 let přišly i o osobní doklady, platební karty a finanční
hotovost. Výše způsobené škody
byla vyčíslena na bezmála 11 000
korun. Jako podezřelou se ženu
podařilo ustanovit díky dobré
spolupráci policistů s pracovníky ostrah prodejen. Trestní zákoník pro toto jednání stanoví
sazbu trestu odnětí svobody až
na dva roky.

Autobusy ničil
narkoman
Koncem dubna tohoto roku
jsme informovali o poškození
skleněných výplní pěti autobusů, zaparkovaných ve firemním
areálu v Pražské ulici v Prostějově. Provedeným šetřením se
jako podezřelého policistům
obvodního oddělení Prostějov
1 podařilo ustanovit třiadvacetiletého uživatele omamných látek
z Prostějovska. Při svém řádění
měl podezřelý poškodit celkem
41 skleněných výplní autobusů
a způsobit tak škodu vyčíslenou
na bezmála 700 tisíc korun. Policisté věc šetří pro podezření
z přečinu poškození cizí věci. Za
ten podezřelému v případě prokázání viny a odsouzení, kromě
povinnosti škodu nahradit, hrozí také trest odnětí svobody až na
jeden rok.
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BLAHOPØEJEME!!!

Lucas SEVERIN
18. 8. 2020 49 cm 3,30 kg
Chmelnice

Slevy se nesítají.

Tobiáš KNOLL
16. 8. 2020 50 cm 3,40 kg
Hluchov

ZA CENU STANDARDNÍCH
PLATÍ I PRO MULTIFOKÁLY

ZTENENÁ - PRÉMIOVÁ SKLA

ONÍ OPTIKA

Sebastian CHARVÁT
16. 8. 2020 50 cm 3,80 kg
Prostějov

rých ze 441 dětí, které přišly v prvním
pololetí letošního roku na svět v Nemocnici AGEL Prostějov. Z hlediska
pohlaví dominovali chlapci v počtu
232, novorozených děvčátek pak bylo
209. Ve čtyřech případech se rodiče
radovali dokonce z dvojčat. „Nejvíce
porodů jsme měli během ledna, a sice
sedmaosmdesát, nejméně pak v únoru
a v červnu, kdy na svět přišlo shodně 64
dětí,“ sdělila Bc. Věra Tisoňová, vrchní
sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.
Obliba k českým tradičním jménům
se projevila i u rodičů v prostějovské
porodnici. Dcerám dávali nejčastěji
jméno Eliška, Anna, Tereza, dále pak
Viktorie, Ema, Nela, Natálie či Barbora. Chlapcům v prvním pololetí vévodil Jakub, Jan, Adam, Matyáš, Filip,
Dominik, David a Lukáš.
Perfektní zázemí prostějovské nemocnice s profesionálním a lidským
přístupem zdravotního personálu
vyhledávají maminky nejen z blízkého okolí. „Maminky k nám jezdí rodit z celého Prostějovska, Vyškovska, z celého Olomouckého kraje,
třeba i ze Šumperka, ale i z Brna,“ po-
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novému
systémuV ulici Kpt. Nálepky budou

března do konce dubna pracovali po
celou dobu v pěti týmech. Proč? „Aby
v případě onemocnění koronavirem
šla do karantény pouze jedna skupina
a ty ostatní mohly pracovat dále a chod
porodnice tak nebyl ohrožen. Naštěstí
u nás nikdo neonemocněl a ani nebyl
v karanténě,“ vysvětlila Bc. Věra Tisoňová a jedním dechem dodala: „Tato
doba byla velice náročná pro personál
i na psychiku, ale zvládlo se to.“
Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov nabízí budoucím maminkám tři
samostatné uzavřené klimatizované
porodní boxy, které poskytují rodičce
i jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí těchto boxů je kromě
speciálních polohovacích lůžek také
porodní vana, rehabilitační balony,
žíněnky, sprcha, křeslo, rádio s CD
přehrávačem. Nejmodernější porodní
místnosti tak umožňují nespočet alternativních způsobů vedení porodu. Porodnice Nemocnice AGEL Prostějov
je také držitelem titulu Baby Friendly
Hospital, tedy nemocnice přátelské
k dětem. Po porodu je samozřejmostí
bonding i zavedený systém rooming-in na oddělení šestinedělí.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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2x foto: Martin Zaoral

Tel.: 730 518 954

Panská 2, Olomouc
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Deniel, Ruslan, William,
Q½alePi Mia, tvrdila vrchní sestra s tím, že lékaři i poMeghan, Vivien. To jsou jména někte- rodní asistentky od poloviny letošního

Tel.: 603 382 967

www.eurooptik.eu
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Sídl. Svobody, Prostjov

PROSTĚJOV (Radka Miloševská,
tisková mluvčí společnosti Agel)
Velice plodných šest měsíců zaznamenala porodnice Nemocnice
AGEL Prostějov. Zatímco v první
polovině loňského roku uslyšely
její zdi první křik 396 dětí, v letošním roce zapsali zdravotníci do
porodních knih 441 novorozenců.
Náročné období koronaviru porodnice úspěšně zvládla efektivní
reorganizací do pracovních týmů.

.i/kovo nám. 120/2, Prostjov
Tel.: 730 518 952
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Adam FIALKA
7. 8. 2020 51 cm 4,15 kg
Vrchoslavice

*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou
úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR - vše v kompletní zakázce s obrubou. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

Patrik BADINKA
31. 7. 2020 49 cm 3,10 kg
Prostějov

galerie miminek na
www.vecernikpv.cz

Michal BALÁŠ
18. 8. 2020 52 cm 3,70 kg
Prostějov

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!

Občané dobrým nápadem ušetří městu
náklady na likvidaci bioodpadu

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

Vítejte
na svìtì
V ULICI
A. SLAVÍČKA BUDE PROVOZOVÁN KOMPOSTÉR

děti a pejsci
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Jedním z úkolů Městské policie Prostějov je dohled nad dodržováním
čistoty na veřejných prostranstvích
v obci. Nutno podotknout, že za veřejná prostranství se považují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící
k obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru. Takto
specifikuje veřejné prostranství zákon
o obcích. „Faktem je, že naše město patří mezi ta, která mají veřejná prostranství na vysoké úrovni, o čemž svědčí
i různá ocenění. Jsou však i místa, kde
na to lidé příliš nedbají. Takovým příkladem jsou hnízda s kontejnery na
tříděný odpad, ale i běžné kontejnery či
popelnice na komunální odpad. V posledním období bylo bohužel zjištěno
více případů, kdy lidé odkládají různé
nepotřebné věci, které patří do sběrného dvora přímo ke kontejnerům, nebo
i další odpad. Strážníci Městské policie
Prostějov se na hledání viníků zaměřili,“ konstatuje primátor František Jura
(ANO 2011).

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Primátor města
František Jura a ředitel strážníků
Jan Nagy se během uplynulého týdne společně pochlubili tím, jak se
v posledních měsících daří zjišťovat
původce černých skládek a dalšího
nepořádku ve městě u kontejnerů na tříděný odpad. Jde o palčivý
problém, kdy se během posledního
období tento nešvar v Prostějově
rozrostl do obřích rozměrů. Šéf
městské policie navíc přiznal, že
při odhalování původců nepořádků významně pomohl kamerový
systém.

na hlídání objektu. Věřím, že se tímto opatřením zvýší bezpečnost a personál se bude
moci věnovat své práci bez rušivých vlivů,“
prozradil majitel bezpečnostní agentury
Ondřej Burda.
A první reakce na sebe nenechaly čekat.
„Tímto bych ocenila způsob, jakým se
Domovní správě podařilo vyřešit neudržitelnou situaci v prostějovském aquaparku
s neukázněnými romskými návštěvníky,“
přistál do redakčního e-mailu dopis Hany
Staňkové. Čtenářka Večerníku má s čím
porovnávat. „Minulou středu jsem navštívila aquapark s dětmi a byla jsem svědkem
nevídané ´hádky´ přímo v plavčíkárně.
Jestli tedy lze takto vůbec nazvat neuvěřitelně sprosté nadávky směrem k plavčíkům
ze strany některých romských návštěvníků a jejich představě, že si můžou dělat co
chtějí a koupat se v čem chtějí… V pátek,
když jsme aquapark opět navštívili, tak byla
situace úplně jiná. Po celém areálu neustále
chodila několikačlenná skupinka pracovníků bezpečností agentury, která budila
respekt. Je jasné, že se jedná o další náklady

zjistili jsme

na provoz, ale bezpečnost zaměstnanců
aquaparku a návštěvníků za to stojí. A právě
plavčík je osobou, která zodpovídá nejen
za bezpečnost návštěvníků, ale i za hladký
provoz v celém areálu. Návštěvníci, kteří
nejsou ochotni se přizpůsobit pravidlům či
návštěvnímu řádu a nedokáží respektovat
příkazy plavčíků tak na koupališti nemají
co dělat. Je docela fajn, že Domovní správa
se na své zaměstnance nevykašlala s tím, že
stejně končí sezona, ale situací se opravdu
zabývala. Z tohoto způsobu vyřešení by si
mohli vzít příklad ve Zlaté brána a na ´sociálce´, kde opravdu jeden zaměstnanec
security, často postarší invalidní důchodce,
nedokáže útokům ať slovních či fyzických
ze strany romských spoluobčanů čelit,“
uvedla Hana Staňková.
Jak tomu bude ve skutečnosti, hodlá
Večerník i nadále sledovat. Jestliže máte
vy nějaký příběh, neobyčejný zážitek
či jakoukoliv zkušenost vymykající se
standardu, napište nám na e-mail redakce@vecernikpv.cz, nebo pošlete
SMS 608 723 851.

O bezpečnost v aquaparku se má postarat zvýšená ochranka
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v jednom neproplatila poštovní poukázku a v jednom
případě způsobila pokladní schodek na svěřených financích a škodu nenahradila. Svému zaměstnavateli
a jeho klientům tak způsobila škodu vyčíslenou
na jedenadvacet tisíc korun,“ prozradil František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím, že ženě v pošťácké
uniformě za uvedené jednání hrozí až dvouletý kriminál.
(mik)

a během víkendů obzvláště,“ postěžoval si
Květoslav Hejč z Prostějova.
Tohoto problému si je vědom i velitel
Městské policie Prostějov Jan Nagy. Ten
nicméně upozornil na to, že v případě rušení nočního klidu mají obyvatelé z okolí
Kolářových sadů okamžitě volat na linku
156. „Namátkové kontroly všech lokalit ve
městě opravdu naše hlídky provádí. Je skutečností, že mládež vyhledává prostory Kolářových sadů ke sdružování a tráví i tímto
způsobem volný čas. Pokud však neruší
dobu nočního klidu, to je čas od desáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní, nebo se
nedopouští jiného protiprávního jednání,
je pouze provedena běžná preventivní obchůzka strážníky. Pokud lidé budou svědky
nějakého protiprávního jednání, prosím
je, aby ihned volali bezplatnou linku 156.
V tom okamžiku je pak možné provést
adekvátní úkon či zákrok ze strany policie,“
popsal šéf prostějovských strážníků Jan
Nagy.
(mik)
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PROSTĚJOV Kolářovy sady se v posledních letech staly skutečnou oddychovou zónou pro stovky obyvatel.
Má to ovšem háček. V největším prostějovském parku okolo hvězdárny se
během léta často scházejí také skupinky mladých lidí, kteří až do pozdních
nočních hodin obtěžují obyvatele
přilehlých domů hlukem, opileckými
výstřelky a často i vandalismem. Magistrát na tuto skutečnost upozornil
jeden z občanů.
„Již druhým rokem opakovaně upozorňuji
na rušení nočního klidu v letních měsících
v Kolářových sadech. Občané v horkých
dnech musí ve svých domech větrat, ale
bohužel v noci to není možné. Křik, povyk
a hlasitá hudba představují celkem běžný
0GLXÊEGdéGTPÚEJqUMN¾FGMUGXRQUNGFPÊEJO÷UÊEÊEJQDLGXQXCNQPC*WUQX÷P¾O÷UVÊ
stav. Opravdu není možné, aby hlídka
X2TQUV÷LQX÷6CMÆXV÷EJVQRąÊRCFGEJRQOQJN[MQFJCNGPÊRčXQFEčPGRQą¾FMWMC
městské policie v noci provedla preventivOGT[
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
ní kontrolu a popřípadě zajistila nápravu?
A výsledek? „Jen v letošním roce jsme podnikající fyzická osoba se dopustí Nejedná se o nějakou náhodu, tento stav
zjistili třiatřicet případů a jejich původ- přestupku mimo jiné i tím, že využívá v letních měsících trvá téměř každou noc
ce! V posledních dnech to bylo dal- systému zavedeného obcí pro nakláších deset případů, kdy lidé odkládají dání s komunálním odpadem bez píodpad pouze ke kontejnerům, místo semné smlouvy s touto obcí nebo že
toho, aby využili sběrné dvory. Jedná nemá zajištěno využití nebo odstrase zejména o papírové krabice, plasty, ňování odpadů v souladu s tímto zádokonce lednici. Odpad se tedy hro- konem. Za různá provinění pak právmadí a znečišťuje veřejné prostranství. nické osobě hrozí statisícové pokuty
Mnoho míst v našem městě, včetně až v řádu milionů korun. Budeme-li
těch, která jsou opatřena kontejnery, je konkrétní, ve čtyřech případech byla
monitorováno kamerovým systémem na místě uložena pokuta pět set koa mobilními kamerami. Díky těmto run, ostatní případy byly předány do
záznamům se podařilo zjistit osoby správního řízení,“ vypočítal Nagy,
podezřelé z těchto přestupků,“ uvedl kterého se Večerník zeptal, kolik příředitel Městské policie Prostějov Jan padů černých skládek řešili strážníci
Nagy. Jak dodal, takové jednání je pak v Prostějově v uplynulých letech?
posouzeno jako přestupek na základě „Bohužel statistiku těchto případů
zákona o odpadech, kde hrozí pokuta jsme začali evidovat až od letošního
až do výše 50 000 korun.
roku, takže nemohu přesně sdělit,
V některých případech v rozporu se zda počty těchto případů rostou, či
zákonem odložila odpad i právnic- nikoliv,“ omlouval se šéf prostějovká osoba. „Přitom právnická nebo ských strážníků.

Seniora připravila i o důchod...
PROSTĚJOV Manipulace s penězi byla pro
doručovatelku příliš velikým lákadlem. Prostějovská
„pošťačka“ zpronevěřila lidem přes dvacet tisíc korun. Místo toho, aby jim je od adresátů doručila,
použila je pro svoji potřebu.
„Z přečinu zpronevěry podezírají policisté
jednatřicetiletou doručovatelku z Prostějova. Tohoto
skutku se podezřelá měla dopustit nejméně ve třech
případech, kdy v jednom případě nedoručila důchod,

zavádíme okamžitá opatření k nápravě,“
napsal v pondělí večer František Jura na
svém facebookovém profilu.
O co tedy přesně půjde v souvislosti s ´Koupelkami´? Dříve aquapark střežil jeden či
maximálně dva členové ochranky. V současnosti to je hned šest mužů, kteří budou
připraveni v problémových odpoledních
hodinách. Kromě bezpečnostní služby
bude navíc počítat s okamžitým zásahem
také městská policie. „Navýšení ostrahy
již proběhlo a tudíž věřím, že problémové
‚hosty‘ rychle přivedou k rozumu. Bedlivou
pozornostbude´Koupelkám´věnovattaké
Městská policie Prostějov, pro kterou bude
dodržování pořádku v areálu jednou z priorit,“ doplnil primátor Jura.
Drtivá většina návštěvníků tento krok vítá,
jelikožproblémyužpřesahovalymezúnosnosti, a dotazovaní s povděkem kvitují větší
bezpečnost. I bezpečnostní agentura, která
areál hlídá, tvrdí, že s navýšením kapacity
bodyguardů nebude problém. „Dozvěděli
jsme se to v pondělí večer, takže jsme byli
hned od úterý připraveni nasadit šest lidí
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Obyvatele z okolí parku

Pondělí 24. srpna 2020

„Jen letos jsme zjistili třiatřicet nepořádníků,“ trápí hlučná mládež
dokládá šéf Městské policie Prostějov Jan Nagy Nejen Morava, ale i Kolářovy sady
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kompostéru bude umístěna informační samolepka o kompostování a druzích ukládaného bioodpadu,“ vysvětlil
závěrem první náměstek primátora
Prostějova.

www.vecernikpv.cz

20082111320
20082111316

Prostějov (red) – Zájem o prohlídky budovy radnice na náměstí T. G.
Masaryka je stále veliký. Stejně jako
v letech minulých se i letos mohou
turisté pokochat krásami radnice.
Novinkou jsou prohlídky historických prostor, které měli zájemci
možnost vidět dříve jen v rámci
Hanáckých slavností nebo na objednání. „Turistů se jako průvodkyně
ujímají pracovnice Turistického informačního centra. Jde o dopolední
prohlídky a páteční prohlídky, a to
po dobu celého dne. Průvodci návštěvníkům jsou také studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu Prostějov, kteří se jim věnují
v odpolední čas, a to včetně víkendů,“ uvedla náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov) s tím, že
oproti loňsku vzrostla návštěvnost
našeho Turistického informačního
centra Prostějov o čtvrtinu.
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Prostějov (mik) - Po měsíci „odpočinku“ a době dovolených se v úterý
25. srpna opět schází Rada statutárního města Prostějov. A program
jednání je opravdu výživný. „Jedním
z nejdůležitějších bodů bude projednávání plnění rozpočtu města Prostějova za první pololetí. Dále budeme
jednat o nových směrnicích pro zadávání veřejných zakázek, o návrhu na
aktualizaci projektu regenerace Sídliště Bohumíra Šmerala, projektovém
námětu na Inovační hub v Domě
služeb v Olomoucké ulici, diskutovat
budeme o návrhu zástupců města do
představenstva společnosti VaK Prostějov,“ vypíchnul několik bodů programu František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějova. Jmenovat budou radní nového
člena správní rady Národního domu.
„Doplnění je třeba poté, co se její dosavadní člen Martin Křupka stal ředitelem obecně prospěšné společnosti,“
vysvětlila náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov) s tím, že
jednat se bude také o dodatcích ve
smlouvě s Národním domem. Radní
se jako vždy budou zabývat i majetkoprávními záležitostmi. „Na programu máme například inventarizaci
majetku a závazků, schválení výkupů,
nákupů i pronájmu pozemků nebo
třeba také schválení nových nájemních smluv v městských bytech,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). Prostějovští konšelé
budou zítra řešit i některé investiční
akce. Půjde například o rozpočtová
opatření na dětské hřiště v areálu
Sokola Čechovice, rekonstrukci komunikace v Dobrovského ulici, sportovní hřiště na Sídlišti Svornosti ve
Vrahovicích a úpravu veřejného prostranství u základní školy na Husově
náměstí.“
Na úplný závěr úterního zasedání
se radní budou také zabývat přípravami na jednání zastupitelstva,
které se uskuteční 8. září.

Radní si mìsíc odpoèinuli,
YÖWHUÙMHÄHN½MHGQ½QÉ

Prostějov (red) – Magistrát na
svých internetových stránkách nyní
už zveřejňuje i konkrétní místa, kde
ve městě dochází k ničení plevele alternativními metodami, tedy
nejenom pomocí Roundupu. „Jde
o nový mapový podklad, který poskytuje obyvatelům města informace o lokalitách, kde jsou používány
alternativní metody likvidace nežádoucích plevelů bez obsahu glyfosátu na komunikacích u škol, dětských
hřišť, zastávek MHD, v parcích a na
psích loučkách. V těchto lokalitách
je na likvidaci plevele používána
horká tlaková voda nebo mechanické čištění,“ upozorňuje Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Mapu občané naleznou na www.
prostejov.eu.

Mapa
nièení plevele

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
(PéVéčko) s tím že, důvodem umístění
kompostéru je zajištění kompostování
bioodpadu přímo u zdroje jeho vzniku. „Dojde tak ke snížení množství
netříděného odpadu a tím i ke snížení
nákladů na odpadové hospodářství.
Nápad podporujeme s tím, že doba
výpůjčky bude neurčitá s výpovědní
lhůtou tři měsíce a vypůjčitel bude
vlastním nákladem zajišťovat i odpovídat za údržbu předmětu výpůjčky
a komunitního kompostéru,“ popsal
Pospíšil podmínky, za kterých se tento
dobrý nápad může uvést do života.
Za provoz komunitního kompostéru bude odpovídat žadatelka. Jeho
obsah bude nutné pravidelně kontrolovat, hlídat optimální skladbu,
dostatečně provzdušňovat a přidávat do něj i z důvodu zamezení
případného zápachu piliny, suché
seno nebo natrhaný papír. Hotový
kompost bude poté možno využít
ke hnojení záhonů nebo do truhlíků. „Navržený kompostér je vytvořen
tak, aby byl při procesu zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické
hmoty bez vzniku zápachu a emisí
metanu. Kompostér má uzamykatelné čelní dveře a víka. Dveřmi se odebí-
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rá hotový kompost a vrchem se vkládá
organický materiál ke kompostování.
Boxy kompostéru mají tepelnou izolaci, dno boxů je perforované pro odvod
zbytkové vody a lepší odvětrávání. Na
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PROSTĚJOV Už více než týden
pracují dělníci na novém chodníku v ulici Kpt. Nálepky ve
Vrahovicích. A vzali to pořádně
z gruntu, bagr odstranil nejen
starou a rozpadávající se dlažbu,
ale ubral i notný kus podloží. Po
novém chodníku by Vrahovičtí
měli chodit nejpozději do konce
září.
Místní obyvatelé se konečně dočkali,
na špatný technický stav chodníku
poukazovali už několik let a nyní jim
magistrát vyšel vstříc. „Na ulici Kpt.
Nálepky ve Vrahovicích probíhá
oprava stávajícího starého chodníku,
kde byla původní dlažba o rozměrech
třicet krát třicet centimetrů. Ta je teď
nahrazována novou dlažbou o rozměrech dvacet krát deset centimetrů
včetně podloží a obrubníků. Oprava
je prováděna v úseku od ulice Zátiší
až po východní konec ulice Kpt. Nálepky. Tím bude dokončena oprava
chodníku na celé ulici,“ popsal Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.

Současně pak upozornil, že oprava se týká pouze chodníků, nikoliv
soukromých vjezdů do nemovitostí
nebo odstavných ploch pro vozidla.
„Vše provádí společnost FCC Pro-

stějov a náklady jsou vyčísleny na
649 444 korun. Termín dokončení
opravy je nejpozději do konce září,“
doplnil ještě důležitá fakta Pospíšil.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

menší dlaždice

V ulici Kpt. Nálepky budou
PROSTĚJOV Večerník již své čtenáře informoval o problémech s některými návštěvníky aquaparku. Protože u vody opakovaně docházelo k narušování letní pohody a zábavy, byl personál ve spolupráci
s ochrankou nucen řešit pravidla pořádku, přesto poměry vygradovaly až k inzultaci plavčíka! V důsledku toho zavádí Domovní správa
Prostějov společně s městem nová opatření, která by podobným
útokům měla předejít. Od minulého úterý tak na aquapark nově dohlíží hned šest členů bezpečnostní agentury. Kromě nich bude mít
areál na starost také městská policie, která bude v případě dalšího
konfliktu připravena na rychlý zásah.
v oblečení až po fyzické napadení jednoho
EXKLUZIVNÍ
z plavčíků, který dostal od nejmenovaného
návštěvníka facku. Jelikož byla situace již
zpravodajství
neudržitelná a stále se stupňovala, rozhodli
pro Večerník
kompetentní pracovníci Domovní správy
Jan
a vedení města zakročit.
FREHAR
O novince jako první informoval primátor
Poslední týdny a dny se situace v aquapar- města na sociálních sítích. „Řada z vás mě
ku stále zhoršovala. Nejprve se jednalo v poslední době upozorňovala na situaci
o drobné problémy s krádežemi brýlí v ´Koupelkách´. Nechal jsem se detailně
a podobných věcí, které dokázali zaměst- seznámit s chováním některých návštěvnanci řešit. Jenže to byla teprve předzvěst níků, kteří obtěžují ostatní. Nepovažuji za
dalších dnů. V předminulém čísle jsme vás možné, aby aquapark patřící městu v něinformovali o tom, jak si skupinka Romů kterých hodinách ovládli lidé nedodržující
dělala v areálu, co chtěla, situaci příliš ne- základy slušného chování a v některých
zklidnil ani příjezd policie. Od té doby byly případech ani základy hygieny. Ve spolunahlášeny další incidenty. Od koupání práci s Domovní správou Prostějov proto
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dochází pouze k předání stavby
a do konce kalendářního roku budou
provedeny pouze přípravné práce.
Hlavně na přeložkách inženýrských
sítí. To znamená, že řidiči jedoucí po
dálnici do 31. prosince ani nic nezaznamenají. Hlavní etapa budování pruhů
nastane v příštím roce, do té doby řidiči
mohou počítat s plynulým provozem
bez omezení na dálnici D46,“ sdělila
Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně
prostějovského primátora, v jejíž gesci
je doprava ve městě. „Jsem ráda, že Ředitelství silnic a dálnic k rekonstrukci
tohoto nebezpečného místa na dálnici
přikročila. Žádali jsme o to několik let,
ale zaplaťpánbůh jsme se dočkali alespoň nyní,“ dodala potěšená exprimátorka.
(mik)
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Mazal, mluvčí olomoucké pobočky Ředitelství silnic a dálnic. ŘSD se téměř
okamžitě pustí do rekonstrukce sjezdu
z D46 na Prostějov – střed. „Vzhledem
k dopravní zátěži zahajujeme realizaci
doplnění odbočovacích a připojovacích
pruhů. Zásadní modernizační akcí je stavba ´D46 MÚK Prostějov – střed´. Projekt za zhruba 196 milionů korun začíná
už v pondělí 24. srpna a bude trvat devětadvacet měsíců. Dojde na vybudování
připojovacího a odbočovacího pruhu,
demolici nosné konstrukce stávajícího ĄKFKéKLGFQWEÊRQF¾NPKEK&OWUÊJQFP÷DT\FKVCD[FQM¾\CNKQFDQéKVPC2TQUV÷LQXt
mostního objektu o třech polích a počí- UVąGF0[PÊRQTGMQPUVTWMEKCX[DWFQX¾PÊQFDQéQXCEÊEJRTWJčUPCFĄ5&QFUVTCPÊKQD
TQXUMÆFÊT[MVGTÆUGQDLGXWLÊPCULG\FGEJUO÷TGOFQEGPVTCO÷UVCCFQRTčO[UNQXÆ
táme s vybudováním nového mostního \ÐP[
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
objektu, který bude rozšířen oproti stávajícímu stavu. Dále bude zhotoveno sedm
vodohospodářských objektů, devět elektrorozvodných objektů, ochrana plynovodu, a také zajištění protihlukové stěny,“
vypočítal Mazal. Stavba podle něj přinese
zvýšení bezpečnosti silničního provozu
na mimoúrovňové křižovatce Prostějov-střed, a to zřízením odbočovacích pruhů
pro větve Vyškov – Prostějov 2 a Olomouc - Prostějov a i připojovacího pruhu
pro větev Prostějov – Vyškov. Přídavné
pruhy jsou navrženy do šířky 3,25 metru. Jak se Večerník dozvěděl, naplánovaná omezení na estakádě Haná. To hlavní
Po dokončení díla budou odstraněny ko- stavební investice nebude znamenat přijde až v roce 2021. „Byli jsme ze strav letošním roce zatím žádné dopravní ny ŘSD informování, že v těchto dnech
lizní body silničního provozu.
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PROSTĚJOV Konečně! V minulých
letech na nebezpečný dálniční sjezd na
Prostějov – střed v polovině estakády
Haná Večerník mnohokrát upozorňoval. Sjezd totiž nedisponuje jinde povinným odbočovacím pruhem, takže
řidiči opouštějící estakádu směrem
na centrum města musí z devadesátikilometrové rychlosti hodně prudce
brzdit, aby své vozidlo dokázali stočit
z dálnice. Tím samozřejmě vznikají
nebezpečné situace přímo na D46.
Z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
ovšem přišla minulý týden zpráva, že
během příštího roku dojde konečně
k rekonstrukci nebezpečného sjezdu.
A přípravné práce začnou už dnes, tj.
v pondělí 24. srpna!
Původní výstavba dálnice D46 na trase
mezi Vyškovem a Olomoucí byla doprovázena výjimkami z norem ve formě
možnosti provozu navzdory chybějícím
připojovacím a odbočovacím pruhům.
„Připojení a odbočení se děly pomocí
připojovacího, respektive odbočovacího
klínu. Řešení aktuálně nevyhovuje předpisům odpovídajícím intenzitě provozu.
Při posledním sčítání dopravy využívalo
prostějovskou dálnicí 30 500 aut všech
kategorií denně,“ konstatuje Miroslav

Sjezd z dálnice projde konečně rekonstrukcí!

Komunitní kompostér bude určen
10,82 10,91
ke kompostování bioodpadu produkovaného sedmi domácnostmi rodin
žijících v bytových domech v ulici
5,61
4,43
Antonína Slavíčka. Myšlenku navrhovatelky Rada statutárního města
0,19
Prostějova podpořila. „S dobrým
nápadem se na magistrát obrátila jed
       
na z obyvatelek tamního bytového
domu. Zažádala o pronájem části po- komunitního kompostéru. Ten má domácnostmi rodin žijících v souzemku o výměře jednoho metru čtve- být určen ke kompostování bioodpa- sedních bytových domech,“ popsal
rečního za účelem umístění a užívání du produkovaného její a dalšími šesti první náměstek primátora Jiří Pospíšil

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Ten nápad občanů žijících v ulici Antonína Slavíčka nejprve prostějovským radním vyrazil dech. Tak dobrý plán už dlouho nikdo nenavrhl. Lidé ze sedmi domácností v bytových domech
z uvedené lokality se totiž rozhodli využít jinak odvážený bioodpad ve svůj další prospěch. Místo
odvozu a likvidace ho chtějí kompostovat. Radní tento návrh podpořili a v ulici vznikne kompostér.

Občané dobrým nápadem ušetří městu
náklady na likvidaci bioodpadu

V ULICI A. SLAVÍČKA BUDE PROVOZOVÁN KOMPOSTÉR

zpravodajství

Na jaře se podařilo koronavirus výrazně zkrotit a všichni jsme si mysleli, že je vyhráno. Do té doby výrazná
ostražitost a ochota podrobit se všem
vládním nařízením v době nouzového stavu včetně nepohodlného nošení roušek, nyní výrazně opadly. A právě v tu nejnevhodnější chvíli.
Zatímco na jaře jsme byli ochotni
nechat uzavřenou republiku, podrobili jsme se tvrdým podmínkám nouzového stavu, nyní něco takového
odmítáme přijmout. Ale druhá vlna
covid-19 je tady! Uvědomujeme si to
vůbec? Kolem sebe slyším jen samé
reptání, když vláda či ministr zdravotnictví přichází s dalšími opatřeními.
Proč teď nadáváme, když jsme na jaře
toto všechno disciplinovaně a rádi
přijímali?
Myslím si, že nám otrnulo a výrazně
podceňujeme nebezpečí. Argument,
že nad koronavirem jsme už vyhráli
na jaře a nyní se není čeho bát, prostě
neobstojí. Ne, covid-19 nezmizel, je
tu pořád mezi námi a chystá se udeřit
s ještě větší intenzitou než v dubnu
a květnu. Takže přestaňme remcat
a začněme být znovu na pozoru. Na
jaře jsme to dokázali, tak proč ne teď?

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA

Nevím, kdo kdysi přišel na to, že velkou
většinu sezónních dopravních staveb
je vhodné realizovat v období letních
prázdnin. Je-li menší provoz na silnicích
z hlediska pracovního, o to více jezdí na
vysněné dovolené přes rok tvrdě pracující lidé. Aby si mohli dopřát pár dnů
zaslouženého odpočinku, musí tomu
obětovat řádově hodiny cestování. A ne
ledajakého.
Pokud si neuděláte dokonalou domácí
přípravu, máte o nečekaná překvapení
a nepříjemné zážitky zaručené postaráno. Při pracovních pojížďkách na to
člověk snadno zapomene, zvlášť má-li
v plánu trasu, kterou zná tak říkajíc
jako vlastní boty. Uvidí-li pak na kraji
silnice velkou bílou tabuli hlásající, že
ta a ta silnice je tam a tam uzavřena,
a navíc ještě honí čas, orosí se jak sklenice
dobře vychlazeného piva.
Ať už máte k dispozici navigaci nebo
jakéhokoli „přítele“ na telefonu, nesnažte se za každou cenu ignorovat
vyznačenou objížďku a hrát si na znalce místních poměrů. Znám to velmi
dobře z vlastních zkušeností. Časem
sice přijdete na to, že oficiální objížďky
bývají zbytečně dlouhé a vždy existuje
nějaká ta místní skulinka, které jde využít a ušetřit tak drahocenný čas. Zvlášť
když objíždíte díru do země o délce dvaceti metrů.
Jenže ne vše na mapě rozeznáte. Tuhle
jsem taky na doporučení manželky
vsadil na zkratku mezi dvěma vískami,
abych si ušetřil dlouhou objížďku přes
půl Moravského krasu. Možná mě měla
varovat absence jakýchkoli směrovníků
na silničce, jejíž asfalt dával tušit letité používání traktorem pro výjezd za humna.
Asfalt se po pár desítkách metrů změnil
v nefalšovanou šotolinu a vyjeté koleje
začaly ohrožovat poměrně nízký podvozek osobního auta. Jenže zároveň
znemožňovaly obrátku, takže jedinou
možností byla pomalá jízda vpřed. Jediné, z čeho jsem strach opravdu neměl,
bylo, že bych se musel vyhýbat protijedoucímu autu. Takových bláznů se na
jednom místě uprostřed lesů nemůže
vyskytovat do páru.
Opatrně jsem tenkrát dojel do následující vesnice a bezpečně se dostal zpět na
asfalt. V rozjitřené fantazii jsem snad
v zahrádce prvního domku pod lesem
uviděl babičku křižující se úlekem, kde
se tady vzalo auto vířící oblaka prachu,
jako by snad vyjelo na povrch zemský
přímo z pekla. Netřeba dodávat, že čas

P

Ahoj všichni,
tak nás definitivně opustilo pozemní
digitální vysílání DVB T a nastoupilo
vysílání DVB T2. Jak jsem tak nějak
předpokládal, vzbudilo to v některých
rodinách zděšení a začal útok na přelaďování, což mnohde připomínalo
bojovou operaci.
Jedinci, kteří užívají satelit, kabel či
internet, zůstali v klidu a potutelně se
ladičům posmívali. Já se spíše zeptal,
proč ladiči nechali vše na poslední chvíli,
když mediální kampaň byla značná
a harmonogram změn byl dán, navíc
se ještě kvůli koronakrizi vše posouvalo
o tři měsíce?!
Je to holt v naší povaze, že vše necháváme na poslední chvíli, potenciální
hrozby z prodlení ignorujeme, pak se
nestačíme divit. Asi to již jinak neumíme a nepoučí nás ani infarktové stavy,
děláme to stále dál a dál...
Ale chci být hodný a tak věřím, že všem
dnes již televize fungují a že mladší generace v rodinách pomohla s přelaďováním té generaci starší. V současnosti
je totiž důležité mít stále přístup k informacím, jelikož žijeme v podivné době,
kdy na nás útočí viry, kampaně, hnutí
atd., nevíme dne ani hodiny, co bude
vlastně dál… A přece jen je dobré vše
slyšet z oficiálních zdrojů, i když mnohdy i na ně nadáváme.
Poznámku mám i k vlastnímu přelaďování, protože pokud si vzpomenete,
v době zavádění prvního DVB T nám
bylo řečeno, že je to takřka navěky a najednou tomu tak není. Tudíž se nebudu
divit, pokud se dočkáme u této zkratky
i čísel 3, nebo dokonce 4. Doba digitální nás prostě obklopuje ze všech stran
a ať se tomu chceme bránit, nebo ne,
vždy nás to tak nějak dostihne. Děsím
se chvíle, kdy třeba tento celý digitální
systém krachne a my se budeme muset
zřejmě vrátit ke svým kořenům. Nějak
si to moc představit nedokážu… Přeji
všem pěkné letní dny a ostrý digitální
obraz a dobrý digitální zvuk.
Marty
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obyvatelé Brna či Olomouce. Ale
nepřijedou, protože netuší, co by tu
hledali. Někdy to vypadá, že dva Přerované se spíše potkají na měsíci než
v Prostějově. Přes očividnou snahu
řady šikovných lidí se to v budoucnu
zřejmě nijak zásadně nezmění. O to
větší šanci užít si naše město máme
my, kteří víme, co nám může nabídnout. I v porovnání s většími a turisticky známějšími cíli toho rozhodně
není málo. Záleží však na každém,
zda je ochotný a schopný trochu
hledat.

DWFQW\P¾VVTGUVPÊOKPWNQUV

je tu ke koupání příležitostí až dost.
V této souvislosti mě přímo dojímá
přístup lidí, kteří se vypraví k moři,
aby celou dovolenou nakonec strávili u hotelového bazénu, protože
jim nevyhovuje slaná voda. Přitom
ve Vrahovicích máme bazén modernější a ve Stražisku koupaliště s mnohem hezčím okolím, než nabídne i ten
nejluxusnější hotelový komplex. Snad
ještě více je mi líto lidí, kteří si pořídí
zahradní bazén. Pořádně zaplavat si
v tom člověk nemůže, ale těch starostí,
co s tím je: lezou do toho děti, padá listí
a pořád se to musí ohřívat a čistit.
že na dovolené není nejdůležitější voda, ale odpočinek a čas
strávený s rodinou? Něco na tom
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Často jsem se divil, proč jsou v supermarketech okrádáni hlavně senioři, kteří bývají jindy v životě tak opatrní. Musím ale z vlastních zkušeností říct, že se
teď už vůbec nedivím. Při svých nákupech pozoruji starší lidi, jak se chovají. Jejich neopatrnost a přesvědčení, že se jim nemůže nic hrozného zdát, jsou
zarážející. Minulý týden jsem pozoroval asi osmdesátiletou ženu, která vozík i se zavěšenou kabelkou na něm nechala stát bez dozoru a „odcupitala“ si
mezi regály vybírat těstoviny... Vozík i s taškou stál asi pět minut naprosto bez dozoru! Jindy zase vidím, jak starší muž stojí u pokladny a peněženka mu
čouhá ze zadní kapsy kalhot. Pak se nedivte, vážení senioři, že vás zloději okrádají jako na běžícím páse!
Petr Svoboda, Prostějov
Nová závodní dráha?
Ne všichni jsou svìdomití
Vím, že před časem už na tento problém jeden z občanů Vrahovic poukazo- Takzvaná sdílená kola jsou velmi dobrou službou pro občany, o tom není
val. Jenže tento stav se vůbec nezlepšil, ba právě naopak! Mám tím na mysli sporu. Já osobně jsem si „modré“ kolo už několikrát půjčila a vždy jsem
chování řidičů, kteří si Vrahovickou ulici pletou se závodní dráhou. A to po ho v pořádku vrátila tam, odkud jsem ho vzala. Ale bohužel to nedělají
celé její délce od náměstí Padlých hrdinů až po školu v Majakovského uli- všichni! Během letošního roku jsem si několikrát všimla, že se vypůjčená
ci. Kolikrát jde při přecházení ulice skutečně „o hubu“, protože značná část kola válejí různě po příkopech, jedno jsem zahlédla dokonce u Hloučely,
řidičů padesátikilometrový rychlostní limit nedodržuje ani náhodou. Jestli- jiné zase kousek od místního nádraží leželo v trávě vedle silnice. Zajímalo
že město plánuje v krátké budoucnosti instalovat někde znovu stacionární by mě, jak je město nebo provozovatel této služby pojištěno proti nesvěradary na měření rychlosti, prosím ať první lokalitou je právě Vrahovická domitým lidem a kolik jízdních kol se už takto i ztratilo.
ulice!
Miloš Zahradníček, Prostějov
Lucie Novotná, Prostějov
Máme se bát?
Jako jeden z mnoha lidí jsem se společně s rodinou rozhodl, že letošní dovolenou strávíme pouze v tuzemsku. Jednak ušetříme a jednak máme samozřejmě
strach z nákazy koronavirem. Vím, že takto letos tráví dovolenou drtivá většina lidí. Ale znepokojuje mě chování některých jedinců, z nichž někteří jsou
například i moji sousedé. Itálie, Chorvatsko, Srbsko. Tyto na covid-19 stále nebezpečné destinace navštívili během dovolené někteří lidé z mého blízkého
okolí. A já se ptám, máme se bát? Jak se dnes kontroluje, zda jsou lidé po příjezdu z těchto zemí zdraví? Snad je vše pod kontrolou a žádné nebezpečí nám
nehrozí. Ale když čtu nebo poslouchám zprávy z okolí, jak počet nakažených stoupá. Mám prostě strach!
J. Peterek, Prostějov
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bude, nicméně nechápu, proč člověk jede k moři, aby tam podnikal
pěší výlety a hrál deskové hry. Je to
podobný princip jako když někteří
z nás vyrazí v zimě do hor, aby se
tam opili... Při podobných úvahách
jsem pochopil jednu zásadní věc.
Většina lidí nejezdí na dovolenou
primárně kvůli odpočinku, koupání či poznávání nových míst, ale
hlavně proto, aby se oprostila od
prostředí, kde celý rok žije a kde
se neumí patřičně uvolnit, neboť
je má spjaté s řadou povinností.
Pokud bychom toho byli schopni,
ušetřili bychom spoustu peněz za letenky i ubytování.
le i v případě, že nám to prostě nejde, není přece povinností jezdit
daleko. Někdy to vypadá, že zatímco
za předchozího režimu lidé do zahraničí cestovat nemohli, nyní naopak
musí. Z dovolené v Chorvatsku se
pro podstatnou část národa stala
povinnost... Přitom vyjetí ze zaběhaných kolejí nemá nic společného
se vzdáleností. Žít trochu jinak by
do Prostějova klidně mohli přijet

jsem rozhodně neušetřil, pár kilometrů
o rychlosti 10 kilometrů v hodině se hravě vyrovnalo vyznačené objížďce.
Určitě taky máte rádi při vjezdu do
města, nejlépe takového, kde jste v životě
nebyli, tabuli hlásající, že ulice Rychtáře
Houdka je uzavřena. V tuhle chvíli určitě nevíte, leží-li ulice, kde možná rychtář Houdek kdysi přebýval, na vámi
zamýšlené trase, a jak na to případně
preventivně reagovat. Hodnota takové informace má podobnou váhu, jak
když manželce nadšeně sdělíte výsledek
posledního zápasu svého oblíbeného
fotbalového týmu.
A že uzavírky nečíhají pouze na silnicích, dobře vědí ti, kteří se už pár let tu
a tam snaží dostat vlakem z Prostějova
do Brna. Vyšla-li jejich šťastná hvězda,
možná se trefí do období, kdy na této začarované trati mezi Olomoucí a Brnem
není žádná výluka. V současné skvělé
době totiž s překvapením zjistíte, že dostat se v požadovaném čase na oslavu
a zase domů mezi šedesát kilometrů
vzdálenými městy veřejnou dopravou
prostě nelze. S útrpným povzdechem
jedete na oslavu vlastním autem. Jedno pivko a pak už jen limonáda. Fakt
skvělé!

SLOUPEK
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Letos to pro Prostějov vypadalo jako jedinečná příležitost. Řada
lidí zvěstovala, že kvůli omezením spojeným s šířením koronaviru dovolenou stráví doma respektive v České republice. Naše
rodina své plány nijak měnit nemusela. V rámci volna jsme zamířili mimo jiné na arcibiskupský zámek do Kroměříže či do zoologické zahrady v Lešné a všude jsme koukali, jak mnoho lidí
mělo stejný nápad. Pak jsme se vrátili do města, užívali si klidných a vylidněných ulic a přemýšleli, proč do Prostějova nikdo
nejezdí. Důvod je asi tento – nikoho to ani nenapadne.
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ravdou je, že Prostějov nemá žádnou zásadní atrakci, kvůli níž by
sem putovaly zástupy z celého světa,
ovšem i tak je tu hodně co objevovat.
Místo „Eiffelovky“ máme věž radniční,
ze které je stejně pěkný výhled, nenarodil
se u nás sice žádný náboženský prorok,
ale pouze uznávaný básník, vědec, filozof
či hudební skladatel a místo obdivovaného vězení s korunovačními klenoty
tu máme „pouze“ Národní dům, kde už
více jak 110 let hraje divadlo.
e to nikoho nezajímá a každý chce
přes léto raději k vodě a nejraději
pak k moři?! Je pravdou, že v okolí
Prostějova se nenachází moře Černé,
Rudé, ale pouze žluté, a to tehdy, když
na okolních polích kvete řepka. I tak

publicistika

Letní cestování adrenalinovým zážitkem

www.vecernikpv.cz

Otrnulo nám, polevili
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Bude-li v části školy (jedné či několika
třídách) vyhlášena karanténa, automaticky se v ní přechází na distanční výuku
podle pravidel novely školského zákona.
Bude povinná, a pokud se jí žák nezúčastní, musí být řádně omluven.

Kdy se pøechází
QDGLVWDQÄQÉYÙXNX"

kontaktů nakaženého žáka, eventuálně pro jednu třídu. Školy se řídí podle
semaforu ministerstva zdravotnictví.
V případě konkrétních mimořádných
situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů krajské hygienické
stanice a dodržovat všechna aktuálně
platná mimořádná opatření.

ä¾EKCUVWFGPVKWåPGDWFQWOWUGVPQ
UKVTQWwM[PCQDNKéGLKXGVąÊF¾EJRQW\G
PCEJQFD¾EJVQCNGV¾EJéKXGwMQNPÊEJ
LÊFGNP¾EJ
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

• DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY

DYSGRAFIE...

• PORUCHY UČENÍ, DYSLEXIE,

• ŠPATNÉ ZNÁMKY

• POTÍŽE S MATEMATIKOU

• PROBLÉMY S I/Y

• NEČITELNÉ PÍSMO

• POMALÉ ČTENÍ

• NEDOSTATEK SOUSTŘEDĚNOSTI

• NECHUŤ K UČENÍ

TEL.: 605 214 592

ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI BEZPLATNOU INFORMAČNÍ SCHŮZKU

ZVLÁDNĚTE
POTÍŽE S UČENÍM

Ve všech místnostech školy musejí
být k dispozici dezinfekce, žáci si mají
opakovaně mýt ruce, zavádějí se přísná

pøedpisy?

Zpøísní se hygienické

Ano i ne. Povinné budou ve vnitřních
prostorách školy, tedy na chodbách, na
toaletách a ve školních jídelnách. Ve třídách se roušky nosit nemusí.

Musí se nosit
povinnì roušky?

Ne, žáci i doprovod se mohou před školou pohybovat volně. Nejsou stanovena
žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách. Od dětí, žáků či studentů se před
prvním příchodem do školy nebude
vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

Bude regulován vstup
do školních budov?

Pokud dítì bude jevit
pøíznaky onemocnìní
&29,'MDNVHP½
škola zachovat?

v přírodě. Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou
ministerstvem školství vyhlášeny.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Pokud
dítě během vyučování začne kašlat a nebude se cítit dobře, učitel ho ihned izoluje a zkontaktuje rodiče. Ti pak odvedou
Jak bude organizován
dítě k praktickému lékaři, který určí další
provoz školních
postup. Učitelé nebudou preventivně
MÉGHOHQDGUXzLQ"
dětem měřit teplotu nebo zjišťovat další
Budou fungovat s jistými omezeními. příznaky covid-19.
V jídelnách kromě konzumace jídel
Co bude následovat po
bude nutné nosit roušky a doporučuje
podezøení na
se zajistit obědy pro homogenní skupinákazu covid-19?
ny žáků. Je žádoucí, aby se stejnorodost
skupin dodržovala i ve družinách, byť to Praktický lékař může nechat dítě doma
není povinné. Doporučuje se minima- na pozorování nebo ho poslat na PCR
lizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně. test. V případě pozitivity kontaktuje
příslušného hygienika, jenž učiní epi%XGRXIXQJRYDWNURXzN\ demiologické šetření ve škole. Je-li dítě
DVRXWÈzHvNRO\YSÔÉURGÈ" bezpříznakové nebo má mírný průběh
Kroužky budou za zpřísněných hygie- nemoci, po 10denní karanténě se vrací
nických podmínek v provozu. Naopak zpět do školy.
se nedoporučují hromadné kulturní
3URN½zHOLVHSR]LWLYQÉ
a sportovní akce. Pořadatelé soutěží
WHVWQDNRURQDYLUXV
a přehlídek by je měli posunout na jarní
zavøe se celá škola?
měsíce roku 2021 a přizpůsobit jejich
organizaci aktuální epidemiologické si- Rozhodne o tom krajský hygienik. Potuaci. Totéž platí pro školní výlety a školy čítá se spíš s karanténou pro úzký okruh

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s ministerstvem
zdravotnictví a hlavní hygieničkou vydalo manuál, podle něhož se budou
od 1. září řídit mateřské, základní a střední školy. Důležitá je podle odborníků součinnost s rodiči, neboť cílem je držet COVID-19 v mezích tak,
aby se už školy nezavíraly plošně, nejlépe vůbec. Do karantény by měli
v případě nákazy jít jen jednotliví žáci, učitelé nebo zaměstnanci. Podle
nejaktuálnějšího vývoje a nařízení ministerstva vám přinášíme odpovědi
na nejčastější dotazy, především z řad rodičů.
pravidla pro úklid vnitřních prostor školKdy zaène vyuèování?
ních budov. Musí být zajištěno bezpečŠkoly v celé České republice zahájí svou né osoušení rukou – nejlépe ručníky na
činnost v plném rozsahu v úterý 1. září jedno použití, případně osoušeči rukou.
2020.

V případě nákazy půjdou do karantény pouze jednotliví žáci

%18+&wMQNPÊXÚWMWPGQXNKXPÊ<#6ª/

téma večerníku

ŘEŠÍME:

Ano, a zase ta škola! Dva
měsíce letních prázdnin
utekly jako voda a děti
společně s rodiči se opět
horečně připravují na
nový školní rok. Všichni
věří, že ho tolik neovlivní
stále aktuální hrozba
koronaviru, jako tomu
bylo od jarních měsíců
až do konce předchozího
školního roku. Podle
aktuálního manuálu
Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
by tomu tak být nemělo,
i když opatření proti
nákaze COVID-19 budou opět velice rozsáhlá a přísná. To ovšem
nemění nic na tom, že
nový školní rok začne
v úterý 1. září a všechny
mateřské, zák ladní
i střední školy nebo
gymnázia a učiliště budou fungovat víceméně
běžném režimu. A dnešní
tematická dvoustrana
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku je tu od toho, aby
především rodičům pomohla s přípravami na
školní povinnosti jejich
ratolestí.
Texty připravil:
Michal Kadlec
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společnost
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účastnících třetího ročníku Sportovních her seniorů prostějovského regionu. „Jsem přesvědčena, že
zvítězili všichni, kteří dnes dorazili,“
zahájila hry náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková,
která nad akcí pořádanou Domovní
správou a Zdravým městem Prostějov převzala záštitu.
První ročník her se pořádal ve zdejším aquaparku, loni se akce přesunula na koupaliště do Vrahovic, kde už
zůstala. Pro letošek se rozšířil počet
disciplín. K plavání na 25 metrů, šipkám, upravenému pétanque, střel-

PROSTĚJOV Kdo se bojí, může letos možná do
lesa, ale určitě ne na plné koupaliště. Ani tenhle
fakt v době koronavirové neodradil organizátory
Her seniorů prostějovského regionu od pořádání
tradiční akce. Nejen o tom si Večerník krátce povídal s Marií Hájkovou, vedoucí organizačního
štábu 3. sportovních her seniorů prostějovského
regionu 2020.

/CTKG *¾LMQX¾ PC
JT[ FQJNÊåGNC K \ RQ
\KEG JNCXPÊ TQ\JQFéÊ
Foto: Martin Zaoral

yySnad všechny společenské akce se letos potýkají s problémy kvůli opatřením proti koronaviru.
Pro ty určené seniorům to platí dvojnásob. Neuvažovali jste, že letos hry pořádat nebudete?
„Máme z toho všeho opravdu velký respekt. Věříme
však, že k žádnému zhoršení zdravotního stavu u našich účastníků v souvislosti s koronavirem nedojde,
že pohyb spíše naopak přispěje k jejich dobré náladě
a tím upevní i jejich zdraví. Navíc nám nahrálo
i to, že akci pořádáme už nyní v srpnu.
Pokud bychom ji plánovali na září,
od kdy se mají opatření proti šíření
koronaviru opět zpřísňovat, tak ji
budeme muset zrušit.“
yyAni pohled ráno z okna vám
zřejmě mnoho optimismu do žil
nevlil. Všude zataženo, mlha…
„To máte pravdu. Když jsem to
tu ráno chystala, byla jsem celá
mokrá. Nicméně stále jsem věřila
předpovědi meteorologů, že se
nebe rozjasní a slunce vykoukne.
A podařilo se!“
yyPřipravili jste pro letošek
nějaké novinky?
„Na výslovné přání našich účastníků jsme rozšířili
počet stanovišť ze šesti na osm. Také nám zafungovala spolupráce s městskou policií, která tu pro nás připravila laserovou střelnici. Jako určitou perličku jsem
plánovala plavecký závod správce lázní Miloše Kaštila
se správcem areálu ve Vrahovicích Ivo Peštukou. Ale
na něj asi nedojde, můj šéf Vladimír Průša říkal, že oba
budeme ještě potřebovat…“ (smích)

Martin ZAORAL

„Zkoronavirumámerespekt,
ale akci jsme
UXåLWQHFKWěOL´

bě florbalovou holí, hodu kroužky
a běhu s míčkem na tenisové raketě
přibylo srážení plechovek a hod míčkem na čtverec vyznačený na zemi.
„Další letošní novinkou je i laserová
střelnice, kterou se nám podařilo připravit ve spolupráci s Městskou policií Prostějov. Rovněž jsem ráda, že
nám pomohla děvčata z Lipky, která
pro nás připravila občerstvení,“ vyzvedla za organizátory duše celého
projektu Marie Hájková.
Mezi účastníky bylo možné objevit tváře známé z předchozích
let, i tentokrát byli přítomní rozděleni do dvou kategorií, které
dělila hranice 70 let. „My tu prostě
nemůžeme chybět, protože s partnerem jsme vždy nejstarší a tuhle
výsadu nechceme nikomu přenechat,“ usmívala se Zdeňka Steuerová (84), která úžasným způsobem
povzbuzovala i svého druha Karla
Snášela (89). Nebyla v tom sama.

+ODYQËRUJDQL]¿WRUND0DULH+¿MNRY¿

,GFPQVNKXÊ×éCUVPÊEKUGOG\KUGDQWPCX\¾LGORQX\DW\QXCNK

Biologický věk se rozhodně ne u každého musí shodovat s tím kalendářním. To, jak se člověk cítí a co vše
zvládne, bývá zásadním způsobem
ovlivněno nejen jeho neutuchající
fyzickou aktivitou, ale i psychickým
nastavením. Jasně patrné to bylo i na

Martin
ZAORAL

pro Večerník

reportáž

EXKLUZIVNÍ

PROSTĚJOV Staří lidé neexistují. Jsou jen ti, kteří si z nejrůznějších
důvodů odmítají hrát, bavit se a učit se něco nového. Přesně tento
poznatek člověk získal, pokud navštívil Sportovní hry seniorů, které se ve čtvrtek 20. srpna v teplém a slunečném odpoledni konaly na krásně zrenovovaném koupališti ve Vrahovicích. Navzdory
opatřením proti koronaviru se do perfektně připravených her zaregistrovalo celkem 27 aktivní účastníků. Nejstaršímu z nich bylo
89 let. U toho prostě Večerník nemohl chybět!

Třetí ročník pozoruhodné akce se opět vydařil

BYLI JSME
U TOHO

jsme se chodili každý den slunit na
náš balkón, který máme orientovaný na jih,“ prozradila Steuerová návod, kterak je možné v těle vyrobit
dostatek vitamínu D podporujícího
imunitu.

Foto: Martin Zaoral
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„Nemohl jsem se už dočkat, ani
špatné ranní počasí mě neodradilo, ostatně loni tu bylo mnohem
chladněji.“

Karel SNÁŠEL
89 let, Prostìjov

SZŠ Martin Mokroš

„Těšila jsem se moc. Sedět jen někde u vody a jít si akorát občas
zaplavat, to je pro mě nuda. Tady
je to mnohem lepší!“

říká nový ředitel
8T¾OEKéVXTVGéPÊCMEGRTQM¾\CNKUGPKQąKKRGXPQWTWMWRąKUVąGND÷

Zdeòka STEUEROVÁ
84 let, Prostìjov

reagovat,“

budeme

„Před dvěma lety jsem byl třetí
a loni druhý, tak jsem se těšil, že
bych dneska mohl zvítězit. Nakonec se mi to asi nepodaří, ale to mi
nevadí. Třeba příští rok.“

Drahomír DUCHEK
65 let, Mostkovice

JAK JSTE SE
TÌŠILI NA
SPORTOVNÍ
HRY SENIORÙ?

ANKETA

Všichni účastníci byli i letos v závěru
odměněni medailemi. „Věřím, že se
tu za rok opět sejdeme zase,“ uzavřela Marie Hájková, vedoucí organizačního štábu 3. sportovních her seniorů prostějovského regionu 2020

„Na změny
#PKNGVQUOG\KQUOKFKUEKRNÊPCOKPGOQJNQEJ[D÷VRNCX¾PÊ 5x foto: Martin Zaoral

„Máme tu početný fanklub, dorazila
za námi i dcera a vnoučata z Prahy,“
dodala dáma která kromě elánu vynikala také pěkným opálením. „To
nemám od moře! Během nouzového stavu při koronavirové epidemii

5RQTVQXPÊJT[UGPKQTčUGNGVQURQFTWJÆMQPCN[PCMT¾UP÷QRTCXGPÆOMQWRCNKwVKXG8TCJQXKEÊEJ
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yy Co vás přivedlo k divadelnictví? Měl jste už jako „malý“ chuť
zkusit někde hrát?
„Moji rodiče, kteří byli a jsou vůdčími
osobnostmi Divadla Hanácké obce
(DHO), nejstaršího ochotnického
divadelního spolku v Prostějově. Ve
svých asi pěti letech jsem tam dostal
první ‚roli‘ malého čírtěte ve hře Dalskabáty, která se hrála v Městském
divadle v Prostějově, a od té doby se
to se mnou táhlo. (smích) Následovalo pár dalších rolí v DHO, dramaťáku v prostějovské ZUŠ, představení
s uskupením Čistě přírodní produkty
a pak hlavně Point.“
yy Jak se před 15 lety rodilo právě
Divadlo Point? Pamatujete si na to
doteď?
„Pamatuji si na to dobře. Přece jen
divadlo člověk nezakládá tak často,
aby na to zapomněl. (úsměv) Bylo
to v době, kdy jsme ve spolupráci
s Gymnáziem Jiřího Wolkera uváděli muzikál Čajzni škváru, Olivere

Michal
SOBECKÝ

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

PROSTĚJOV Diváci aktéry pohybujících se na prknech, co znamenají svět, často až milují. Jejich
snahu kvitují například i na přehlídkách amatérských divadel.
A prostějovské Divadlo Point si už
za dobu své existence vybudovalo
solidní jméno, k tomu může spoléhat na nové, kvalitní zázemí. Patnáctiny si tak prostějovský soubor
svázaný zejména s Gymnáziem Jiřího Wolkera připomíná v nejlepší
formě. A snad i proto se v nedávné
době divadlo dočkalo ocenění ze
strany města, konkrétně za přínos
v oblasti kultury. Magistrát tímto
uznáním vyzdvihl nejen divadelní
činnost, ale i lektorskou činnost
na filmových táborech, pořádání
majálesů, divadelních přehlídek
a festivalů a podobně. Pokud by to
šlo, určitě by „poinťáci“ brali i nafukovací hlediště – to totiž často při
představeních nestačí, zájem je příliš velký. Během patnácti let logicky prošla celá řada herců a zatímco
už mnohé na jejich představeních
neuvidíme, nebo zřídkakdy, Vítězslav Lužný (na snímku) patří
k jeho stálicím. Byl u zrodu Pointu
a dodnes ztvárňuje některé role,
naposledy například v titulu s názvem Když se zhasne. Dnes tedy
pokračujeme druhým dílem našeho seriálu rozhovorů s laureáty
Cen města Prostějova za rok 2019.

v Městském divadle, který jsme napsali společně s Alešem Procházkou
a Mirkem Ondrou na motivy knihy
Charlese Dickense. Oslovil nás
tehdejší ředitel gymnázia Michal
Šmucr, zdali nechceme společně
rozjet ‚stálou‘ divadelní scénu, my
jsme samozřejmě chtěli. Byl to v té
době sen, o kterém jsme nevěděli, že
ho máme.“
yy Co vás přesvědčilo, že se na
dění v divadle chcete podílet?
„Hlavně to byla celoživotní chuť se
divadlu věnovat a lidi, kteří s námi
Point rozjížděli. Byli jsme v divadle
pořád, zkoušeli jsme novou hru, tou
jsme Point chtěli otevřít (J. M. Synge:
Studna světců – pozn.red.). Všichni
jsme byli z Prostějova a většina studovala střední školu, tak jsme volný
čas, kterého tehdy bylo tak nějak víc,
věnovali právě divadlu. Z této původní party vydržel z herců už jen Kuba
Hyndrich. Ostatní se po střední škole
vydali na vysokou školu, většinou pak
už na divadlo neměli čas a později
se k němu nevrátili. To je bohužel
v našem divadle docela standardní.
Tím, že je Prostějov středoškolským
městem, nám mladí herci odchází na
vysoké školy, málokdo z nich se k divadlu vrátí. Ti šikovnější sice jo, ale na
profesionální úrovni.“
yy Jak Point začínal? Kde zprvu
sídlil a co jste chtěli hrát?
„Po hře Studna světců, která byla
odlišná od her hraných v posledních
letech, jsme uváděli různé komponované večery, říkali jsme jim Kabarety
Divadla Point. Dnes podobnou divadelní formu držíme například při
Zhasínání či Rozsvěcení světel. Jednalo se tehdy spíše o taková setkání
přátel, jelikož v začátcích našeho divadla v prostorách bývalých šicích dílen
v Olomoucké ulici jsme ještě neměli
tolik příznivců jako dnes. Do divadla
chodili zejména naši kamarádi a rodiny. Většinu diváků jsme znali osobně,
což se postupně začalo měnit. (pousměje se) Na tom měla ze začátku
zásluhu hlavně hra Ostrov pokladů
vycházející z improvizovaných scén

na motivy známého příběhu
R. L. Stevensona. Z improvizací na zkouškách vznikl scénář a následně herci i diváky
oblíbená hra. Podobný způsob
vzniku představení jsme použili
například ještě u Baskervillské
bestie, jež bude mít v příští sezóně po šesti letech derniéru.“
yy Divadlo má za sebou
řadu her, která je podle vás
nejúspěšnější?
„Point má za dobu své existence na kontě asi třicet
titulů, což je na amatérský
soubor neuvěřitelné číslo.
Nejúspěšnější byla bezesporu hra Testosteron,
měla bezmála stovku repríz
a bodovala i na celostátní
přehlídce amatérských divadel Jiráskův Hronov. Další, co se týče
počtu repríz, je Baskervilská bestie.
Co se týče ocenění z divadelních přehlídek, tak zabodoval Nahý Wolker,
Ostrov pokladů, Maturanti nebo
Druhý výstřel.“
yy Sám jste ztvárnil řadu postav. Je
vám některá obzvlášť blízká?
„Každou postavu mám spojenou
i s nějakým životním období, takže
mi to vzpomínky na ni do jisté míry
ovlivňuje. A navíc také s kolegy, s nimiž jsem konkrétní představení hrál.
Čili pokud na něco vzpomínám, tak
je to spíše konkrétní představení než
postava. Z tohoto pohledu nejvíc

vzpomínám na v mnoha směrech
jedinečný Testosteron. Měli jsme výbornou partu – ano, hráli tam pouze
chlapi (smích) – procestovali jsme
celou republiku, a i po osobní stránce
se toho za dobu, co jsme Testosteron
hráli, stalo hodně. Oženil jsem se
a narodilo se mi první dítě. To jsou
věci zůstávající v paměti do konce
života.“
yy Některé hry jako právě Testosteron pracují i s trochu ostřejšími výrazy. Je podle vás možné, že
může tato skutečnost část diváků
odrazovat?
„Myslím, že ve chvíli, kdy jsou sprostá slova použita z opodstatněných
důvodů a nejsou ve hře účelově, aby
pouze vzbuzovala kontroverzi, tak je
všechno v pořádku. Ovšem chápu,
když se někdo přes jadrnější slovník
nepřenese a odejde, i to se nám párkrát stalo. Ale moje osmdesátiletá
babička viděla zrovna Testosteron
asi osmkrát a zvala na něj všechny své
vrstevnice, takže tak žhavé to zase nebude.“ (smích)
yy Jak jste prožíval dobu, kdy jste
se museli stěhovat z Olomoucké
ulice?
„Bylo to naše rozhodnutí, takže jsem
s ním byl smířený. Ten prostor nám
už nevyhovoval. Po technické stránce
byl ve špatném stavu a my sami jsme
cítili, že už nám nemá co dát. Proto
jsme se rozhodli pro tento razantní krok. Najednou se vše zklidnilo,
měli jsme čas pobavit se o tom, kam
by mělo divadlo směřovat. Z kdysi
výhradně studentského divadla jsme
se za dobu existence Pointu stali
stálou divadelní scénou s průměrně

vizitka

yy Jaké jsou aktuální plány Pointu a na co
se chcete v budoucnu zaměřit?
„V rámci divadla se snažíme prostor
doupravit podle našich představ.
Postavili jsme vyvýšené jeviště,
postupně obměňujeme sedadla
v hledišti, máme nově vymalované
foyer. Co se týče dramaturgického
plánu, tak chceme v následující
sezóně pokračovat v reprízování
úspěšných představení Miluju svůj
mobil a Když se zhasne, rozloučit
se s představením Charleyova teta
a Baskervillská bestie a nově přidat
dvě premiéry. První má předběžně
stanovený termín na říjen. O co se
jedná, si však nechám zatím pro
sebe.“ (úsměv)
yy Někteří lidé, ať již působili,
nebo působí v Pointu, se stali
umělci-profesionály. Vy jste
se ale vydal trochu jiným
směrem. Neuvažoval jste
přesto, že se budete herectvím živit?
„Spousta talentovaných lidí prošla
Pointem, nejen herců a muzikantů.
Na každého z nich rád vzpomínám
a každému z nich přeji, aby se mu
dařilo, ale mě samého umělecká
profesionální dráha nikdy nelákala. Je to zejména časově náročné
povolání, které se obtížně slučuje
s rodinným životem, jenž osobně
upřednostňuji. Navíc jako profesionální herec si příliš nemůžete
vybírat co, kde, kdy a s kým budete hrát. Jako amatérský herec tuto
možnost máte a divadlo děláte, jen
když chcete. (úsměv) Zodpovídáte
se pak už jen svým kolegům a divákům. A to mi vyhovuje.“

2019

za rok

narodil se 30. listopadu 1987 v Prostějově
amatérský divadelní herec,
spoluzakladatel Divadla Point
✓ vystudoval Střední odbornou školu
průmyslovou v Prostějově, později vystudoval Vysoké učení technické
v Brně a také má titul z Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně
✓ aktuálně pracuje jako soudní znalec
✓ v roce 2005 stál u začátků prostějovského Divadla Point,
už o rok dříve vznikla hra Čajzni škváru, Olivere, ve které si zahrál
✓ odmalička se věnuje divadlu a herectví
✓ v roce 2019 se objevil zatím v poslední hře Pointu s názvem
Když se zhasne. Ve hře si zahrál se svou manželkou Lucií,
paradoxně ale na jevišti netvořili pár
✓ letos v červnu se mohl s kolegy radovat z ceny města pro oblast kultury,
kterou Divadlo Point získalo
✓ mezi jeho další záliby patří vysokohorská turistika a cykloturistika
zajímavost: celá nejbližší rodina se věnuje ochotnictví – matka je režisérkou a dramaturgyní Divadla Hanácké obce, otec je příležitostným
hercem a technikem, bratr taktéž působí v Divadle Hanácké obce
a dcera navštěvuje „dramaťáček“

✓
✓

s laureáty

Cen města
Prostějov

nový
seriál

VÍTĚZSLAV LUŽNÝ

pěti představeními měsíčně, což byl
ohromný posun.“
yy Byla to tehdy velká nejistota?
„V době po odchodu z Olomoucké
ulice jsme trochu zpomalili, občasně
hráli na zájezdech. Začali jsme zkoušet nová představení a při tom všem
jsme věděli, že nějaký prostor, kde
představení budeme moci uvést, vždy
najdeme. Otázkou byla stálá scéna.
Náš nový domov s veškerým zázemím, kam bychom mohli zvát diváky.
To byla ta nejistota. Naštěstí netrvala
dlouho. Ve chvíli, kdy jsme věděli, že
budeme mít k dispozici nové prostory na Husově náměstí, propukla všeobecná euforie a od té doby na této
vlně jedeme.“ (úsměv)

Foto: internet

Ve chvíli, kdy jsou sprostá slova použita z opodstatněných
důvodů a nejsou ve hře účelově, aby pouze vzbuzovala
kontroverzi, tak jsou v pořádku. Ovšem chápu,
když se někdo přes jadrnější slovník nepřenese a odejde,
i to se nám párkrát stalo...

Spoluzakladatel Pointu Vítězslav Lužný se ohlíží za patnáctiletou historií divadla
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ǎĞƚŽŚůĞŽďĚŽďşďƌǌǇƉŽŵŝŶĞ͕ũĂŬŵŝůĞ
ǌĂēŶŽƵ ǀĞ ƓŬŽůĞ ƉƌŽďşƌĂƚ ŶĢĐŽ ŶŽͲ
ǀĠŚŽ͕ĂǀƓĞƐĞƐƌŽǀŶĄ͘sĄŚĄƚĞ͕ũĞƐƚůŝ
ŶĂƐƚĂůŽƵƐŝƚƵĂĐŝǌĂēşƚŶĢũĂŬƎĞƓŝƚŶĞďŽ
ũĞƐƚůŝ ũĞƓƚĢ ƉŽēŬĂƚ͕ ũĂŬ ƚŽ ĚŽƉĂĚŶĞ͍
EĞǀĄŚĞũƚĞ͕ēĞŬĄŶşƐĞŶĞǀǇƉůĄĐş͘^ƉƎŝͲ
ďǉǀĂũşĐşŵƵēŝǀĞŵũĞƚŽǀĢƚƓŝŶŽƵũĞƓͲ
ƚĢ ŚŽƌƓş͘ :ĂŬŵŝůĞ ǌƉŽǌŽƌƵũĞƚĞ͕ ǎĞ ƐĞ
ĚşƚĢǌƉŽŵĂůƵũĞĂŶĞƐƚşŚĄ͕ǌĂēŶĢƚĞƚŽ
ƎĞƓŝƚ ŚŶĞĚ͘ WŽŬƵĚ Ɛŝ ďƵĚĞƚĞ ŵǇƐůĞƚ͕
ǎĞƐŝĚşƚĢǌǀǇŬŶĞĂŶĂƐƚĂƌƚƵũĞƐĞ͕ŵƽͲ
ǎĞƚĞƚşŵĚşƚĢƚŝũĞƓƚĢǀşĐĞƵďůşǎŝƚ͘ĂƐͲ
ƚŽƚŽŶĞďǉǀĄƉƌĂǀĚĂ͕ƉƌĄǀĢŶĂŽƉĂŬ͘
WƌŽďůĠŵǀƵēĞŶşƐĞǌĂēŶĞǌŚŽƌƓŽǀĂƚ
ĂŶĂďǉǀĂƚ͘sƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞŵĄĚşƚĢƉƌŽͲ
ďůĠŵũĞŶǀēĞƐŬĠŵũĂǌǇĐĞŶĞďŽŵĂƚĞͲ
ŵĂƚŝĐĞ͕ƐĞƚĂƚŽŶĞĐŚƵƛƐŶĄƌŽēŶĢũƓşŵ
ƵēŝǀĞŵ ŵƽǎĞ ƉƎĞŶĠƐƚ ŝ ĚŽ ĚĂůƓşĐŚ
ƉƎĞĚŵĢƚƽ͘ şŵ ǀşĐĞ Žďƚşǎş ƉƎŝďǉǀĄ͕
ƚşŵĚĠůĞƚƌǀĄ͕ŶĞǎƐĞƚǇƚŽƉƌŽďůĠŵǇ
ŽĚƐƚƌĂŶşĂĚşƚĢƐĞŶĂƐƚĂƌƚƵũĞ͘EĞēĞͲ
ŬĞũƚĞ͘ :ĞƐƚůŝǎĞ ǌƉŽǌŽƌƵũĞƚĞ ƉŽēşŶĂũşĐş
ƉŽƚşǎĞǀƵēĞŶş͕ƎĞƓƚĞũĞŚŶĞĚ͘hƓĞƚƎşƚĞ
ƐŝƚşŵƉůŶŽēĂƐƵĂŶĞƌǀƽ͘

ƉƌŽďůĠŵǇǀǇǀŽůĂůǇ͘^ƚƵĚŝũŶşĐĞŶƚƌƵŵ
^/ ;ǁǁǁ͘ďĂƐŝĐ͘ĐǌͿ ƉŽŵĄŚĄ ĚĢͲ
ƚĞŵ Ă ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝǀ ǀĢŬƵ͘
<ƌŽŵĢ ēĞƐŬĠŚŽ ũĂǌǇŬĂ ĚŽƵēƵũĞŵĞ
ŝ ŵĂƚĞŵĂƚŝŬƵ Ă ĂŶŐůŝēƚŝŶƵ Ă ƎĞƓşŵĞ
ƉƎşƉƌĂǀǇ ŶĂ ƉƎŝũşŵĂĐş ǌŬŽƵƓŬǇ ēŝ ƌĞͲ
ƉĂƌĄƚǇ͘

sĞƐƚƵĚŝũŶşĐŚĐĞŶƚƌĞĐŚ^/ũƐŽƵǎĄĐŝ
ǀĞĚĞŶŝ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ĂďǇ Ɛŝ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ
ƐƚĂŶŽǀŽǀĂůŝ ǀůĂƐƚŶş ĐşůĞ Ă ǀǇƚǀĄƎĞůŝ Ɛŝ
ƐǀƽũŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşǀǌĚĢůĄǀĂĐşƉƌŽŐƌĂŵ͘
WƎŝ ƐƚĂŶŽǀŽǀĄŶş ƚĢĐŚƚŽ Đşůƽ ǀǇĐŚĄͲ
ǌĞũş ǎĄĐŝ ǌĞ ƐǀǉĐŚ ĂŬƚƵĄůŶşĐŚ ƉŽƚƎĞď
Ă ƉƌŽďůĠŵƽ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƐĞ ƵēŝƚĞů ƐŶĂǎş
ƚĂŬĠ ǀǇƉŽǌŽƌŽǀĂƚ ƉƎşēŝŶǇ͕ ŬƚĞƌĠ ƚǇƚŽ
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^ƚƵĚŝũŶşĐĞŶƚƌƵŵ^/
ůĂƚĄďƌĄŶĂ͕WƌŽƐƚĢũŽǀ
ƚĞů͗͘нϰϮϬϲϬϱϮϭϰϱϵϮ
ĞͲŵĂŝů͗ƉƌŽƐƚĞũŽǀΛďĂƐŝĐ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ďĂƐŝĐ͘Đǌ

dĞƌŵşŶ Ă ēĂƐ ŬŽŶǌƵůƚĂĐĞ ũĞ ŵŽǎŶĠ
ĚŽŚŽĚŶŽƵƚĚůĞsĂƓŝĐŚŵŽǎŶŽƐƚş͘ĂͲ
ǀŽůĞũƚĞĂĚŽŵůƵǀƚĞƐŝďĞǌƉůĂƚŶŽƵŝŶͲ
ĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬƵ͘

EĞďƵĚĞŵĞƉƎĞŚŶĂŶşŽƉƚŝŵŝƐƚĠ͕ŬƚĞƎş
ǀĢƎş͕ǎĞƐŝƚĞŶƚŽƉƌŽŐƌĂŵŶĂũĚĞǀĚŽͲ
ŚůĞĚŶĠĚŽďĢĐĞƐƚƵĚŽŶĂƓŝĐŚǌĄŬůĂĚͲ
ŶşĐŚƓŬŽů͘ůĞŵǇƐŝďŽŚƵĚşŬǇŵƽǎĞͲ
ŵĞŶĂũşƚĐĞƐƚƵŬŶĢŵƵ͘

EĂƵēşŵĞ sĄƐ͕ ũĂŬ ǌǀůĄĚĂƚ ƉƌŽďůĠŵǇ
ƐƵēĞŶşŵĂũĂŬƐĞƐsĂƓŝŵŝĚĢƚŵŝƵēŝƚ͕
ĂďǇũĞƚŽďĂǀŝůŽ͘ďĂǀşƚĞƐĞŬĂǎĚŽĚĞŶͲ
ŶşĨƌƵƐƚƌĂĐĞĂĚŽsĂƓĞŚŽǎŝǀŽƚĂƐĞŶĂͲ
ǀƌĄƚş ƉŽŚŽĚĂ Ă ƌĂĚŽƐƚ͘ ^ǀǉŵ ĚĢƚĞŵ
ǌĂďĞǌƉĞēşƚĞůĞƉƓşďƵĚŽƵĐŶŽƐƚ͘

ministerstva školství nelze stoprocentně
dodržet, například povinnost nošení roušek ve škole je dle mého názoru v rozporu se zdravým selským rozumem, stejně
tak separování žáků při stravování nebo
v šatnách,“ vyjmenovala sporná nařízení
ředitelka ZŠ v ulici Dr. Horáka v Prostějově, která však nepředpokládá žádné
větší komplikace nebo nějaké výraznější
omezení ve škole. „Budeme se snažit
omezit chod co nejméně a zároveň být
připraveni na přechod k distanční výuce
v případě potřeby. Neplánujeme výraznější omezení, vše se bude co nejvíce
podobat normálu, samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními,“ dívá se
do blízké budoucností Rubáčová s tím,
že od začátku minulého týdne je rovněž
v úzkém kontaktu s rodiči žáků a ještě
se nesetkala z jejich strany s jakýmikoliv
obavami posílat děti do školy.

Otázkou ovšem je, jak v dalším průběhu školního roku může COVID-19
a jeho šíření ovlivnit výuku a vlastně
i chod všech škol. „Dle mého soudu,
více už ji ovlivnit nemůže, musíme ale
být připraveni na opakování situace

z letošního jara. Pevně věřím, že k tomu
nedojde a školy budou fungovat v normálním režimu,“ tváří se optimisticky.
Jak Večerník zjišťoval, obdobná situace
a přístup k nařízením panuje i na dalších prostějovských školách.

ĄGFKVGNMC<iXWNKEK&T*QT¾MCX2TQUV÷LQX÷X÷ąÊåGwMQN[DWFQWPCX\FQT[EQXKF
HWPIQXCVXPQTO¾NPÊOTGåKOW
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Přísná hygienická opatření a zvýšená
prevence proti nákaze COVID-19
v souvislosti s novým školním rokem
se samozřejmě týkají i prostějovských mateřských škol. Zástupkyně
ředitele ZŠ a MŠ v Melantrichově
ulici zůstává optimistkou, i co se týká
nových opatření ve školství vydaných
nedávno českou vládou.

„V nadcházejícím novém školním
roce budeme dále pokračovat již
v nastavených zvýšených zásadách
při dodržování hygienických opatření. Například v případě osoušení
rukou jsme rádi, že v naší mateřské
škole můžeme používat textilní
ručníky. Dále se připravujeme i na
vzdělávání distančním způsobem

pro děti, které mají předškolní
vzdělávání povinné,“ sdělila Večerníku Jiřina Klemešová, zástupkyně
ředitele ZŠ a MŠ v Melantrichově
ulici pro předškolní výchovu.
Na dotaz, zda týden před zahájením školního roku nedisponuje školka nějakými negativními
ohlasy ohledně přísných opatření

z řad rodičů, odpověděla záporně.
„S rodiči jsme v pravidelném kontaktu. Se strachem nebo obavami
rodičů pouštět děti do školky jsme
se ještě nesetkali. Veškerá hygienická opatření jsme schopni zajistit a žádné omezení, které se týká
provozu mateřské školky, zatím
neplánujeme.“

říká Jiřina Klemešová z mateřinky na „Melantrišce“

„Rodiče strach nemají,“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní
inspekcí vydává v obavě před nákazou
COV-19 za druhým. Určitě nikdo
hned na začátku nového školního
roku nechce nic podcenit, ale některá
nařízení vlády i ministerstva jsou i pro
většinu ředitelů škol hodně zmatečná.
Stejně tak i pro ředitelku Základní školy v ulici Dr. Horáka v Prostějově.
„Snažíme si zachovat chladnou hlavu
a zároveň postupujeme přesně podle doporučení Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy i České školní inspekce. To
vše pochopitelně s ohledem na možnosti
a velikost naší školy,“ potvrdila obecně
známou skutečnost Petra Rubáčová.
Na otázku, jestli jí nepřipadají některá
z opatření vlády či ministerstva zmatečná, odpověděla bez skrupulí. „Ano, připadají! Některá doporučení z manuálu

netají se ředitelka ZŠ Dr. Horáka Petra Rubáčová

„Některá opatření mi
připadají zmatečná,“

sĂƓĞĚşƚĢǀĞƓŬŽůĞŶĞƐƚşŚĄ͕ǌƉŽŵĂůƵũĞ
ƐĞĂŶĢŬƚĞƌĠƵēŝǀŽũĞƉƌŽŶĢũǀǇůŽǎĞͲ
ŶĢƉƌŽďůĠŵ͘ŽŵĂƐĞƵēşƚĞĚůŽƵŚŽ͕
ĂŬĚǇǎƐĞƚŽŶĂŬŽŶĞĐŶĢũĂŬŶĂƵēşƚĞ͕
ƓŬŽůŶş ǀǉƐůĞĚŬǇ ƚŽŵƵ ƉŽƐůĠǌĞ ŶĞŽĚͲ
ƉŽǀşĚĂũş͘şƚĢƉƎŝƵēĞŶşƉůĄēĞ͕ǀǌƚĞŬĄ
ƐĞ͕ŽĚďşŚĄĂŶĞĐŚĐĞƐĞƵēŝƚ͘ŽƵĨĄƚĞ͕

-DNRGKDOLWNG\PGªWØ
SUREO¦P\ YHĝNROH
DNG\MHĕHĝLW"

WƌŽďůĠŵǇƐĞēƚĞŶşŵŽǌŶĂēŽǀĂŶĠũĂŬŽ
ĚǇƐůĞǆŝĞĂƉƌŽďůĠŵǇƐĞƉƐĂŶşŵŽǌŶĂͲ
ēŽǀĂŶĠũĂŬŽĚǇƐŐƌĂĨŝĞƐĞƐƚĄǀĂũşǀƉŽͲ
ƐůĞĚŶş ĚŽďĢ ƐƚĄůĞ ǀşĐĞ ĚŝƐŬƵƚŽǀĂŶǉŵ
ƚĠŵĂƚĞŵ͘ s WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ǀĞ ůĂƚĠ ďƌĄͲ
ŶĢ ũŝǎ ƚƎĞƚşŵ ƌŽŬĞŵ ĨƵŶŐƵũĞ ^ƚƵĚŝũŶş
ĐĞŶƚƌƵŵ^/͕ŬƚĞƌĠƉŽŵĄŚĄĚĢƚĞŵ
ǌǀůĄĚĂƚƚǇƚŽƉƌŽďůĠŵǇƉŽŵŽĐşƐƉĞĐŝĂͲ
ůŝǌŽǀĂŶĠŚŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽ ǀǇƵēŽǀĄŶş͘
ͣs^/ƵƉƌĂĐƵũĞŵĞƚĂŬ͕ǎĞŽĚŚĂůƵũĞͲ
ŵĞƵĚşƚĢƚĞŬŽŶŬƌĠƚŶşďĂƌŝĠƌǇ͕ŶĂŬƚĞƌĠ
ŵƽǎĞƉƎŝƵēĞŶşŶĂƌĂǌŝƚ͘EĞŶşƚŽƚĞĐŚͲ
ŶŝŬĂ ŶĂ ǌůĞƉƓŽǀĄŶş ƉĂŵĢƚŝ͕ ƉƌŽŐƌĂŵ
ĨŽŶĞƚŝĐŬĠŚŽ ēƚĞŶş ŶĞďŽ ũŝŶĄ ͢ƐƚƵĚŝũŶş
ƉŽŵƽĐŬĂ͚͘ ƽƌĂǌ ũĞ ŬůĂĚĞŶ ŶĂ ƷĐƚƵ
Ŭ ĚşƚĢƚŝ͕ ƌĞƐƉĞŬƚ Ă ĚƽǀĢƌƵ͕ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝ
ŶĂũĞŚŽǀŶŝƚƎŶşĂŬƚŝǀŝƚƵĂƚǀŽƎŝǀĠƐşůǇ͕
ǀůĂƐƚŶşƉƌŽǎŝƚŬǇĂǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ͕͞ƉƌŽǌƌĂͲ
ǌƵũĞŶĄŵƎĞĚŝƚĞůŬĂDĂƌŬĠƚĂ,ĂũĚƵŬŽͲ
ǀĄ͘

-DNSRPRFLGØWHPVXÊHQªP"
V BASICUYPSRPīĺHPHŞ

www.vecernikpv.cz

9

Opatření stanovená v souvislosti
s pandemií koronaviru ve školách
s účinností od 1. září se pochopitelně
týkají i středních škol. Nový ředitel
Střední zdravotnické školy Prostějov
Večerníku krátce sdělil, že se všichni
pedagogové i studenti budou řídit
podle ministerského manuálu.
„Škola bude fungovat na základě manuálu, který byl vydán Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, a dále
bude vše konzultováno s nadřízeným
krajským orgánem a hygienickou stanicí. Pokud by nastala situace, že počet
nakažených koronavirem bude stoupat a budou vydána další hygienická

opatření, samozřejmě budeme vždy
reagovat operativně na aktuální situaci,“ ujistil Martin Mokroš, který od 1.
září střídá v křesle ředitele SZŠ v Prostějově Ivanu Hemerkovou.
„Ochranných a dezinfekčních prostředků máme samozřejmě dostatek,
jelikož byly pořizovány včas. Vzhledem k tomu, že jsme škola, kde se
učí studenti zachraňovat a bojovat
o lidský život, musíme všichni zachovat profesionální přístup a obavám se
prostě vyhnout. Jen tak můžeme pomoci zklidnit aktuálně napjatou situaci v souvislosti s nebezpečím nákazy
koronavirem,“ uzavřel Mokroš.
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SZŠ Martin Mokroš

říká nový ředitel

reagovat,“

budeme

„Na změny
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Přes noc ze středy 19. na čtvrtek 20. srpna si dosud nezjištěný
pachatel v Žárovicích vyhlédl
zaparkovaný osobní automobil
Škoda Kodiak a do rána z něj demontoval a odcizil všechna čtyři
kola. Poškozené firmě odcizením
čtyř litých disků s pneumatikami
Pirelli Scorpion byla způsobena
škoda přesahující 40 tisíc korun.
Na vozidle byla neodbornou manipulací způsobena další škoda,
jejíž výše však nebyla dosud přesně stanovena. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu krádeže
a v případě dopadení hrozí pachateli až dva roky vězení.

Škodovka zůstala
bez kol

Nálezce není novým majitelem,
ale může být naopak vyšetřovaným. V pondělí 17. srpna před
čtrnáctou hodinou čerpala dvaadvacetiletá žena palivo na čerpací stanici v Kostelci na Hané.
Při pohybu po benzínce bez povšimnutí vytratila mobilní telefon
Apple iPhone 6S Silver. Když si
to později uvědomila, telefon již
nenašla. Pokud nálezce nález neodevzdá, nestane se novým právoplatným majitelem telefonu,
ale v případě vypátrání se naopak
může stát obviněným z přečinu
zatajení věci. Za ten pak může být
odsouzen až k trestu odnětí svobody, a to až na jeden rok.

Ztracený mobil nenašla

Předminulou neděli 16. srpna ve
dvě hodiny po půlnoci si jednatřicetiletý muž v areálu fotbalového hřiště v Otinovsi u lavičky
odložil svůj na zakázku sestavený skateboard. Když se pro něj
o půl hodiny později vrátil, už
ho na místě nenašel. A jelikož se
se svým sportovním vybavením
nesetkal ani do odpoledne, věc
oznámil policistům. Vzhledem
k hodnotě odcizeného skateboardu policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže s dvouletou trestní sazbou.

Přišel o skateboard

V dosud přesně nezjištěné době
přes noc ze soboty 15. na neděli 16. srpna se neznámý pachatel vloupal do skladovací buňky
v obci Hamry. Po násilném otevření odcizil hutnicí pěch Wacker,
úhlovou brusku, sbíjecí kladivo,
zednická kolečka, vodováhy, 6
balení elektrických kabelů a další
stavební nářadí v hodnotě předběžně vyčíslené na více než 60
000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
podezření z přečinu krádeže. Za
ten pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí
svobody na jeden rok až pět let.

Vybílil sklad na stavbě
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protože se u ní dal sehnat opravdu moc
dobrý perník,“ zhodnotil sedmiletý Filip, který se do pohádkového lesa vrátil
již potřetí.
I letos se akce těšila velkému zájmu
účastníků, rekord starý čtyři roky, kdy
lesem prošlo neuvěřitelných 1 247 dětí,
ani tentokrát nepadl. „Dorazilo zhruba
sedm stovek dětí v doprovodu rodičů.
Návštěvnost letošního ročníku výrazným způsobem ovlivnily tři faktory:
jednak obavy z koronaviru, úmorné

co
co se
se ddělo
ěloo u ry
rybníka…
ybník
íkaa…
ík

novišť s více než čtyřiceti pohádkovými bytostmi. I letos hojně dorazili nováčci z dosud neokoukaných pohádek,
takže i na pravidelné návštěvníky oblíbené akce čekalo nejedno překvapení.
Některé osvědčené taháky však zůstaly. „Líbily se mi třeba piráti, ti tu zatím
nikdy nebyli. Ale nejlepší byla stejně
zase ježibaba z perníkové chaloupky,

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

3x foto: Martin Zaoral

vedro, které lákalo k vodě, a nakonec
i předpověď meteorologů, která slibovala hotovou bouřkovou apokalypsu.
Ta se nám naštěstí vyhnula. I proto můžeme být více než spokojeni, myslím,
že se všichni dobře bavili a my akce již
z principu neděláme proto, abychom
na nich vydělali,“ zhodnotil Marek Otruba, prezident pořádajícího Spolku
Plumlovských nadšenců.
Součástí bohatého doprovodného programu bylo mimo jiné vystoupení skřít-

neboť je tam kolize s jarními prázdninami.
Co se týče našeho plesu, tak ten by se konat měl, ale pokud budou nařízeny roušky, pak zřejmě zrušíme i ten. Naší stěžejní
akcí tak určitě budou čarodějnice, s nimiž
opět počítáme na konci dubna,“ podělil
se s dalšími plány Marek Otruba.
Sám kemp Žralok na další akci dlouho čekat nebude, již tuto sobotu se v něm bude
konat tradiční Plumlovský kotlík.

Jak už jsme ve Večerníku upozornili,
zejména o víkendech se cyklostezka
v úseku od pláže U Lázničků ve směru k Plumlovu pravidelně plnila, jako
kdyby už byla hotová. Lidé přitom nerespektovali, že stále projíždí stavbou,
často i dost riskovali. V některých částech cesty totiž zejména dětem hrozil
pád do vody, neboť zde dosud nebylo
umístěno zábradlí. To se nyní změnilo. Zábradlí sice u cesty stále není,
stavební firma se však rozhodla cestu
neprostupně uzavřít.

Martin ZAORAL

Naopak část cyklostezky vedoucí přes
pláž U Lázničků se již podařilo s předstihem zkolaudovat. „Prakticky celá
trasa včetně doplnění o lavičky a další
mobiliář by měla být hotova do konce
letošního října. Jediné, co se nestihne, je sedmdesát metrů dlouhý most,
který se začne montovat příští rok

0267$l1$-$´(

Foto: Martin Zaoral

V místech, kde stezka křižuje rušnou
silnici do Ohrozimi, byla nejvyšší povolená rychlost snížena na padesát
kilometrů v hodině. „Jsem zvědavý,
zda to tu budou lidé skutečně dodržovat. Tipl bych si, že ne. Přece jen
jsou zvyklí tudy projíždět dosti rychle
a jen nové značky na tom asi nic moc
nezmění,“ komentoval novinku jeden
z řidičů.

6WF[Wåå¾FPÚE[MNKUVCP÷LCMÚéCUPGRTQLGFG

na jaře,“ uvedla v závěru uplynulého
týdne plumlovská starostka Gabriela
Jančíková.
Podobná situace jako u přehrady panovala donedávna také na cyklostezce
vedoucí od Prostějova kolem říčky
Hloučela v Mostkovicích. Zde se již
stavbu podařilo zkolaudovat a je tedy
cyklistům volně přístupná. Přineslo to
s sebou mimo jiné omezení pro řidiče.
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DŘEVNOVICE Čtyřčlenná rodinka z Dřevnovic se s ničím nepárala
a své letité odpady naházela na dvůr
sousedního domu. Soused samozřejmě nelenil a naschvál oznámil
policistům. Čtyřem lidem teď hrozí
tučná pokuta.
„Z přestupku podle zákona o odpadech podezírají policisté čtyři členy jedné rodiny z Dřevnovic. Tohoto skutku
se měli podezřelí ve věku od 33 do 61
let dopustit 10. srpna tohoto roku tím,
že na dvůr sousedního neobydleného domu měli naházet různé odpady,

a tím zde neoprávněně založit skládku.
Mezi vyhozenými věcmi byla mimo
jiné stará vysloužilá elektronika, dětský
kočárek, součástky automobilů a podobně,“ informoval František Kořínek
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Celou záležitost policisté po zadokumentování postoupili k dořešení
příslušnému správnímu orgánu. „Za
založení nelegální skládky odpadů
podezřelým hrozí pokuta až padesát
tisíc korun,“ poukázal policejní mluvčí.
(mik)

6RXVHGVNRXOXPS¿UQXĆHxLODSROLFLH

Jedna z prvních uzavírek začala v Mostkovicích, kde se opravuje jeden z mostů
přes Hloučelu. Zde byla nejprve snížena nosnost a povolen jen jednosměrný
provoz. Následně ale došlo k demolici
a stavbě nové konstrukce.
To Klenovice na Hané jsou na tom
ještě hůře. Směrem na Prostějov měli
řidiči smůlu: silnice 2. třídy mezi Prostějovem a Kojetínem je v péči dělníků.
A stavba zde bude prováděna na tři etapy. „Otevřela se silnice mezi Čelčicemi
a Klenovicemi, ale uzavřená je naopak

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOVSKO Peklo na silnicích. Tak se dá bez nadsázky pojmenovat současný stav na vozovkách
v regionu. Velká část obcí ve svém
okolí nebo přímo ve vesnici má uzavřenou komunikaci nebo alespoň
její část. Důvody jsou různé: opravy
mostů, stavba kanalizace, nebo jen
obyčejná oprava povrchu vozovky.

trasa mezi Tvorovicemi a Hrušnou
a také u Ivaně,“ vypočítává starosta
Klenovic na Hané Stanislav Cetkovský.
Obec je tak ještě více obklíčená uzavírkami, lidé musí objíždět ve směru na
Skalku a Pivín. „Nedá se nic dělat. Vše
se naopak dá vydržet. Hlavní je, aby ty
práce byly efektivní,“ dodává.
Přímo v obci se naopak staví v Bílovicích-Lutotíně. Zde už je nějaký čas rozjetá výstavba kanalizace. „Záměr je dokončit
kanalizaci tak, aby tudy
školní autobus od prvního
září mohl jezdit,“ uvedl starosta Miroslav Hochvald ke
spojnici mezi silnicí Kostelec na Hané – Lešany a centra obce. „Stavba navazuje
na úsek v Lutotíně. Od 1.
srpna jsme začali chodníky,
na konci září pak chystáme
další opravy silnic,“ dodal
Hochvald.

5KNPKEG éÊUNQ  OG\K 2TQUV÷LQXGO
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Foto: Michal Sobecký

„Zábavy“ na silnicích si ale užívají
taky řidiči mezi Kladkami a Ludmírovem nebo v Brodku u Prostějova.
Staví se ale také v Klopotovicích. „Je
to zatím v pohodě, nás se bude týkat
až druhá část. A kromě pár lidí podle
mě nijak zásadně práce nikoho neomezí,“ poznamenal Jiří Kroupa, který
do obce dojíždí.

Klopotovice
– průtah obce

(do 2. listopadu)

(do 31. října)

Ludmírov – Kladky

Přemyslovice
– Pěnčín

(do 30. září)
(do 30. září)

Brodek u Prostějova
– most přes Brodečku

(do 14. září)

(do 31. srpna)

(do 31. srpna)

Držovice
– Fibichova ul.

Mostkovice
– silnice č. 377

Bílovice

Vybrané uzavírky
na Prostějovsku:

MOSTKOVICE Tak je to potvrzeno! Jak už jsme naznačili v minulém vydání Večerníku, Povodí
Moravy na příští rok přichystalo
další etapu rekonstrukce plumlovské přehrady. Ta by po modernizaci
měla splňovat zpřísněné požadavky
na zabezpečení vodních děl, a to
i v případě desetitisícileté povodně.
Přestože práce potrvají rok a půl,
neměly by ovlivnit průběh rekreační sezóny.
Modernizace do budoucna zejména zvýší bezpečnost hráze. „Půjde
o kompletní rekonstrukci přelivné zdi
bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu,
kompletní rekonstrukci vývaru pod

hrází, opravu opěrné paty a pravobřežního opevnění. Smyslem připravovaných opatření je bezpečné převedení
extrémních povodní a prodloužení
životnosti plumlovské přehrady. Po
osmdesáti letech bezproblémového
provozu si nádrž tyto úpravy zaslouží,“
popsal úpravy generální ředitel Povodí
Moravy Václav Gargulák s tím, že stavební práce mají být prováděny tak,
aby nedošlo ke znečištění vody.
Práce začnou na jaře 2021 a potrvají
do podzimu 2022. Budou představovat další etapu rekonstrukce hráze,
která proběhla v letech 2012 a 2013.
Stavba dle Povodí Moravy nenaruší
průběh rekreační sezóny. Dojít má
pouze k mírnému snížení hladiny, a to

Díky opravě přelivu
by hráz měla být bezpečnější

Na stavbu chodníku
dorazí jeøáb

nikoliv kvůli pracím, ale aby nádrž že předpokládané náklady na stavební
měla i nadále dostatečný prostor pro práce jsou 30,5 milionu korun.
zadržení případné povodně. „Průběh
(mls)
prací jsme velmi pečlivě naplánovali
tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání a další rekreaci. Nádrž nebudeme
vypouštět, výraznější pokles hladiny
o tři metry plánujeme na pouhé tři
měsíce, a to až po konci rekreační sezóny na podzim 2021 tak, abychom
mohli provést opravu pravobřežního
opevnění. Následně už půjdeme s hladinou opět nahoru,“ nastínil Gargulák.
Ochrana majetku a zdraví obyvatel
pod hrází v případě povodní během
stavby zůstane zachována. „V případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých
a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody, musí vodní nádrž
i v průběhu rekonstrukce dokázat
zvládnout povodňovou vlnu,“ dodal
4GMQPUVTWQXCVD[UGO÷N\GLOÆPCRąGNKXJT¾\G
generální ředitel Povodí Moravy s tím,

Foto: Martin Zaoral

Plumlov(mls) – Využít sociálních sítích
k lepší komunikaci s občany a následnému rozvoji města se snaží v Plumlově.
Nedávno se tímto způsobem lidí zeptali,
která z cest by dle nich nejvíce zasloužila opravu. Nejvíce hlasů získaly ulice ve
Cvrčelce vedoucí ke sběrnému dvoru
a dodělávka cesty na Běliskách. „Dvacet
let brodění blátem by už stačilo, nemyslíte?“ navrhla v této souvislosti Jitka Mikulecká. Zájem mezi lidmi ovšem byl
i o opravu dalších komunikací.

Ptají se na Facebooku

Stařechovice (mls) – Velké budování
ve Stařechovicích zdaleka ještě nekončí.
Po kanalizaci a následných opravách silnice se v obci vrhnou na dostavbu chodníků a parkovacích stání. Při rekonstrukci
silnice se se záměrem chodníků uvažovalo, proto jejich výstavba plynule naváže
bez zásahů do nových povrchů. Stavba
je rozdělena do čtyř úseků, vzniknout by
měly chodníky o celkové délce necelého
kilometru. Projekt aktuálně žádá o stavební povolení.

Po silnici se vrhnou
na chodníky

Kostelec na Hané (mls) – Do boje se
suchem, které ohrožuje nedávno vysázené stromy ve městě, vytáhli v Kostelci
na Hané. „V těchto dnech jsme nainstalovali prvních třináct zavlažovacích vaků
k nově zasazeným stromům. Zavlažovací vak pojme sedmapadesát litrů vody
a tu postupně uvolňuje po dobu zhruba
devíti hodin. Zatímco u zalévání hadicí
většina vody odteče do trávy, díky vakům
se postupně vsakuje ke stromu,“ vysvětlil
starosta František Horák.

Poøídili
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Soběsuky (mls) – Náročná dostavba
chodníku v Soběsukách bude vrcholit
v průběhu příštího týdne. „V úterý 25.
srpna by měl na stavbu dorazit jeřáb,
který umožní instalaci nového mostu
přes říčku Hloučelu,“ potvrdil Večerníku Radek Bednář ze společnosti Dalsiko. V souvislosti s využitím jeřábu dojde v uvedený den k částečné uzavírce
silnice ve směru na Drahany.

WRąGJTCF[PGRTQLGFQW

MOSTKOVICE,
PLUMLOV
Čeho je moc, toho je příliš. Trpělivost s cyklisty, kteří neustále
jezdili po stavbě stezky vznikající
od letošního února za více 23 milionů korun v okolí plumlovské
přehrady, došla stavební firmě. Ta
ji na hranici pláže U Lázničků přehradila neprostupným plotem.
Naopak u Mostkovic je již cesta
zkolaudovaná
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ka Lumpína s kamarádem dráčkem,
s velkým ohlasem se setkala hasičská
pěna, připraveny byly i projížďky na
koních, kreslení křídami, malování na
obličej a mnoho nafukovacích a skákacích atrakcí.
Přestože jim pohádkový les vyšel báječně,
nadšenci z Plumlova již s jistými obavami vyhlíží nadcházející plesovou sezónu.
„Rockový bál letos pořádat nebudeme,

0GLQDNÊDGP÷LwÊRQUVCXQWRQJ¾FMQXÆJQNGUCD[NCKNGVQULGåKDCDC\RGTPÊMQXÆEJC
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Foto: Martin Zaoral

Letos do lesa v Plumlově zamířilo zhruba sedm stovek dětí
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Víte, jak se žije pirátům z Podhraďáku,
bez čeho se neobejdou kominíci, kde
tančí lesní víly, jak obrat majitelku perníkové chaloupky, jaké překážky zdolávají František a Fanynka a o koho se
musí starat vodníci? Pokud ne, pak jste
neabsolvovali trasu v pohádkovém lese
v Plumlově, kde na vás kromě těchto
šesti soutěží čekalo dalších třináct sta-

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PLUMLOV Tolik lidí pohromadě jako se v sobotu 22. srpna sešlo v pohádkovém lese v Plumlově, jste tento rok
pohromadě asi ještě neviděli! Ani v televizi ne! Navzdory nejrůznějším obavám souvisejícím s nemocí covid-19 se
organizátoři z řad Spolku Plumlovských nadšenců rozhodli v kempu Žralok zorganizovat další ročník veleoblíbené
akce. Tentokrát se jim podařilo dobře pobavit zhruba sedm stovek dětí a další stovky jejich rodičů. Dámy a pánové,
kdo z vás to letos může říct?

FOTOGALERIE

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

www.vecernikpv.cz

=0RVWNRYLFGR2KUR]LPLMHQSDGHV¿WNRX
POHÁDKOVÉ BYTOSTI DO KARANTÉNY NEMUSELY,
SEŠLY SE U PODHRAĎÁKU #FQUV*C\CTFÆąKUGWåRQUVG\EG
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis

Prostějované budou mít stále chuť na cestování, ale pouze jen některým už
zbývá posledních pár dní dovolené. Co s tím? Většina z nás se tak bude muset
spokojit s romantickými výlety jen během víkendu. I to ovšem bude stát za to.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Konečně
si vyzkoušíte řídicí funkci, byť jen v zastoupení. Pokud se ale osvědčíte, určitě to nebude vaše poslední pracovní
pozice. Soustřeďte se v těchto dnech
jen na práci, ostatní vymažte z hlavy.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pokud si
vše dobře naplánujete, dosáhnete při
řešení důležitých úkolů maxima. Nesmíte ale nic ošidit, zejména pokud
jsou v tom zamotané peníze. Před
víkendem vás čeká seznámení s vlivnou osobou.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Sami
nemáte na rozdávání, takže odmítnete i finanční pomoc blízkému člověku, který vás o ni požádá. Bude vás
to mrzet, ale nedá se nic dělat, sami
se zadlužovat nesmíte. On si poradí
jinak.
RACI – 22. 6. až 22. 7. V záplavě
nových a nových informací lehce přehlédnete tu nejdůležitější, která se bude
týkat vaší osoby. Na konci týdne pak
budete dohánět na první pohled neřešitelné resty. Nevzdávejte to ale.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vaše roztržitost
bude mít tentokrát následky. Ztratíte
věc, na které jste byli dlouhá léta doslova závislí, zvykli jste si na ni. Možná
si tedy příště dáte větší pozor. Můžete
ale naopak získat něco nového, pokud
budete pozorní.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Pozor na
úraz, který vám reálně hrozí. Vyhýbejte se v těchto dnech vodě, ta vám
rozhodně svědčit nebude. Vyjeďte si
s partnerem do přírody a užívejte si
její krásy. Vykoupat se můžete doma.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Stane se
vám křivda, ale budete to brát statečně. Ostatně nic jiného vám ani nezbyde, spravedlnosti se nikde nedovoláte.
Pokud dokážete v sobě udusit vztek,
vyjdete z problému s daleko větším
sebevědomím.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Nemarněte čas malichernostmi, řešte jen podstatné věci, které se týkají vašeho života.
Nemíchejte se tedy do věcí druhých,
mohli byste dostat přes prsty. Určitě se
vám podaří uzavřít lukrativní obchod.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vzhledem k okolnostem a svým finančním
možnostem budete nuceni požádat
o půjčku. Objeví se totiž investice,
kterou musíte řešit. Nebojte se půjčky, pokud ovšem nezamíříte hned
k lichváři.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Během pracovního týdne se seznámíte hned s několika osobami,
které byste mohli využít ku prospěchu svému. Jděte na to ale opatrně,
nikdo nesmí poznat, že toužíte po
finančním zisku.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Možná
by stálo za úvahu opatřit si dalšího
čtyřnohého miláčka do domácnosti.
Pokud si necháte dobře poradit, výběr bude snadný. Vaše rodinka by se
tak tento týden mohla rozšířit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Objeví se
člověk, který na vaši adresu snese tolik
pomluv, že se budete muset razantně
bránit. A to vy přece umíte! Použijete
všech prostředků k tomu, aby se vám
dotyčný omluvil. A veřejně.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 3(ą,92

Croissant Máslový
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8,90

8,90

8,90
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8,90

9,90

8,90
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-

Makovka
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-

7,90

7,90

8,90
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Rohlík tukový
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Pečivo je druh jídla, který se připravuje pečením, případně smažením.
Vyrábí se z různých druhů těsta s obsahem obilné mouky v závislosti na
druhu, který se připravuje a dle toho rozdílně chutná. Ve všech různých
podobách je pak součástí všech každodenních jídel. Proto je tuze dobré
vědět, že nejlevnější rohlík nabízí Tesco, konzumní chléb mají za nejnižší cenu shodně Billa Kaufland, kde je cenově nejvýhodnější i žitný chléb
a společně s Lidlem i kornbageta. Máslový croissant nabízí nejvýhodněji hned pět ze šesti marketů, makovku pak tři ze čtyř míst, de byla právě
v nabídce.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 19. srpna.

Pondělí 24. srpna 2020

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Otaslavice,
Obec: Čechy pod Kosířem
Dne: 16. 9. 2020 od 10:00 do 12:30
Brodek u Prostějova
Dne: 14. 9. 2020 od 7:30 do 14:00 hodin. Vypnutá oblast: část obce
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Čechy pod Kosířem: celé ulice:
Otaslavice (včetně lokality Bažant- Husova a celé náměstí Svobody,
nice). Část obce Brodek u Prostějo- Komenského, Mánesova, Víska,
va: jednostranně ul. Císařská od č. Podlesí, Havlíčkova, Lípy, Tyršova ,
39 (OÚ) po č. 40 a dále oboustran- Wolkerova, 9. května (vč. garáží za ulině od č. 296 a 295 po č. 423. Celé cí). Dále č. p. 267 a lokalita Za rybníky.
ulice: U Kovárny, Koberská od ul. Obec: Kostelec na Hané
Císařská po č. 239. Jednostranně Dne: 17. 9. 2020 od 7:30 do 11:30
ulice Květná od č. 382 po č. 373 (vč. hodin. Vypnutá oblast: ul. Za
autoservisu č. 46). Ulice Hřbitovní Humny - oboustranně ulice od
od Císařské po ul. Lískovec. Ulice trafostanice u křižovatky po č. 925.
Havlíčkova (mimo č. 69). Celá uli- Obec: Ohrozim
ce Lískovec, dále č. p. 425, 426, 41, Dne: 17. 9. 2020 od 7:30 do 15:00
7, 316, 317 na ul. Hřbitovní, č. 370 hodin. Vypnutá oblast: Ohrozim (zdravotní středisko), 348 (MŠ), levá strana ul. s č. 143 až 148.
396, 486 na ul. Zámecká. Areál zá- Obec: Mostkovice
kladní školy na ul. Havlíčkova (č. Dne: 17. 9. 2020 od 11:00 do 16:00
398, 397, 399). Areál Zámku (č. hodin. Vypnutá oblast: lokalita chat
108-109), průmyslový areál V Pi- pod „třešňovou alejí“ ohraničená č.
vovaře č. 111, a č. p. 112. Odběra- 910, 1029, 1030, 794 - 1128, 990,
telské trafostanice: Otaslavice ZD 856, 859 - 645, 726, 894, 725, 1159,
(č. 300727), Otaslavice Pila (č. 724, 1175, 740.
310671).
Obec: Vranovice – Kelčice,
Obec: Kladky
Dětkovice u Pv, Vincencov
Dne: 16. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 Dne: 4. 9. 2020 od 7:30 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: Kladky č. p. hodin. Vypnutá oblast: celé
35, 36, 37, 38, 65, 67, 92, 102, 178, obce: Vranovice - Kelčice, Dět142, 156, 227.
kovice U Prostějova, Vincencov.
Obec: Dobrochov
Odběratelské trafostanice: KelDne: 16. 9. 2020 od 7:30 do 10:30 čice voda (č. 300699), Kelčice 3.
hodin. Vypnutá oblast: celá obec v ZD (č. 300209), Kelčice teletDobrochov. Odběratelské tra- ník (č. 300698), Vranovice ZD
fostanice: Dobrochov voda (č. (č. 300738), Dětkovice závlaha
300689), Dobrochov Key trading (č. 300687), Dětkovice Zd (č.
(č. 300688).
300686).
E.ON Distribuce a.s.

7ĆHWËNROR
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Po tři minulé týdny jsme
rozdávali vstupenky na
letní Floru Olomouc,
která se uskutečnila
v minulém týdnu. Hned
dvacet jedna čtenářů si rozebralo volné vstupenky v redakci na
adrese Vápencie 19.
Výherci z posledního kola: Martina KALNÁ, Prostějov;
Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov; Aneta TRUNEČKOVÁ, Kostelec n. H.;
Božena GRULICHOVÁ, Kostelec n. H.;
Eva DRTILOVÁ, Prostějov; Eliška PROCHÁZKOVÁ, Prostějov;
Hana ROZEHNALOVÁ, Prostějov

08=(8035267ö-296.$32
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+9ö='51$
OD 24. DO 30. 8. 2020
Ɣ DÍVÁME SE NA SLUNÍČKO je pořad pro děti, který se koná
od pondělí 24. srpna do pátku 28. srpna od 14:00 hodin do 15:00 hodin.
Ɣ MLSNÉ MEDVÍDĚ se koná v pondělí 24. srpna od 10:00 hodin.
Ɣ O PYŠNÉ PRINCEZNĚ A SILÁKU HERKULOVI proběhne v úterý 25. srpna od 10:00 hodin.
Ɣ NEMÁTE CHUŤ NA MĚSÍC? Program se uskuteční ve středu 26. srpna od 10:00 hodin.
Ɣ O PRINCI SATURNU A JEHO PRSTÝNKU se dozvíte ve čtvrtek 27. srpna od 10:00 hodin.
Ɣ LETNÍ POHÁDKA se bude vyprávět v pátek 28. srpna od 10:00 hodin.

Blokové îLÔWüQt

20080611213

Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začínají od úterý 5. května 2020.
úterý 25. srpna
Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd - Okružní), Okružní (Lidická - Jezdecká), Okružní
- vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok
čtvrtek 27. srpna
Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní (Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz

20082111318

PüVWDYURFH

Pondělí 24. srpna 2020

REALITY
Stavební firma hledá pozemek pro výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895
Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí:
732 116 877

Roky uběhly jako voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

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

Dne 26. srpna 2020
vzpomene 15. výročí od úmrtí
pana Jaroslava DOSTÁLA
z Čelechovské Kaple
a dne 6. září
by se dožil 79 let.
Za vzpomínku děkuje
dcera Růžena s rodinou

Dne 26. srpna 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček
Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera,
a synové s rodinami.
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Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly
se ještě snít, v půjčovně času
však měli vyprodáno.

Čas utíká a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínka zůstává
v našich srdcích dál.

Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze z prodeje domu. Tel. 737 827 329
Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. T: 605 011 594
Pronajmu byt 1+1, přízemí, cihla, vl. Topení. Volný ihned. Tel. 775 758 775

KOUPÍM
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

Smutno je žít bez drahého člověka,
stále se ohlížíš, zda někde nečeká.
Osud nám nevrátí, co vzal, vrací jen
krásné vzpomínky a s nimi žal.

Dne 26. srpna 2020
by se dožil 90 let
pan Vlastimil KONŠEL
z Určic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomínají synové
Milan a Vlastík s rodinami.

Dne 29. srpna 2020
si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí
paní Emilie OHNOUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel,
dcery a vnučky.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Maminko drahá,
co víc Ti můžeme dát,
jen kytičku na hrob
a s láskou vzpomínat.

Dne 21. srpna 2020
jsme vzpomenuli
5. výročí úmrtí
pana Františka PLCHA.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka s rodinou.

Dne 20. srpna 2020
uplynulo 21 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a dne 25. srpna 2020
vzpomeneme 27 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn Drahomír
s rodinou.

Odešels drahý, bez slůvka rozloučení,
tak náhle, že těžko uvěřit.
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Dne 23. srpna 2020
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Božena KŘUPKOVÁ
ze Smržic.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje dcera Božena
s rodinou.
Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

Dne 25. srpna 2020
vzpomeneme 24. výročí, kdy nás
navždy opustila
paní Alena KARAFIÁTOVÁ
z Čechovic.
Za vzpomínku děkuje
manžel Lubomír, syn Luboš
s rodinou a dcera Alena
s rodinou.

Dne 30. srpna 2020
vzpomeneme
8. smutné výročí od úmrtí
pana Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomínají kamarádi.

Dne 30. srpna 2020
vzpomeneme 8. smutné výročí,
co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje manžel,
dcera a vnučka.
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.

Dne 22. srpna 2020
jsme vzpomenuli
5. výročí od úmrtí
pana Jaroslava HRUBÉHO
z Domamyslic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka
a dcery s rodinamy.

Dne 27. srpna 2020
si připomeneme 1. výročí úmrtí
paní Jitky POLÁŠKOVÉ
z Vrahovic.
Vzpomíná dcera
Marcela s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 1. září 2020
si připomeneme 10 let od úmrtí
pana Karla VEJROSTY.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná dcera Jana a vnučka
Kateřina.

Kdo v srdci žije, neumírá...
Dne 25. srpna 2020
vzpomeneme 3. smuté výročí, kdy
nás navždy opustila
paní Dagmar VEJROSTOVÁ.
S láskou v srdci vzpomíná
dcera Jana a vnučka
Kateřina.

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

16011421482

Dne 27. srpna 2020
uplyne 11 roků od úmrtí
naší milované,
paní Jaromíry PŘECECHTĚLOVÉ
z Václavovic.
S láskou vzpomínáme.
Všem, kdo vzpomenou
s námi děkují děti s rodinami.

Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Odešla jsi, jak Bůh si přál,
v našich srdcích však žiješ stále dál.

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

Dne 25. srpna 2020
vzpomeneme 6. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Karel ČERVINKA
a dne 24. července 2020
by oslavil 76. narozeniny.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka
a dcery s rodinami.

Dne 29. srpna 2020
tomu bude již 14 let,
co žije pouze v našich srdcích
naše maminka
paní Svatoslava BARTOŠOVÁ.
Vzpomínáme na ní
s láskou a úctou.
Dcera a synové s rodinami.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte, jen v srdcích
svých si věčnou vzpomínku
na mne zachovejte.

Dnes, tj. 24. srpna 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opusila
paní Marie SMÉKALOVÁ.
Vzpomeňte s námi.
Děkuje celá rodina.

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

PRODÁM
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

Prodám tvrdé palivové dříví. Ivo
Kroupa, tel.: 605 86 41 40

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

OZNÁMENÍ

Dne 19. srpna 2020
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Daniela NAVRÁTILOVÁ
z Čechovic.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Děkuje syn Jiří a dcera Jana
s rodinou.

VÝLETY PRO SENIORY V ZÁŘÍ
1.9. - Pustevny
3.9. - Termály Velké Losiny - vlakem
PODĚKOVÁNÍ
5.9. - zámek Nové Hrady
10.9. - Muzeum rekordů a kuriozit + ZOO
Velké poděkování policii a hasičům při
Jihlava
zásahu 12.8. na Martinákové 14. Děkuje
15.9. - PÁNSKÁ JÍZDA - pěchotní srub
paní Thielová.
K-S 14, muzeum celnictví Králíky
a Pivovarské muzeum Hanušovice
17.9. - Velké Meziříčí - zámek a město
22.9. - zámek Doudleby a Vamberecká krajka
30.9. - Lipník nad Bečvou a hrad Helfštýn
Přihlášky: www.filemon-baucis.cz, nám.
TGM 18 (po-pá: 8-17 h., so: 8-11 h.)
722 464 228

UZÁVÌRKA
INZERCE

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

JE V PÁTEK
28. SRPNA
V 10.00 HODIN

Dne 30. srpna 2020
si připomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

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

Jarmila Veselá 1936
Mostkovice
Jaroslav Švéda 1942
Lešany
Jarmila Vláčilová 1933
Žešov
Marta Hořavová 1934
Baldovec
Josef Drobníček 1928
Prostějov
Jiří Melka 1947
Dětkovice
Jan Kozák 1928
Dobrochov
Josef Pořízka 1927
Rozstání
Miroslav Vrána 1946
Otaslavice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 24. srpna 2020
Lenka Gáalová 1951 Ivaň 12.00 Obřadní síň Brněnská 104
Jarmila Kovaříková 1936 Ondratice 14.00 kostel Brodek u Prostějova
Úterý 25. srpna 2020
Marie Obrová 1941 Buková 15.00 kostel Protivanov
Středa 26. srpna 2020
Vlasta Oklešťková 1928 Čehovice 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ctibor Chlumský 1933 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Rudolf Dokládal 1939 Drahany 11.45 Obřadní síň Prostějov
Ludmila Bukáčková 1959 Alojzov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Alena Urbanová 1955 Pěnčín 14.00 kostel Laškov
Sobota 29. srpna 2020
Drahomíra Zdráhalová 1959 Prostějov 13.00 kostel Hrubčice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 18. srpna 2020
uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila
paní Jitka KOPEČNÁ
ze Stražiska.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou stále
vzpomíná syn Leo
Svoboda.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Božena Bartlová 1930
Čechůvky
Květoslava Ptaszková 1948 Vřesovice
Marie Bekrová 1935
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 26. srpna 2020
František Znojil 1947 Krumsín 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Květoslava Kleinerová 1925 Prostějov Eva Appelová 1936

Prostějov
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nabídka pracovních míst / řádková inzerce

PRÁCI NABÍZÍ
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
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

HLEDÁTE PRÁCI?

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

20

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Brašnáři
Elektrikáři
Manipulační dělníci
Prodavači
Svářeči

16 100 Kč
18 000-25 000 Kč
16 100 Kč
18 000-20 000 Kč
25 000 Kč

jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
střední odborné
střední odborné

Firma
GALA, Krasice
Palírna U Zeleného stromu, Pv
Hanácká osiva, Prostějov
Handy corp, Prostějov
Šálek, Prostějov

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

20071721121

Pondělí 24. srpna 2020

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Uklízeč/-ka
87 Kč/hod.
jednosměnný
základní+praktické
Domovní správa Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

SLUŽBY

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Ing. Bouchalíková, tel.: 950 154 317.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367
Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.
ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

20081021225

2007102112

20080511206

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

15021020132

MIMOØÁDNÁ
WWW.
VECERNIKPV
.CZ

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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Pondělí 24. srpna 2020
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Také čtyřiatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 27. 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.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Kotěrova ulice
Pavla VRÁNOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Marek Hýbl
Martina ZEDNÍČKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě400Kčnakonzumacivkavárně.
OSMISMĚRKA
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
JEDINĚSBASIC
Jana ŽIDOVÁ, HRUBČICE
Výherce získává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vyučovací hodinu.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 1, 5, 1
Marcela KOUŘILOVÁ, Plumlov
Výherce získává: Vstupenka v hodnotě 400 na koncert.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
Káva ihned zrána je nejlepší U veterána.

Jiří ŠŤASTNÍK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.

QLµKGNMACQRµAF
20073161193

d!-0)/.ă
Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ

âSDQČO
VNê
RVWURY

20052960860

SKAUTI, HŘAD, PÍPA, TRNY, HAUSBÓT, YZOP, ZRNO, ETOL,
UJÍT, ÚNOS, PRYŽ, ATEISTA, TUPÉ, KOLOT, ALPY, PONÍK, TETA,
LADO, DRACI, AZYL, LŽIČKA, ROCO, ŠLAPAT, PLUS, ZPĚT,
VEKY, FYTOL, PAKETY

20073161193

UVÍTÁME VÁS ...

2UJDQL]
=DKUDGQt ]tVNiYiQt 7DLRQD
3RSČYHN
NHĜ
]DPČVW VORYHQ
REHFQČ
QDQFĤ

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
YKRGQRWČ.þQDNRQFHUWOHJHQGiUQtVNXSLQ\

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
YKRGQRWČ.þ
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9ê]YD

1iã
KHUHF

2YDQXWt
ĜLGþHML

1HSiOVNp
VtGOR

2GVWUDQ
SRUXFK\
3RGORXKOp
SHþLYR

6RXþiVW
HWKHULF
ROHMĤ

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
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili zpěváka skupiny, která bude hrát
Olympicu na přehradě jako předkapela.
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás...

TIP

Pondělí 24. srpna 2020
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PŘIJEDE HANA ZAGOROVÁ A NO NAME
KDY: STØEDA 26. A ÈVTRTEK 27. SRPNA, 18:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV
„Babí“ léto a s ním spojené koncerty pokračuje v centru Prostějova již
tento týden, a to hned ve dvojité dávce. Ve středu 26. srpna bude hlavní
hvězdou bohatého programu Hana
Zagorová, čtvrteční večer 27. má patřit oblíbené kapele ze Slovenska No
Name.
Středeční koncert od osmnácté hodiny
zahájí kapely Suzi Quatro revival a Smoke revival. Od dvaceti hodin se pak můžete těšit na Hanu Zagorovou, která patří k nejznámějším českým zpěvačkám.
Legenda české pop-music už z dob bývalého režimu před rokem 1989 má na
svém kontě má přes 895 písní. Za svoji
hudbu a zpěv získala mnoho prestižních
cen a v oblibě u se drží i nadále. Svoje fa-

noušky má i v řadách prostějovské radnice. „Na tento večer se osobně velmi těším. Hanička je moje srdeční záležitost,“
prozradila náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová. Vystoupení Hany Zagorové doprovodí kapela
Boom! Band Jiřího Dvořáka. Ještě před
nimi se představí zdejší skupiny Suzi
Quatro revival a Smokie revival.
Ve čtvrtek 27. srpna bude Prostějovské „babí“ léto pokračovat večerem se
slovenskou pop-rockovou kapelou No
Name, která není pro Prostějovany žádným nováčkem, jelikož již na náměstí
T. G. Masaryka v rámci kulturního léta
vystupovala. Předskokanem No Name
bude zpěvačka Gabriela V.G. s kapelou,
která je rodačkou z Konice a aktuálně

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 24. srpna
17:30 ŠARLATÁN
české životopisné drama
20:00 JESKYNĚ
dobrodružné drama Thajsko/Irsko
úterý 25. srpna
17:30 HAVEL
české životopisné drama
20:00 KINO NASLEPO
středa 26. srpna
15:00 TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTÍ
komedie Německo
17:30 3BOBULE
česká komedie
20:00 POČÁTEK
mysteriózní thriller USA/Velká Británie
čtvrtek 27. srpna
15:00 V SÍTI (15+)
český dokument
17:30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
komedie ČR
20:00 TENET
thriller USA
pátek 28. srpna
15:30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
17:30 NOVÍ MUTANTI
americký horor
20:00 TENET
sobota 29. srpna
15:00 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
animovaná komedie USA
17:00 TENET
20:00 NOVÍ MUTANTI
neděle 30. srpna
10:30 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
15:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ
TURNÉ
animovaná komedie USA
17:30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
20:00 TENET

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
pátek 28. srpna
17:00 POEZIE KOLEM NÁS
vernisáž výstavy fotografií Ivana Vikára
17:00 MOJÍ KRAJINOU
vernisáž výstavy fotografií
Milana Samochina

Mìstské divadlo
Prostìjov

se věnuje vlastní autorské tvorbě. O její
vzrůstající popularitě svědčí mimo jiné
fakt, že nedávno u posluchačů slavila
úspěch v jedné z rozhlasových anket.
„Tipla bych si, že nejvíce lidí přijde
právě na No Name, nicméně návštěvnost může výrazně ovlivnit také počasí.
Právě v tomto případě však počítáme
s navýšením počtu sektorů, do nichž
budou lidé kvůli opatřením proti koronaviru rozmístěni,“ upozornila Sokolová s tím, že kapely a zpěváci vystupující
vždy před hlavními tahouny večera
jsou všechno rodáci z města a okolí.
„Rádi jim dáváme šanci k jejich prezentaci,“ podotkla.
Přijďte a užijte si tak hned dva pohodové podvečery na zdejším náměstí.

aneb, co se
kde děje…
ŠPALÍÈEK

Uprkova 18, Prostějov
do 27. září
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
BAROKNÍ SYNAGOGY
středa 26. srpna
V ČESKÝCH ZEMÍCH
17:00 O PALEČKOVI
divadelní představení (nádvoří zámku) výstava expozic staveb

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

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Zámek Prostìjov
úterý 25. srpna
21:00 SIMA
vystoupení slovenské megastar
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

Plumlovský kotlík ve Žraloku
Plumlovský kemp Žralok zve na Plumlovský kotlík, který
se bude konat v sobotu 29. srpna od 10:00 hodin, kdy je na
progamu slavnostní zahájení. Samo vaření a průběžné hodnocení budou probíhat
do 14:00 hodin. Výsledky odborná porota vyhlásí hodinu po ukončení, tedy v 15:00
hodin. K dobré chuti zahraje DJ Pawell.

Ondřej Havelka na Plumlově

Rozlučka ve Vícově

Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers vystoupí v hotelu Plumlov
s programem Swing nylonového
věku. Akce se bude konat v neděli
30. srpna od 19:00 hodin, nutná je
rezervace.

Nadcházející sobotu 29. srpna proběhne ve Vícově Rozloučení s prázdninami.
Kulturní i sportovní program pro děti
i dospělé k příležitosti ukončení prázdnin vypukne v areálu hasičského hřiště
ve Vícově ve 14.00 hodin.

PROSTÌJOVSKÉ „BABÍ“ LÉTO

Zámek Plumlov

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 25. srpna
14:00 ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI
V ČERVENÉM DOMKU
PETRA BEZRUČE
přichystány jsou různé soutěže
a sladká odměna
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

do 31. srpna
ANTONÍN GAVLAS:
ZÁHADY SVĚTLA
výstava fotografií přírody a jejich
detailů přeměněných technikou digitální
fotomontáže v obrazy zcela jiných, téměř
abstraktních světů

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

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

středa 26. srpna
20:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
pátek 28. srpna
20:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
romantická komedie ČR
sobota 22. srpna
20:30 3BOBULE
česká komedie
neděle 30. srpna
20:30 MALÁ ČARODĚJNICE
fantasy pohádka Německo

akce v regionu...

Zámek Konice

SONS PROSTÌJOV
*večtvrtek27.srpnaod9:00hodinsepořádá tvořivá dílna „PLETENÍ Z PEDIGU“
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov, 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).
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

QiPďVWt7*0DVDU\ND3URVWďMRY

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

KDE SE
CO DÌJE?
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ZLATÁ
BRÁNA
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NA AKCE NÁM
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UŽ BRZY!

582 333 433

Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

608 960 042

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
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Dočkáte se už brzy...

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.
O víkendu 29. a 30. srpna se konají PROHLÍDKY CENTRA MĚSTA A KOSTELA POVÝŠENÍ SV.
KŘÍŽE. Historické centrum města ve
14:00 a 15:00 hodin – stanoviště: socha
T.G.Masaryka (max. 20 osob). Kostel
Povýšení sv. Kříže ve 14:00 a 15:00 hodin
– stanoviště: kostel (max. 20 osob). Prohlídky jsou zdarma.

CYKLISTIKA
úterý 25. srpna
11.00 Grand Prix ČSC – Velká Cena
Olomouckého kraje 2020 (1. den národních dráhových závodů, velodrom
v Prostějově)
středa 26. srpna
11.00 Grand Prix ČSC – Velká Cena
Olomouckého kraje 2020 (2. den národních dráhových závodů, velodrom v Prostějově)
pátek 28. srpna
11.00 Grand Prix Prostějov – Memoriál
Otmara Malečka 2020 (první den mezinárodních dráhových závodů, velodrom
v Prostějově)
sobota 29. srpna
11.00 Grand Prix Prostějov – Memoriál
Otmara Malečka 2020 (druhý den mezinárodních dráhových závodů, velodrom
v Prostějově)

HASIÈI

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

pátek 28. srpna
20.00 O pohár malého hasiče Vícov
(noční závod okresní dětské ligy v požárním útoku u areálu hřiště ve Vícově)
sobota 29. srpna
10.00 O pohár starosty obce Laškova
(4. závod série okresní mládežnické ligy
v požárním útoku)

HÁZENÁ
sobota 29. srpna
18:30 Kostelec n/H - Telnice (1. kolo
Českého poháru, SH Kostelec na Hané,
Sportovní ul.)

LEDNÍ HOKEJ
středa 26. srpna
18.15 SK Prostějov 1913 – Draci Šumperk (přípravné utkání juniorů, Víceúčelová hala – zimní stadion v Prostějově)
pátek 28. srpna
12.30 SK Prostějov 1913 – Kometa
Brno (přípravná utkání starších a mladších žáků, Víceúčelová hala – zimní stadion v Prostějově)

LUKOSTØELBA
úterý 25. srpna
13:45 Úterní Prostějov (závod v lukostřelbě
pro dospělé i juniory v prostějovské lukostřelnici)

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v úterý 25. srpna od 9:00 hodin se koná
hravé dopoledne pro rodiny s dětmi kolem
občerstvení U Abrahámka „ZA LEDŇÁČKEM NA HLOUČELU“
* ve středu 26. srpna od 8:02 hodin se
uskuteční vycházka pro seniory a další
dospělé zájemce „STUDÁNKA SVATÁ
VODA U DRAHANOVIC“

BASKETBAL
pátek 28. srpna
18.00 BK Olomoucko - Inter Bratislava
(přípravné utkání, hala Sportcentrum-DDM, Prostějov)

Ve čtvrtek 27. srpna se od 18:00 hodin
koná v Kolářových sadech „LEKCE
NORDIC WALKINGU“.
Chovatelské TRHY králíků, holubů, drůbeže a kuřic různého stáří a barev s BURZOU EXOTICKÉHO PTACTVA. Tato
akce se bude konat v neděli 30. srpna od
7:00 do 10:00 hodin v chovatelském areálu u vlakového nádraží Vyškov na Moravě.
Dále zde bude prodej chovatelských potřeb,
krmiva, zahrádkářských potřeb a výpěstků, včelařských produktů a jiné. VÝKUP:
exotického ptactva je zajištěn. Tato akce je
vhodná i pro děti v doprovodu rodičů a na
výstavišti je možno i fotit. Občerstvení je zajištěno. Informace na tel.: 739 665 050.

NOHEJBAL
sobota 29. srpna
14.00 TJ Sokol I Prostějov – NK AUSTIN Vsetín (Ligový pohár družstev
mužů, kurt u sokolovny na Skálově
náměstí v Prostějově)

BRUSLENÍ

VEŘEJNOSTI

Sobota 29. 8.
Neděle 30. 8.

13.00 - 15.00
14.00 - 16.00

Víceúčelová hala – zimní stadion v Prostějově
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz
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Číslo 34 •Ročník 24
Pondělí 24. srpna 2020
Naleznete
uvnitř

SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Tematická strana nejen pro něžnější
pohlaví vás po měsíci znovu pobaví i poradí. A kdo vyhrál Proměnu? strana24
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Foto: Martin Zaoral

Populární herec pøednášel
YRUDQzHULLSRG.RVÉÔHP
úryvky z díla F. G. Lorky
strana 22

&! *+12é0+1
ƔƔ Nová výstava se chystá do Městské
galerie v Prostějově, kde se v tamním zámku uskuteční ve čtvrtek 10. září od 16:30
hodin vernisáž děl Viktora Hohausa.
ƔƔ Prostějovský nohejbalový klub slavil
uplynulou sobotu významné výročí od
svého založení. Jak akce k 50. narozeninám probíhala se dočtete na straně 39.
ƔƔ Od roku 1869 probíhá na území Prostějova každých deset let Sčítání lidu. Blíží se
rok 2021 a s ním i další opakování této důležité události. Více na www.prostejov.eu.
ƔƔ Prostějovský tenista Zdeněk Kolář
má za sebou vítězný vstup do challengeru
RPM Prague Open. Český reprezentant
v nedělním duelu splnil roli favorita a
zvítězil nad Belgičanem De Greefem po
setech 6:4, 6:1. Kolář v dalším kole narazí
na jihokorejského tenistu Hjona Čonga,
bývalou světovou devatenáctku. Naopak
další hráč TK Agrofert Jiří Lehečka skončil hned v úvodním dějství, když nestačil
na Masura z Německa.
ƔƔ Na radnici se množí stížnosti na nebezpečné chování cyklistů v Palackého
ulici. Magistrát statutárního města Prostějova připravuje opatření.
ƔƔDruhá nejvyšší hokejová soutěž Chance liga mění znovu svůj formát. Tak bude se
hrát to play off nebo ne?
Čtěte na dvoustraně 36-37

PODPOŘIL
BIKROSAŘKU
ƔƔ Věhlasný manažer Miroslav
2x foto: www.fczbrno.cz

Tomáš KALÁB, Michal SOBECKÝ
BRNO, PROSTĚJOV Nastoupil poprvé v nejvyšší české fotbalové soutěži,
navíc hned proti tak věhlasnému klubu, jakým je bezesporu Sparta Praha.
Ofenzivní záložník Jan Koudelka –
sám fanoušek Letenských - odehrál
více jak čtvrt hodiny za brněnskou
Zbrojovku. Stalo se tak ovšem až
v době, kdy už bylo o výsledku rozhodnuto. To ovšem nemohlo nic změnit
na životní chvíli osmadvacetiletého
sympaťáka, který profesionální kariéru rozvinul v 1.SK Prostějov.

„Je to dobrá zkušenost, jsem vděčný za
každou odehranou minutu. Jenže proti
Spartě se jinak nastupuje za stavu 0:0
a jinak za stavu 1:4, kdy je už o utkání
rozhodnuto,“ posteskl si sympatický fotbalista, který to ze Suchého dotáhl až do
první ligy.
Zbrojovka podle jeho slov nezačala úplně
špatně, jenže ze dvou šancí Sparta skórovala a vývoj utkání tím byl jasně daný. „První
liga je zase o dost rychlejší a Sparta je tým,
který každou chybu potrestá. To se právě
přihodilo. Atmosféra utkání byla vynika-
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Týden na prostějovském velodromu
ve znamení špičkových dráhařů!

PROSTĚJOV Tři zastřelení spoluobčané a devět zraněných. To je bilance příjezdu okupačních
vojsk Varšavské smlouvy v neděli 25. srpna 1968 do Prostějova. Památku obětí uctili v pátek po
obědě Prostějované na náměstí T. G. Masaryka položením věnců a květin k pomníčku připomínajícímu nejen tři mrtvé občany Prostějova, ale i konec obrodnému demokratickému procesu
v naší zemi před 52 lety. „Na krvavou neděli v srpnu 1968 nesmíme nikdy zapomenout a připomínejme i mladým generacím, co se tehdy stalo a co nás vrhlo na dalších jednadvacet let do
absolutní totality,“ řekl před hosty vzpomínkové akce primátor Prostějova František Jura. (mik)

KAM ZA F

jící, ale přece jen v tom závěru už utkání
postrádalo potřebný náboj,“ komentoval
své první minuty ve FORTUNA:LIZE
Koudelka. Přestože k dispozici měl jen
patnáct minut základní hrací doby a čtyři
z nastavení, nabídnutou šanci nepromarnil. Zejména záhy po střídání měl na svých
kopačkách několik zajímavých momentů
i jeden překvapivý pokus na branku.
První zápas v nejvyšší soutěži má za sebou POD KOŠEM BUDE SÍLA
i trenér Zbrojovky Miloslav Machálek, ƔƔ Sestava BK Olomoucko už je komprostějovský rodák. Prohrou 1:4 mu ov- pletní, vedení účastníka nejvyšší soutěže
šem debut takříkajíc zhořkl.
přilákalo další kvalitní posilu strana 38

ŠLÁGR VEČERNÍKU – CYKLISTIKA
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2x foto: Michal Kadlec

boje na zelených trávnících aneb

Černošek si povšiml v cyklistickém
prostředí jednoho talentu…
strana 25

PROSTĚJOV Hned čtyři dny z tohoto týdne budou v Prostějově
patřit vynikající dráhové cyklistice vysoké mezinárodní úrovně. Velodrom za Kosteleckou ulicí totiž hostí dvě významné akce v rychlém
sledu za sebou.
Pomyslný předkrm obstará v úterý 25. a ve středu 26. srpna Grand
Prix ČSC – Velká cena Olomouckého kraje, což jsou závody přeložené z jarního období koronavirové karantény. Už zde se po oba dny
od 11.00 do 21.00 hodin představí dost silná konkurence všech věkových kategorií.
Zlatý hřeb sezóny pak přijde v pátek 28. a v sobotu 29. srpna. Ve stejném časovém rozmezí je totiž na programu jednadvacátý ročník tradiční Grand Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka. A tenhle
vrcholný podnik rozzáří svou účastí skutečné cyklistické hvězdy
z patnácti zemí světa.
„Díky podpoře statutárního města Prostějov, Olomouckého kraje
i dalších partnerů jsme se rozhodli Malečkův memoriál nerušit a navzdory složité době jej naopak v plném rozsahu zorganizovat. Zveme
do hlediště diváky a věříme, že si vychutnají parádní sportovní zážitek v podání kvalitních jezdců z ČR i zahraničí včetně našich domácích zástupců,“ vzkazuje předseda spolupořádajícího Tufo Pardus
Prostějov Petr Šrámek.
(son)

PODROBNĚJŠÍ POZVÁNKU NAJDETE
NA STRANĚ 40 DNEŠNÍHO VYDÁNÍ
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FC KRALICE NA HANÉ
SK LIPOVÁ
SOBOTA 29. 8. 16.30 hodin
Fotbalový stadion v Kralicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 30. 8. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Kostelci

SOKOL V PIVÍNĚ
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 30. 8. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Pivíně

TJ SOKOL MOSTKOVICE
SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
NEDĚLE 30. 8. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Mostkovicích

TJ SOKOL DRŽOVICE
TJ TIŠTÍN
SOBOTA 30. 8. 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Držovicích

TJ SOKOL OLŠANY U PV
TJ BISKUPICE
SOBOTA 30. 8., 16.30 HODIN
Fotbalový stadion v Olšanech u Pv

22

www.vecernikpv.cz

fotbal

Pondělí 24. srpna 2020

Kultura z Pyrenejského
Hanou
ð3$1ħ/6.232'.26Ìì(0 poloostrova vtrhla na
925$1þ(5,,6(7$1Ġ,/2
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ČECHY POD KOSÍŘEM Možná je to jen náhoda. Nelze však
přehlédnout, že spolu s tropickým počasím uplynulých dní
se na Prostějovsko přesunula také kultura typická spíše pro
jižní než střední Evropu. Zatímco donedávna lidé na zámku
v Plumlově mohli vyrazit na Veroniku Žilkovou ve hře španělského spisovatele Lope de Vegy, ani ten v Čechách pod
Kosířem v tomto ohledu nezůstal pozadu. V pátek 21. srpna
nabídl Španělský večer, kterým provedl známý herec a moderátor Tomáš Hanák. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
V zámecké oranžerii se sešlo více než
sto uměnímilovných diváků. Vzhledem
k tématu setkání bylo příhodné, že si některé z dam s sebou přinesly bohatě zdobené vějíře, ti ostatní pro víření stojatého
vzduchu ve vyhřátém skleníku využívali
alespoň vytištěný program.
Pro všechny byla připravena nejen
ochutnávka jihoamerických vín, ale také
opojný koktejl básnického slova, temperamentní hudby a ještě žhavějšího tance.
„Předpokládanou kapacitu jsme bez problémů naplnili, takže jsme určitě spokojeni,“ usmíval se kastelán zámku Martin
Váňa a kvitoval účast na akci, na níž bylo
možné potkat i další známé tváře prostějovského kulturního a společenského

života. „Na ukázku flamenca jsme se už
byli podívat přímo ve Španělsku a byl to
strhující zážitek. Sem jsme to měli výrazně blíž, takže jsme nemohli chybět,“ svěřila se například advokátka Eva Váňová.
Představení Vracím se pro svá křídla
bylo úvodním vystoupením letošního festivalu Ibérica, který se obvykle
koná v Brně i v Praze na přelomu
června a července. Kvůli koronaviru
pořadatelé přesunuli přehlídku na konec prázdnin a rozšířili ji do dvou dalších míst. Jedním z nich se staly právě
Čechy pod Kosířem.
Večerem provedl známý herec a moderátor Tomáš Hanák, který přečetl
různorodé texty básníka F. G. Lorky.
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Martin
ZAORAL
Ten v poezii plné slunce, citronů a květů
jasmínu mimo jiné sám sebe představil jako „krotitele ponurých motýlů“
a „svoji“ Granadu jako „město lásky
a zahálky“.
Mluvené slovo bylo doprovázeno vkusným kytarovým doprovodem Petra Víta,
který je zároveň uměleckým ředitelem
festivalu Ibérica. Ostatně nikoliv náhodou tento profesor brněnské konzervatoře za dlouholetou propagaci španělské
kultury obdržel před šesti lety od španělského krále dona Juana Carlose I. Čestný
kříž řádu za občanské zásluhy.
Zvuky kytary doplněné o perkuse izraelského hudebníka Azara Abou nemohly
chybět ani při ukázkách flamenca v podání madridské rodačky Virginie Delgado. „Ze všeho nejvíc mi to přišlo jako

4QFCéMW\/CFTKFW8KTIKPKK&GNICFQRąKVCPEKDGFNKX÷UNGFQXCNKRTčXQFEGEGNÚOXGéGTGO6QO¾w*CP¾M
Foto: Martin Zaoral
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tanec pyšné a hrdé ženy, která ovšem
absolutně neví, co chce. Na jednu stranu
vás láká a dráždí, na druhou stranu vám
uniká, a ještě na vás dupe,“ zhodnotil
Martin Lukeš.

Nyní se vše na zámku v Čechách pod
Kosířem již chystá na další akce spojené s letošními oslavami 200. výročí
narození Josefa Mánesa. Už v sobotu
5. září se ve velkém sále zámku bude ko-

nat koncert nazvaný Mánesovy obrazy
v hudbě. Vše pak vyvrcholí o týden později, kdy v rámci dnů evropského dědictví bude uvedena autorská divadelní hra
Obrázky ze života Josefa Mánesa.
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PROSTĚJOV Prázdniny se pomalu
chýlí ke konci a spolu s nimi již zanedlouho skončí také výstava Vladimíra
France Má vlast. Jedinečná expozice
velkoplošných obrazů byla v OC Zlatá brána k vidění od 23. června. Její
kurátor však již na příští rok chystá
další skutečnou lahůdku.
Na aktuální výstavu Vladimíra Franze ve
Zlaté bráně, nad kterou převzal záštitu
primátor statutárního města Prostějova
František Jura, se můžete přijít podívat
už jen do příštího úterý 31. srpna. Připomeňme, že zahájení výstavy bylo spojeno i s varhanním koncertem a obojí přilákalo pozornost až nečekaného množství
Prostějovanů. Originální spojení hudby

20082111317

YÎURĒtUHSXEOLN\REUD]\.YĔWRVODYDĂHUQpKR

a výtvarného umění se ujalo. „Bylo to
vůbec poprvé, co Vladimír Franz tímto
způsobem uvedl výstavu svých obrazů.
Ty se nyní budou stěhovat do Pelhřimova. I tam by u příležitosti zahájení výstavy
chtěli uspořádat koncert, jako tomu bylo
u nás,“ upozornil galerista Jindřich Skácel,
který celou akci v Prostějově připravil.
Organizátor řady ceněných projektů na
příští rok chystá další „bombu“. „U příležitosti desátého výročí vzniku své
Galerie umění bych rád do Prostějova
pozval Jana Saudka. Lidem bych ho chtěl
představit nejen jako slavného fotografa
uznávaného po celém světě, ale také jako
velmi precizního malíře,“ nastínil své další
plány Skácel.
(mls)

DOBROMILICE Předminulou
neděli 16. srpna byla pro veřejnost zpřístupněna nová výstava v dobromilickém muzeu. Po
úspěšné výstavě pohádkových
kostýmů divadelního spolku
PIDI z Pivína se nyní sešli příznivci umění. Aktuálně jsou tak
k vidění obrazy od Květoslava
Černého ke stoletému výročí založení republiky. Jedná se o vůbec první veřejné uvedení tohoto
uměleckého díla.

Jan FRÉHAR
Většina vystavených obrazů se vrací
především do časů minulých. „Sám
autor Květoslav Černý žije v Němčicích nad Hanou, ale je rodákem
z Pivína, kde se v roce 1938 narodil
jako syn zemědělce, což se projevuje
i na jeho obrazech, kde se často vrací

ke svým kořenům a svému mládí,
tedy práci na poli. Z výstavy dýchá
vzpomínka na časy dávno minulé,
především pak jeho láska k rodné
Hané,“ přiblížila Večerníku provozní
regionálního muzea v Dobromilicích
Denisa Zatloukalová.
Většinu obrazů tvoří olejomalby
doplněné perokresbami a linoryty.
Na těchto dílech jsou k vidění historické okamžiky z každodenního
života až po konkrétní oslavy dnešní
doby. Divák může například porovnat pivínské žně před dávnými lety
a jak probíhají v dnes. Prostřednictvím obrazů je možné zhlédnout
například různé historické mlátičky či stroje na vyorávání brambor.
Ze současnosti nechybí ani různé
oslavy, které se váží právě k výročí
republiky. „Na dalších jsou zachyceny konkrétní akce. Můžete tu vidět

-XKF÷PÊLUQWKP¾FJGTPÆJKUVQTKEMÆQDTC\[PCUPÊOMWRT¾EGMQX¾ąGRQTQEG
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například slavnostní otevření Masarykovy stezky v Němčicích, nebo
také oslavy stého výročí založení
republiky z Pivína, určitě si tu každý
milovník umění najde to svoje, navíc
je tu řada obrazů majících premiéru,
rozhodně je na co se dívat,“ doplnila
Zatloukalová.

Výstava bude v regionálním muzeu
k dispozici návštěvníkům do 6. září.
Otevřeno je vždy v úterý od 9.00 do
12.00 hodin, ve čtvrtek mezi 15.00
a 17.00 hodin a v neděli od 15.00 do
18.00 hodin. Ovšem pozor, zítra, tj.
v úterý 25. srpna, bude z důvodů čerpání řádné dovolené zavřeno.
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O titul â(/(=1¸+$6,æ se bojovalo na krev!
URČICE Obdiv, uznání a úcta. Jednou větou – klobouk dolů! Uplynulou sobotu bojovalo na starém hřišti v Určicích na
padesát žen, mužů a mládežníků z řad dobrovolných hasičů
z celé republiky o prestižní titul Železný hasič. Náročná dráha plná překážek a různých disciplín prověřila veškeré síly
i záchranářský um všech soutěžících. Ti si navíc v obrovském
vedru a spalujícím slunečním žáru sáhli na opravdové fyzické
dno. U toho prostě Večerník nemohl chybět.
PŮVODNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Michal
KADLEC
Prestižní klání o titul Železný hasič v Určicích bylo zařazeno do seriálu závodů
TFA. Tento anglický název je v překladu
opravdu velice výstižný, Toughest Firefighter Alive znamená Nejtvrdší hasič
přežije! V sobotu 22. srpna nakonec
v Určicích přežili všichni účastníci, do
jednoho ale po absolvování náročné
dráhy padli do cíle zcela vysíleni.
Závody Železný hasič TFA uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Určice ve spolupráci s místním obecním

úřadem a za podpory Olomouckého
kraje. „Jde o první ročník, nikdy jsme
u nás tak náročnou soutěž nepořádali.
A jsme rádi, že do Určic se přijelo popasovat o prestižní titul na padesát hasičů
z celé republiky i ze Slovenska. Mezi
nimi jsou muži, ženy a zástupci mladé
hasičské generace. Soutěž je otevřená
jak pro profesionální, tak dobrovolné
hasiče, ale náročnou dráhu si může přijít
vyzkoušet každý,“ sdělila Večerníku těsně před startem Lenka Sosíková, mluvčí a pokladní SDH v Určicích.
Účastníci závodu se od půl jedenácté po
slavnostním nástupu vydávali po jednotlivcích na trať. „Hasiči musí nejprve na
vzdálenost asi dvaceti metrů natáhnout
dvě těžké požární hadice, vylézt po žebříku na plošinu a na ni vytáhnout po laně

" I N I L?? J I LNN ´ Û saa

Na padesát hasičů dokázalo v Určicích takřka nemožné

těžkou pneumatiku, čekají je dvě náročné disciplíny s těžkým kladivem, musí
v běhu táhnout pytel s pískem, přelézt
vysokou překážku, převrátil přetěžkou
pneumatiku z traktoru a další náročné
disciplíny. A když si vezmete, že toto
všechno musí absolvovat v dnešním vedru a v plné výstroji vážící až pětadvacet
kilogramů, tak skutečně klobouk dolů,“
popsala nástrahy závodů Sosíková.
Jednotlivé hasiče doprovázeli na každém
kroku rozhodčí, kteří dohlíželi na přesné
splnění daného úkolu. V cíli pak soutěžící padali vysílením. Závody měly ale
v obrovském horku parádní atmosféru,
staré určické hřiště se zaplnilo nejen rodinnými příslušníky závodníků, ale na
zápolení záchranářů se přišly podívat
i desítky obyvatel Určic. „Pro naši obec
je to obrovská prestiž pořádat takové závody. Abych pravdu řekl, nic takového
jsem ještě na vlastní oči neviděl a obdivuji všechny hasiče, kteří se v tak velkém
horku do náročné překážkové dráhy, na
které navíc musí splnit spoustu fyzicky
těžkých úkolů, pustí,“ sdělil Večerníku
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starosta Určic Petr Kouřil. Večerník se ho
jen tak na okraj zeptal, zda by si sám soutěžní dráhu vyzkoušel. „Jednak nejsem
hasič a jednak nemusím mít všechno,“
rozesmáli jsme prvního muže Určic.
Všichni účastníci závodů obdrželi medaile, ceny od sponzorů a na prvních
pět umístěných ve čtyřech kategoriích bylo pamatováno s nádhernými
poháry. „Myslím si, že o tak prestižní
soutěž budeme usilovat i nadále, a věřím,
že se z toho stane tradice,“ věří v pokračování tradice starosta Určic Petr Kouřil.

Zbývá dodat, že kategorii žen ovládla Martin Gruber z SDH Královo Pole
Paráková Barbora z Dubu na Moravě, z Brna před Slováky Pavolem Ničem
v kategorii mužů od 15 do 35 let zvítě- a Jánem Petríkem.
zil Lukáš Navrátil
a v soutěži nad
35 let dominoval
František Dědic.
Elitní mužskou
kategorii Master,
kdy závodníci
absolvovali celou
trať i v dýchacích
přístrojích, ovládl

3x foto: Michal Kadlec
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NÁMĚŠŤ NA HANÉ Na červencové setkání s postavami oblíbeného
Večerníčku navázali uplynulou sobotu na zámku v Náměšti na Hané
akcí Z pohádky do pohádky. Městys
ve spolupráci se správou zámku připravil poutavý program pro nejmenší drobotinu spojený s komentovanými prohlídkami zámeckého
interiéru. Děti s jejich rodiči
doprovázela například
„Sněhurka“, „Jezerní
královna“ či „Šíleně
smutná princezna“...
Akci navštívil PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Hané a hlavní organizátorka akce Z pohádky do pohádky. „Máme pro děti připraveno hned několik pohádek, kromě
‚Sněhurky‘ se návštěvníci setkají také
s ‚Jezerní královnou‘, ‚Šíleně smutnou
princeznou‘ a dalšími postavami, které
znají z televize,“ připomněla Dršková.
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Nádherné odpoledne na zámku v Náměšti na Hané si tak užila zhruba pětistovka dětí a rodičů. „Děti už kvůli
vlivu sociálních sítí a internetu pomalu
ani netuší, jak krásné jsou tyto klasické
pohádky. Já například nechci, aby moje
děti vyrůstaly v zajetí Facebooku, proto
s nimi na podobné akce ráda chodím,“
svěřila se Večerníku Jana Dosedělová,
jejíž dvě malé dcerky hltaly děj hrané
pohádky se Sněhurkou.
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Michal
KADLEC
Herci ochotnického spolku se v sobotu odpoledne převlékli do kostýmů
pohádkových postav, aby hranými
scénkami provedli děti společně s jejich
rodiči či prarodiči po zámeckém interiéru. „Jsme rádi, že o tuto akci projevil zájem obrovský počet rodičů, kteří k nám
v sobotu odpoledne přivedli své děti.
Komentované prohlídky jsme zahájili
ve čtrnáct hodin a po půlhodinových
turnusech je budeme opakovat až do
večera. Všech dvanáct prohlídek je zcela naplněných, jednu může absolvovat
maximálně čtyřicet osob. Více ne, to už
by se představitelé pohádkových rolí do
zámeckých místností nevešli a nemohli
by odehrát své pohádkové role,“ sdělila
Večerníku s úsměvem Eva Dršková,
průvodkyně na zámku v Náměšti na

s
s

PROSTĚJOV Osmý křížek na vi přejeme k významnému životsvá záda si uplynulou nenímu jubileu hodně zdraví
děli 23. srpna připsal
i sil a také ještě hodně
nestor zimního planaplavaných kilování a kovaný otumetrů v ledové
žilec Bob Pácl
vodě,“
řekl
z Prostějova.
Večerníku za
Nestárnoucí
zimní plavce
sportovec se
Michal Mudožil významcha, hlavní
ného jubilea
organizátor
v plné síle
tradiční Váa svěžesti. Blanoční koupehopřání svému
le v plumlovtatínkovi poslaské přehradě.
la přes Večerník
Gratulace dorai jeho dcera Michaela
zila do Večerníku až
trvale žijící v Kanadě.
ze zámoří. „Táta dodnes
Osmdesátiletý Bob Pácl je stále
ujede na kole sedm set kilometrů
aktivním členem oddílu zimního za měsíc a nevynechá snad jedinou
plavání TJ Haná Prostějov. „Bobo- plaveckou akci. Když si něco uma-
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ne, tak to prostě udělá.
I teď v pokročilém věku také skáče
padákem. V životě rovněž mnohokrát daroval krev. Ráda bych tátovi
přes Večerník poblahopřála všechno nejlepší a hlavně zdravíčka,“ napsala z Kanady Michaela Páclová.
Večerníku se bohužel nepodařilo
s Bobem Páclem telefonicky spojit
a připojit tak i redakční blahopřání. „Nic si z toho nedělejte, nám
nebere také telefon! Máme teď
plavecké soustředění ve Stražisku
a chtěli jsme, aby Bob přijel. Nedorazil, asi ví, co by ho tady čekalo. Musíme na něj vymyslet něco
tajného a poblahopřát mu osobně někdy jindy,“ smál se Mucha.
(mik)
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
srdečně vás vítám při dalším prázdninovém vydání oblíbené tematické
strany. Doufám, že snášíte úmorné
parné dny dobře, máte dostatek
energie, udržujete se v pohodě
i harmonii a zvýšili jste příjem tekutin. Naplňte si také právě nyní až
po okraj sklenici vodou, zakousněte
něco malého k tomu a takto vybaveni se podívejte, co jsem pro vás
dnes připravila. Prostřednictvím
následujících řádků se dozvíte, kdo
se stal další vítězkou PROMĚNY
IMAGE od Večerníku, jak a čím je
možné ulevit organismu a ochladit
ho, můžete si zacvičit nebo třeba
upéct něco na zub, protože jídlo je
vedle tekutin naší základní životní
potřebou. Horko, nehorko...
Dny plné zdraví, klidu a radosti
přeje Aneta Křížová

Plútarchos

„Tíhnutí lidské povahy
k nepřejícnosti je
takové, že se člověk pro
přednosti
ostatních
rmoutí víc, než se raduje
ze svých vlastních.“

Motto
na tento týden:
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opravdu nezahřeje, ač se to tak může
díky horké vodě zdát. Stejně tak ho
nepijte na lačno či krátce před spaním, protože byste po něm nemuseli
usnout. Zelený čaj také ale výborně
spaluje tuky, snižuje cholesterol, čistí nejen organismus, ale i dutinu ústní od zubního kamene, je prevencí
před cukrovkou. Dokonce snižuje
oxidační působení buněk a zabraňuje jejich zhoubnému množení.
Zelený čaj nezalévejte vařící vodou,
teplota by měla mít kolem šedesáti
až osmdesáti stupňů. Ten, kdo má
zájem o skutečný zážitek po všech
stránkách, může zkusit mletý japonský čaj Matcha, který je mnohem
koncentrovanější než zelený čaj a je
považován za životabudič. Pokud
zvolíte zelený čaj, vždy vybírejte
sypaný nikoliv porcovaný. Zcela přitom zapomeňte na alkohol. Vede totiž k vazodilataci, tedy roztažení cév

a zvýšenému pocení. Jednoduchým
indikátorem nízké hladiny tekutin
v organismu je barva moči. Varovným signálem je její syté zabarvení.
A víte, které potraviny ochlazují?
Rozhodně syrová zelenina a ovoce
s vysokým obsahem vody. Řadí se
mezi ně melouny, jahody, maliny,
rybíz, borůvky, hroznové víno, banány, ananas, kiwi či grepy, ale také
okurky, ledový salát, zelené papriky,
ředkvičky, rajčata. Švestky, meruňky
či broskve tělo zahřívají. Z živočišných produktů jsou vhodné jogurty,
mléko, kefíry či sýry – v letních měsících ovčí či kozí. Zcela vynechejte
těžká a tučná jídla. Nezapomínejte na čerstvé bylinky jako máta,
koriandr a bazalka. Skvěle pokrm
ochutí, ale hlavně umí ochlazovat
organismus.
Tak s chutí do toho, myslete i v parných letních dnech na své zdraví!

Před námi je již osmapadesátý
díl seriálu PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, který je široko daleko
znám pod názvem PROMĚNA
IMAGE. I letních prázdninách
letopočtu 2020 se může další z našich čtenářek těšit na novou vizáž.
Neměníme však jen zevnějšek, ale
děláme i vnitřní radost, vykouzlíme úsměv, pocity radosti a spokojenosti. Naším cílem je také dodat
všem aktérům tolik potřebné sebevědomí. Pro vítězku nebo vítěze je
tradičně připraven den jako z pohádky, čeká je nevšední zážitek na
celý život. A kdo se může těšit tentokrát, na koho se usmálo štěstí?
Oblíbené klání je cílené na všechny
věkové kategorie, o čemž zcela jasně
vypovídá předešlých sedmapadesát
dějství, kdy jsme se zaměřili na muže
i ženy věkového rozptylu patnáct až
pětasedmdesát let. Vůbec premiérový
díl jste na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika našli již v dubnu
2015, což znamená, že jsme nedávno
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200 g ŵ
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sledovat internetové stránky www.
vecernikpv.cz a rubriku Servis pro
ženy, kde najdete videa i fotografie
z našich z předchozích proměn.
A nejen to!

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 8/2020 - Koláčky a šátečky, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

Postup

Meruòkové
lodièky

uvést, že paní Ludmila snad nezestárla ani o den. Je stále tak vitální, svěží
a plná energie jako tehdy. Drží si svůj
šmrnc a šarm. Slovy to nelze ani popsat,“ chválila Aneta Křížová, patronka
projektu. Navíc si udržuje aktivní způsob života. Stále hraje loutkové divadlo, její hlas můžete slyšet v roli vodníka, čarodějnice nebo čerta. Ve volném
čase chodí na procházky se psem,
kterého si vzala z útulku taktéž přesně
před pěti lety. Ráda plave, zúčastňuje
se nejrůznějších akcí pořádaných Ekocentrem Iris, stará se o vnoučata. A to
výčet jejích aktivit není úplný. „Mám
svůj sportovní styl, ale příležitostně se
ráda obleču i elegantně, “ usmívá se.
Zásluhou našich partnerů dámu ještě
více rozzáříme, vyzkoušíme nevšední
barvy a šaty, protože ty k létu patří, navíc jí perfektně sedí.
Po celý den bude pod naším
drobnohledem, takže se již příští
pondělí 31. srpna můžete podívat
na tradiční reportáž a obsáhlou
fotogalerii. Nezapomeňte také

R ecept pro vás

(kvůli koronavirové situaci se tak stalo
o dvě měsíce později) oslavili krásných
5 let tohoto projektu. A symbolicky
právě pět let uplynulo od chvíle, kdy
náš tým poprvé proměnil Ludmilu
Dohnalovou z Prostějova!
Pamětníci si prázdninovou vítězku
zcela jistě pamatují. Byla třetí účastnicí tehdy zbrusu nového projektu,
a prošla tak doslova křestem. Ludmila
Dohnalová od té doby patří mezi věrné čtenářky Servisu pro ženy i seriálu
PROMĚNA IMAGE. Celých pět let
dění kolem proměn poctivě sleduje
a nadšení, jež si odnesla ze své první
změny vizáže získané prostřednictvím
Večerníku, ji neopouští. „Proměna
pro mě byla tehdy velkým zážitkem,
nadchl mě celý propracovaný průběh,
tým velice příjemných lidí a výsledek
změny mého zevnějšku, že nešlo nesledovat další díly. Prožívám to opakovaně,“ popsala s úsměvem své pocity
Dohnalová. A právě proto se rozhodla
zkusit znovu své štěstí a přihlásit se
v čase svých 75. narozenin. „A nutno

Ludmila Dohnalová z Prostějova rozzářila prázdniny
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jako vítané osvěžení, avšak skutečný efekt na organismus to má zcela
opačný...
Nápoje a potraviny nemusí být
studené, aby nás ochladily. Některé
dovedou dokonce tělo i pěkně zahřát. Jednak svoji vlastní povahou, ale
taky i tím, že pokud například vypijete ledový nápoj, tělo dostane teplotní
šok a automaticky se zahřeje. Zatímco když vypijete teplý nápoj, zvýší se
míra pocení, avšak proběhne rychlé
odpařování a ochlazování těla, což je
Marek
vědecky
prokázáno. Nejlépe to prý
funguje,
pokud se má pot kam odSONNEVEND
pařit, proto se doporučuje používat
vzdušný oděv sestávající z co nejméně vrstev. Avšak subjektivní pocit je
subjektivní pocit a hlava umí v rámci
psychosomatiky své, takže pokud
někdo myslí, že ho ochladí studený
nápoj, jeho volba.
Ideální je pití dostatečného množství čisté vody či vlažného zeleného
čaje, který má silné ochlazující účinky, dokonce až o dva stupně. V zimě
se mu tedy vyhýbejte, protože vás

Dnes jsme účinně posilovali
kompletně celé tělo a já už
se zase těším na příště!

2. Následně začneme pomalu skákat. Ze začátku skáčeme pomalu
a postupem času zvyšujeme náročnost. Skáčeme vzpřímeně a pohyb
švihadla vychází ze zápěstí a nohy
střídáme během skákání od sebe
a k sobě (viz. foto). Tento cvik je
již trochu náročnější na koordinaci
a provedení, ale věřím, že se vám
podaří. Pokud
to zvládnete,
vydržte skákat 3 minuty.
Poté můžete
postupně prodlužovat.
3. Než přejdeme k dalšímu cviku, tak
se vydýcháme.
Dech postupuje směrem
od břicha do
žeber,
kde
máme pocit,
že se žebra otevírají do široka,
avšak nezastavujeme, ale
postupuje stále
směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme (viz foto). Pětkrát se takto
prodýcháme a můžeme pokračovat.
4. Následně začneme opět skákat.
Skáčeme vzpřímeně a pohyb švihadla
vychází ze zápěstí, avšak nohy zakopáváme tak, jako bychom se kopali
do zadku (viz foto). Doba skákání
by měla být nejméně i zde 3 minuty,
poté můžete postupně prodlužovat.
Skáčeme jednou až dvakrát denně,
pokud možno každý den. Po skončení skákání přes švihadlo se uvolníme
a provedeme protažení.

1. Jako první se protáhněte, rozcvička
by měla předcházet úplně každému
cvičení. Následně si pusťte nějakou
oblíbenou hudbu, vezměte švihadlo
a postavte se rovně. (viz. foto) Nyní
se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.

LXVIII.
DÍL

V tomto okénku
se budeme již
po osmašedesáté společně věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím
či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom
předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům, je
potřeba pravidelný pohyb. Pokud však již k nějakému narušení
v oblasti zad, páteře či například
kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně věnovat.
Tentokrát se zaměříme na posílení celého těla, koordinaci, zvýšení
kondice a také úpravu hmotnosti
prostřednictvím švihadla. Pojďme na to!

Oba první přáteláky hráči začali výborně, CVIČENÍ
proti Třebíči výkon neudrželi a s Tychy ano PRO TĚLO I DUŠI

rady a tipy...

Pondělí 24. srpna 2020
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Ostré slunce,
těžký vzduch,
který se ani
nehne, zkrátka
počasí jako v Palermu. Právě takové
v posledních týdnech
vládlo nejen v Prostějově a okolí. Všichni
tak hledáme různé prostředky pro
ochlazení. Někdo
jde na koupaliště,
jiný si sedne do stínu, další raději zůstane
doma a dá si vychlazený meloun.
Ať tak či onak, to nejpodstatnější
v těchto dnech je pravidelný pitný režim.
Panující horka představují pro náš
organismus velkou zátěž a tak je více
než nutné dbát na zvýšené množství
tekutin. Často pozoruji, jak mnoho
lidí v letních horkých dnech sáhne
po studených nápojích v domnění
a s pocitem, že je tyto nápoje ochladí.
Na první pohled se to sice může jevit

5

4

ODDECHOVÝ ÈAS

servis pro ženy

9ËYĎEHFNOXE\FRYODVWQøFKWøMË"

Pondělí 24. srpna 2020

37

klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

Například i Prostějovu se předchozí
model bez K.O. bitev na konci prvoligového ročníku vůbec nelíbil, což Večerníku potvrdil sportovní manažer
LHK Jiří Vykoukal. S tím, že verdikt
se ještě pokusí v kooperaci s dalšími
nespokojenými kluby zvrátit. A přes-

Marek SONNEVEND

ně to se povedlo. Zákulisní jednání
přesvědčila oddílovou většinu první
ligy a hlasování číslo dva vyznělo ve
prospěch návratu play-off.
Základní část čítající jednapadesát
kol (třikrát každý s každým) přitom
zůstala v platnosti, vyřazovací fáze
pak bude mít následující podobu:
přímo do čtvrtfinále postoupí týmy
z 1. až 4. místa tabulky, zatímco celky na 5. až 12. příčce sehrají předkolo.
Podmínkou postupu do play-off bude,
aby mužstvo zvládlo v základní části
alespoň padesát procent utkání. V případě, že všechny zápasy neabsolvuje,
do konečné tabulky mu bude započítán
průměrný bodový zisk. Kluby se ztotožnily s tím, že pokud některý z kolektivů
nebude moci z důvodu karanténních
opatření nastoupit ke střetnutí vyřazovací fáze, duel musí být zkontumován.

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

z útočníků pak vrací Lukášové Motloch a Žálčík. Ofenzivu ale ještě budeme chtít posílit,“ poznamenal. Tým
tak zřejmě dá možnost opět některým
mladíkům. S Jestřáby jich pár trénuje,
někteří už i zasáhli do zápasů. „Nenazval bych to ale zkouškou. Jsou zde
třeba den dva, můžeme s nimi počítat třeba výhledově,“ uvedl Vykoukal a prozradil některá jména, která se nyní prohání na ledě. „Jsou
to třeba David Takáč z Vítkovic
a prostějovský odchovanec Michal Janeček hrající naposledy
za Řísuty. Zatím to s nimi vypadá v případě Takáče na pozici
osmého devátého beka a u Janečka
na třináctého útočníka,“ podotkl
na jejich adresu Jiří Vykoukal.
S týmem potrénoval například i mladý zlínský útočník Vlastimil Hefka.
(son)

Na startu poslední třetiny pohodově
šlapající elhákáčko hrozilo dokonce
i ve vlastním oslabení zásluhou Mrázka
a Nováka. Načež ve 43. Bartoš vybruslil
z levé strany před Murryaho a bekhendem obhodil jeho beton k levé tyči
– 4:0. Poté měli dál navrch domácí,
tutové šance Chlána, Mrázka i Drtila
však zase vyčapal hostující gólman. Za
Tychy se dvakrát osmělil jedovkami
Cichy a v 52. minutě výběr GKS přece
jen dosáhl čestného úspěchu. Kogut
vyřešil přečíslení na konci rychlého
brejku křížnou přihrávkou volnému
Galantovi, jenž zprava zametl kotouč
k bližší tyčce – 4:1. Aktérům i divákům
pak trochu zatrnulo po smolné srážce
Nováka s čárovým arbitrem, naštěstí
oba za chvíli vstali z ledu a mohli pokračovat. Závěr střetnutí již probíhal spíš
v poklidu, přičemž agilní Bartoš mohl
v 56. zkompletovat hattrick, kdyby jeho
dobrou ránu nevyrazil fantóm Murray.
I tak se zrodil zaslouženě vysoký triumf ptačí letky oceněný děkovačkou
fanoušků.

šem ani on neuspěl. Po siréně se pak strhla
menší bitka, rozhodčími záhy uklidněná.
Prostřední perioda jednoznačně patřila
rozjetým borcům LHK. Chvíli se sice
hrálo nahoru – dolů, ale zanedlouho
Moravané sevřeli svého protivníka do
kleští a pořádně jej drtili. Zkraje 26. minuty ještě Chlán v ložence z pravého
kruhu nepřekonal Murrayho, aby vzápětí další příležitost Krejčího ze stejného
místa vyrazil kanadský brankář pod sebe
a důrazný Janeček doklepl z bezprostřední blízkosti do zívající svatyně – 2:0.
O dvě minuty později Gago přiklepl zleva napříč brankovištěm Bartošovi, pro
kterého nečinilo problém trefit prázdnou kasu – 3:0! Zaskočení šampióni
Polska se vzpamatovali až uprostřed zápasu díky přesilové hře, v níž Bláha zneškodnil střely Seeda, Pociechy i Koguta.
Zbytek druhé části znovu patřil kralujícím Prostějovanům, ale řadu slibných
možností (dvakrát Mrázek, Vachutka,
Hrníčko, Gago, Podlaha) včetně více
než minutové přesilovky pět na tři zmařil Murray.

me, chce to ještě víc je proměňovat.
A hlavně musíme zlepšit hru dozadu,
makat na přesilovkách i oslabeních. Jak
říkám, stále je na čem pracovat.“
yy Jak jste vy osobně zvládl dva týdny v karanténě?
„Bylo to nepříjemné, ale tohle člověk neovlivní a musí všechno brát tak, jak to je.
Snažil jsem se doma fyzicky udržovat, po
naskočení zpátky do společné přípravy se
tréninkové manko snažíme dohnat.“
yy Bylo složité se po pauze dostávat
zpět do tempa?
„Lehké to určitě nebylo a není. Myslím,
že se ta přestávka projevila hlavně ve
druhé polovině úterního zápasu s Třebíčí. Jinak jsme do přípravy naskočili
z mého pohledu velice dobře a všechno
rychle doháníme.“

yy Z herního projevu mužstva je patrná snaha produkovat hodně
svižný hokej. Souhlasíte?
„Ano, přesně tohle po nás
trenér vyžaduje. Hrát
rychle,
přímočaře
a s okamžitým napadáním soupeře, prostě aktivní hokej.“
yy Jaký máte
z převážně
mladého
mančaftu
zatím pocit?
„Kluci v ka(QVQKPVGTPGV
bině dobrý, všichni
se snažíme makat na maximum a po- šlape, důležité je co nejlíp se nachystat
stupně se dávat dohromady jako tým. na soutěž. Uvidíme, jak nám to půjde
Kromě té vynucené pauzy zatím vše v prvoligové sezóně.“

4:1

Začátek duelu ještě vyzněl vyrovnaně
především kvůli tomu, že byl oboustranně neurovnaný. První nebezpečnější situace se urodila až v 6. minutě, kdy šanci
Dupuye vychytal Bláha. Z protiútoku tvrdě vypálil Bartoš a Murray vyrazil. O chvíli později uháněl sám na bránu Ouřada,
leč Ciura ho zezadu přidržel a sudí nařídil
trestné střílení. To však faulovaný mladík neproměnil, neboť Ouřadův blafák
skončil na gólmanových betonech. V 10.
zahrozil během úvodní přesilovky hostů
Cichy dělovkou pod víko, odkud puk
vytěsnil Bláha. A dvě minuty nato už se
měnilo skóre. Gago zatáhl kotouč podél
brankoviště doleva, tím si položil Murrayho, zpětnou přihrávkou našel Mrázka
a ten zavěsil ze tří kroků do odkryté klece
– 1:0. Jestřábi postupně zvyšovali aktivitu,
která vyvrcholila tlakem v závěru vstupní
třetiny při početní výhodě. Z několika
pokusů vypadal nejnadějněji Kautův, ov-

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Přesně po roce přivítali
prostějovští hokejisté minulý čtvrtek
v přípravném utkání polského mistra GKS Tychy. A účastníka evropské Champions League znovu jasně
přehráli, po loňském debaklu 6:0 ho
tentokrát vyprovodili o něco mírněji
4:1. Přesto nebylo co řešit, omlazení
Hanáci na vlastním ledě většinu času
dominovali.

LHK PV
GKS TY

„Stejně jako loni se nám přípravné utkání v Prostějově nepovedlo. Opět jsme k němu
přistoupili až moc přátelsky, byli pomalejší než domácí, prohrávali osobní souboje
a dělali chyby, které lepší soupeř trestal. A to ještě neproměnil řadu dalších šancí.“

Krzysztof MAJKOWSKI – GKS Tychy:

„Nastoupili jsme proti atraktivnímu soupeři z úplně jiné soutěže. V zápase se objevovaly prvky, které trénujeme, jako jsou rychlé napadání i přihrávky a hra tělem. Což je
určitě dobře. V obranném pásmu jsem ale ještě viděl nějaké chyby.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov:
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Jestřábi vyhráli první buly zápasu, a tak se
hned vydali na branku soupeře. Premiérovou střelu v přípravě si vzápětí připsal
Hrdinka. Tempo zápasu bylo velmi vysoké
a Bláha musel vytahovat svoje nejlepší zákroky. V čase 3:42 však přes skrumáž u své
svatyně neviděl, puk za jeho záda poslal
Bittner – 0:1. V 16. minutě přišla na řadu
první přesilová hra domácích, té využil Hrníčko – 1:1. Gól Jestřáby nakopl a tlačili se
dopředu. V čase 17:43 byl vyloučený Doktor, Hanáci tak měli další početní výhodu.
Stejně jako té první využili, když Chlán
dorážel do prázdné brány střelu Krejčího
– 2:1. Minutu před koncem první třetiny
se skóre po střele Mrázka opět měnilo ve
prospěch Jestřábů – 3:1.
Ze začátku druhé části hrála Třebíč 5 na 4
po faulu prostějovského Hrníčka. Co dělat měl ale Mičán v brance hostů, jelikož
se Jestřábi tlačili do útočného pásma. Hra
na delší čas zůstala v obranném pásmu
bílých hvězd. I přes velkou snahu domácího celku gól nepadl. V polovině druhé

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV První přípravné utkání
před sezónou 2020/2021 odehrála
prostějovská letka na domácím ledě
s Horáckou Slavií Třebíč, pro kterou to
byl již čtvrtý přátelský zápas. Gólový
účet utkání se zastavil až za stavu 4:4.
Po domluvě na obou stranách rozhodly utkání samostatné nájezdy, které vyhrála Třebíč v poměru 2:1. Odvezla si
tak výhru na Vysočinu.

4:5SN

svoji stranu měli Hanáci při dvou po sobě
jdoucích vyloučení Nedvídka a Chalupy.
Červené světlo za svatyní hostů ale žádný
Jestřáb při početní výhodě nerozsvítil.
Nejblíže ke změně skóre měl prostějovský Sova od modré čáry, Mičán ale opět
použil k zablokování masku a vyrazil kotouč před sebe. V čase 58:44 měla Třebíč
k dispozici další trestné střílení, které ale
hostující forvard neproměnil.
Šedesát minut tudíž o vítězi nerozhodlo.
Hned po domluvě trenérů přišly na řadu
samostatné nájezdy. Prostějov proměnil
jeden z pěti, když Bartoš dostal puk za záda
brankáře Mičána. Za Třebíč dali branku
Szathmary a Psota.

LHK PV
SK TRE

hostující trenér se k hodnocení utkání nedostavil

Roman MEJZLÍK – SK HS Tøebíè:

„Myslím si, že půlka zápasu byla dobrá. Mělo to tempo, byly tam prvky, které trénujeme. Celkově bylo vidět, že jsme je dostávali pod tlak. Ve druhé třetině jsme
měli tolik šancí, že jsme klidně mohli odskočit na 5:1. Poté ale přišel zbytečný
gól, který jsme dostali kvůli špatnému střídání. Ve druhé polovině jsme zase hráli
takový starý hokej. Kluci předržovali kotouče, nedávali je do hloubky a ztráceli
kolem útočné modré. Dá se tedy říct, že zápas byl padesát na padesát. Ke konci
bylo také vidět, že Třebíč je v tom herním zápřahu již déle. Na nás byla vidět ta
čtrnáctidenní pauza.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov:
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části přišlo třebíčské snížení opět z hole
Bittnera – 3:2. Celek z Vysočiny poté
několika ranami prověřil Bláhu, ten vytahoval svoje nejlepší zákroky. V čase 33:27
šel na trestnou lavici prostějovský Chlán.
Po uplynulé polovině trestu pálil Bittner
a zkompletoval tak svůj hattrick – 3:3. Následně mohli jít hosté po vydařené střele
do vedení, to ale Bláha nedopustil. Ve
37. minutě vystřelil svoji druhou branku
zápasu Chlán, který si sám vytvořil šanci
a dostal puk zase za záda Mičána – 4:3. Na
konci prostřední třetiny přišla další početní výhoda Hanáků, která ovšem zůstala
bez využití.
V čase 41:15 měla Třebíč trestné střílení.
V něm se na prostějovského brankáře
rozjel kapitán bílých hvězd Kořenek,
který hanáckou jedničku svojí střelou
překonal. Po krátkém čase tak bylo vyrovnáno – 4:4. Možnost otočit skóre na

s Třebíčí po samostatných nájezdech

Jestøábi sfoukli Tychy z Ligy mistrù jako svíèku Z karantény vypuštěný Prostějov padl

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„To ani nevím. Tychy neznám, nikdy
jsem proti nim nehrál a vím o nich
jen to, že jsou mistři Polska a působí
v Champions League. Ani netuším,
jestli tady byli v nejsilnější sestavě. My
Marek
se každopádně musíme soustředit hlavně sami na sebe, abychom dokázali věci
SONNEVEND
z tréninků přenášet do utkání. Což se
yy Čekali jste, že účastníka ev- dneska docela povedlo.“
ropské Ligy mistrů takhle pře- yy Takže z vaší strany dobrý týmohrajete?
vý výkon?

„Asi jo, i když to vždycky může být ještě
lepší. Měli jsme ze spousty šancí dát víc
gólů než čtyři, zápas by pak byl ještě klidnější. A škoda, že se nám nepodařilo pro
Blážu udržet vzadu nulu. Jinak ve výkonu převažovaly spíš dobré věci.“
yy Vaší útočné formaci vyšel duel
skvěle, dohromady jste posbírali
osm kanadských bodů. Co vy na to?
„Jo, cítím že nám to s klukama docela
šlapalo, ale pořád je na čem pracovat.
Oba góly jsem dal spíš po šťastných odrazech puků, každopádně pomůžou, je
příjemné skórovat. A podstatné je, že to
pomohlo týmu k vítězství.“
yy Takže, spolupráce v lajně s Michalem Gagem a Petrem Mrázkem
zatím funguje?
„Jde to. (úsměv) Do šancí se dostává-

PROSTĚJOV Vzhledem k tomu, že osmadvacetiletý David
Bartoš (na snímku) nastupoval předchozích devět sezón za
rodné Znojmo v nadnárodní soutěži EBEL, měl by po přestupu
do Prostějova u místních hokejistů být jedním z ústředních tahounů. Ve čtvrtečním přáteláku proti GKS Tychy plnil tuhle roli
schopný útočník bezezbytku, na skolení polských šampionů 4:1
se podílel osobní bodovou bilancí 2+1.

hokej s okamžitým napadáním soupeře“

David Bartoš: „Trenér po nás vyžaduje rychlý a přímočarý

ně makat. „Vynucená přestávka se
na mančaftu určitě podepsala, což
bylo ze začátku přípravy na ledě logické. Ale myslím, že se s nastalou
situací pereme dobře. Drtivá většina
hráčů neměla žádné větší zdravotní
problémy a vzniklé tréninkové manko se teď snažíme dohánět tím, že
skoro každý den pracujeme dvoufázově. Věřím, že nepříjemnou překážku v rámci možností překonáme,
i když nás pochopitelně čeká spousta dřiny,“ zachoval Šejba optimistický náhled na věc.

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Pamatujete filmovou
hlášku popleteného krále z pohádky
Pyšná princezna? Odvolávám, co
jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil...
Takhle nějak to teď vypadá v hokejové Chance lize. Jen několik dnů poté,
co účastníci soutěže na mimořádném
aktivu odhlasovali jiný hrací systém
bez play-off a bez sestupujících, došlo
k další podstatné změně. Tím, že druhý mimořádný aktiv vrátil do zápasového rozpisu vyřazovací boje coby
tradiční vyvrcholení sezóny.

přece jen s play-off!

PROSTĚJOV Prostějovští Jestřábi
konečně prožívají to pravé přípravné období a nejeden z hráčů už určitě vyhlíží úvodní mače. Stejně tak
i vedení. Jak prozradil sportovní
manažer Jiří Vykoukal, v mnohém
už je tým hotový a poskládaný. Jsou však
podle něj ještě pozice, kde se někteří
hráči mohou posunout a doplnit
tým.
„Obrana je nejspíš kompletní. Do
Aktuálně platný návrh (zachová- sestavy se nám
vající nesestupovost), který ještě
musí schválit Výkonný výbor Českého hokeje, podpořilo patnáct
oddílů Chance ligy, tři účastníci
soutěže se zdrželi. Členové VV
ČSLH se k návrhu vyjádří hlasováním per rollam během tohoto
týdne.
Poté by mělo konečně vzniknout
nové rozlosování prvoligového
ročníku 2020/21.

„Útok chceme ještě posílit“
#58+ä0ö Další změna: Chance liga ujišťuje manažer Vykoukal

www.vecernikpv.cz

lední hokej

3ĜÌ35$91ê=É3$6²/e72

5

61

4

²

Foto: Marek Sonnevend

1

²

4

konec v úterním večeru zvítězili po
samostatných nájezdech.
„První polovinu utkání jsme hráli
v tempu, měli tlak a tolik šancí, že
jsme klidně mohli odskočit až na
5:1. Místo toho však přišlo inkasování kvůli špatnému střídání, načež
kluci začali předvádět takový starý
hokej: předržování kotoučů bez
přihrávek do hloubky, tím pádem
spousta ztracených puků okolo
útočné modré,“ analyzoval kouč
elhákáčka Jiří Šejba.
Druhý cvičný mač o dva dny později se vyvíjel podobně. Tychy z ev-

ropské Champions League Jestřábi
místy mačkali jako citrón a v půlce
duelu kralovali 3:0, ovšem tentokrát
si vedení ani kontrolu nad vývojem
nenechali vzít. Polské mistry díky
tomu vyprovodili poměrem 4:1, přičemž výsledek mohl být vzhledem
ke kupě neproměněných příležitostí
ještě mnohem výraznější.
„Znovu se v naší hře objevovaly
prvky, které trénujeme, to znamená
dávat puk z hole svižnými přihrávkami, rychlé napadání soupeře, hra
tělem, vysoké tempo. Za tohle jsem
určitě rád, na druhou stranu se tam
zase objevily nějaké chyby v obranném pásmu. Celkově jsme ale druhé utkání zvládli o poznání lépe než
první, po tom dvoutýdenním výpadku v přípravě děláme pokroky,“
potěšilo Šejbu.
Osobně měl radost, že jeho současní svěřenci mohli poměřit síly právě
s GKS (místo původně plánované
Jihlavy, kterou vyřadil také COVID-19). „V Tychách jsem působil
dlouhých šest let, tamní kluky znám
a proto jsem věděl, co od nich můžeme očekávat. Jde o dobrý tým, který
nehraje Ligu mistrů pro nic za nic.
Pro nás i pro fanoušky to byl kvalitní
atraktivní soupeř, zápas jsme zvládli,“
sčítal prostějovský lodivod pozitiva.
Tím největším rozhodně je, že
ptačí dravci mohou po domácí
izolaci v trvání od 29. července do
12. srpna znovu naplno a společ-
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PROSTĚJOV Ze série čtyř přípravných utkání na vlastním ledě v řadě za
sebou hokejoví Jestřábi odkrojili první polovinu, zatímco druhá je čeká
právě nyní. A bude z fanouškovského
hlediska pořádně lákavá, neboť do
Víceúčelové haly-zimního stadionu
Prostějov dorazí dva největší prvoligoví sokové!
Nejprve muži LHK přivítají v úterý 25.
srpna od 18.00 hodin ambiciózní VHK
ROBE Vsetín, který se dlouhodobě netají svými plány na návrat do nejvyšší

české soutěže. Valaši s částečně přebudovaným kádrem i novým trenérem
Janem Srdínkem patří k ústředním favoritům nadcházejícího ročníku Chance
ligy, půjde tedy o náročnou prověrku.
Totéž se dá říct o následujícím přátelském mači, jenž bude opravdovou lahůdkou. Ve čtvrtek 27. srpna od 18.00
hodin totiž draví opeřenci vyzvou ve
vždy prestižním derby HC ZUBR Přerov. Také prostějovský arcirival prošel od
minulé sezóny dost výraznou hráčskou
obměnou, obhajuje stříbro a má za se-

bou účinkování v Českém poháru, kde
vedle řady vysokých porážek dokázal
jednou přemoci elitní Třinec. Na hanáckou řež se dá očekávat početnější divácká návštěva než v přípravě obligátních
několik stovek.
„Pro naše fanoušky jsou Vsetín a hlavně
Přerov hodně atraktivní soupeři, na které je přes veškerá hygienická omezení
i nařízení zveme do hlediště. My je bereme jako vysoce kvalitní protivníky, jež
nás důkladně prověří,“ řekl kouč elhákáčka Jiří Šejba.

Se svými svěřenci následně vyrukují
ještě ke třetímu duelu během jediného týdne. V sobotu 29. srpna totiž
odehrají kvůli koronaviru odložené
střetnutí Torax Cupu 2020 v Porubě.
„Máme teď náročný program, což je
ale po pauze v karanténě dobře. Podstatné pro nás je co nejvíc přenášet
věci z tréninků do utkání,“ zdůraznil
Šejba.
Nezapomeňte, že ke vstupu na zimák
platí pro přátelské zápasy povinnost mít
roušku!
(son)

K tomu ptačí dravci přidají sobotní dohrávku v Porubě

ve čtvrtek derby s Přerovem!

V úterý přijede Vsetín,
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Právě díky těmto sympatickým atributům měli v úvodním přáteláku
půl hodiny navrch nad rovněž prvoligovou Třebíčí, vedli 3:1. Potom
však nastal pokles, ztráta tempa
i náskoku, vlastní hrubky. A hosté
vyrovnali na 3:3, později na 4:4, na-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV S týdenním zpožděním vinou čtrnáct dnů trvající
koronavirové karantény vstoupili hokejisté LHK Jestřábi Prostějov
do zápasového kolotoče přípravných střetnutí. A bez ohledu na
výsledky šlo o start nadmíru slibný i zajímavý, neboť zaujali jasně
viditelnou změnou herního stylu. Z dříve spíš pomalejšího nátlakového pojetí přešli v omlazeném složení do rychlosti a dravosti.

proti Třebíči výkon neudrželi a s Tychy ano
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Oba první přáteláky hráči začali výborně,

yy Máte za sebou první přípravný
zápas. Jak ho hodnotíte?
„Bylo tam určitě dost nepřesností.
Objevovaly se ale i věci, které po nás
chce nový trenér a na které se zaměřujeme při trénincích. Náš výkon nebyl na první zápas vůbec špatný.“
yy Bylo na Třebíči znát, že za sebou
měla již nějaké přátelské utkání?
„Určitě. Její hra byla daleko přesnější.
Bylo vidět, že jsou rozehraní. Myslím
si, že my jsme to naší aktivitou a nasazením doháněli.“
yy Začalo se ve velmi svižném tempu. Čekali jste, že bude hned takové?

Eva
REITEROVÁ

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

„Ano. Chtěli jsme do zápasu od začátku vletět. Hráli jsme první zápas a hned
doma, tím asi byla způsobena nějaká
naše přemotivovanost od začátku utkání. Co se týče tempa, to bylo velké.“
yy Po první brance jste dali hned
další dvě. Dalo by se říct, že vás gól
Hrníčka nakopl?
„Myslím si, že ano. Dostali jsme pak
trochu klidu a padalo to tam. V půlce
zápasu jsme ale nehráli už tak aktivně.
Nevím, jestli nám docházely síly z toho
důvodu, že máme teď těžký program
po návratu z karantény, nebo jsme jen
přestali hrát.“
yy Jak moc vám narušila plán právě
povinná karanténa?
„Trénovali jsme na suchu a týden před
ní na ledě. Pak nám bohužel karanténa
přerušila veškerou přípravu. Zavření
doma jsme nějak zkoušeli trénovat.
Teď to musíme vše dohnat zpátky.“
yy Dal jste dva góly, to je pro vás asi

úspěšný večer. Jak byste se za těmi
situacemi zpětně ohlédl?
„Úspěšný večer to pro mě sice byl, ale
bohužel jsme nevyhráli. Při prvním
gólu vyhráli kluci buly v přesilovce,
které hodili do brány. Já jsem tam čekal na odražený puk. Měl jsem štěstí,
že jsem ho tam dostal. A ten druhý?
To jsme napadali beka po dlouhém
střídání a on to špatně rozehrál. Nadzvedl jsem tam hokejku a bekhendem
jsem to hodil brankáři nad beton.“
yy Ve druhé části jste Třebíč tlačili, ale ona stejně vyrovnala na 3:3.
Čím si to vysvětlujete?
„Myslím si, že jsme byli zbytečně vylučovaní. I já jsem tam měl jeden zbytečný
faul. Toho se musíme vyvarovat, v útočném pásmu je to zbytečné. Pak v těch
přesilovkách totiž dostáváme góly.“
yy Oproti minulému týdnu jsou
teploty venku příznivější. Jaká tedy
byla kvalita ledu?

„Led už je tu nějaké tři týdny a řekl
bych, že je vyladěný. Myslím
si, že teď už to bude
pořád stejné.“

PROSTĚJOV Premiérový přípravný zápas s Třebíčí ztratili Jestřábi po nájezdech. V utkání se blýskl
Petr Chlán (na snímku), který dokázal dvakrát překonat brankáře bílých hvězd. „Úspěšný večer to
pro mě sice byl, ale bohužel jsme nevyhráli,“ povzdechl si jednadvacetiletý forward v exkluzivní
rozhovoru pro Večerník.
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Dva nejrozšířenější sporty, ve kterých má Prostějov zastoupení v druhých nejvyšších soutěžích, se rozhodly ubírat zcela jiným směrem
než doposud. Zatímco ještě loni se sestavy
stavěly na zkušených lídrech před sportovním důchodem, nyní jde na scénu aktivní
mládí.
Výsledky se samozřejmě nemusí dostavit hned.
I když u Jestřábů to v Chance lize o moc horší
jako loni být nemůže, celou sezónou se zkrátka
protrápili. Příprava na novou sezónu zatím ukazuje dravost a sílu, které by mohly klub opět posunout výš.
To stejné se dá říct i o fotbalovém eskáčku. To
už na jaře nepředvádělo vůbec špatné výkony
a nyní by se pod náročným trenérem Šustrem
mohli mladíci ukázat naplno a využít svůj potenciál.
V neposlední řadě by správně vytvořené kostry
obou mužstev z mladých hráčů mohly do budoucna vytvořit silné kolektivy, na které se budou úspěchy postupně nabalovat. Určitě by to
měl být krok vpřed.
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V poslední době se stále hlasitěji
mluví o Národní sportovní agentuře
vedené Milanem Hniličkou a stále
větším objemu peněz, které do sportu potečou. Pořád jich je ale strašně
málo. Dnes obzvlášť se bez financí
z místa nepohne téměř nic.
Dobrý krok v tomto ohledu učinilo
město před nedávnem, z městské
kasy rozdělí půl milionu na jednorázové akce, což je opravdu dobrý krok,
který organizátorům různých zápasů
a závodů určitě pomůže.
Z celkového pohledu ale myslí vláda
především na profesionální sport,
který své příjmy získá mnohem
snadněji než amatérské kluby, na to
je potřeba se zaměřit především. Bez
financí totiž dobré zázemí neuděláte
pro žádný sport od fotbalu po šachy.
A bez dobrého zázemí je složité najít
pořádnou základnu lidí, ze kterých
můžete čerpat.
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získala
podporu
na přípravu

Koronakrize zamávala se vším, s čím mohla, sport
nevyjímaje. Při první vlně byly už tak ztráty obrovské. Nechci ani domýšlet, co by s amatérským sportem udělala podobná opatření znovu. Obzvláště
když tato alternativa není vůbec nereálná…
Nechci být špatným prorokem, ale situace se
bude zřejmě zase znovu pouze zhoršovat a je
otázkou, jak na to kdo zareaguje, protože v téhle společnosti nikdy nevíte, co seshora přijde.
Představa sportovce, který si jde ve volném čase
dobrovolně zahrát a zjistí, že zase nebude moct,
nebo ho nedejbože čeká karanténa a nebude
smět ani vydělávat, musí být těžká.
Už tak většina sportů bojuje s nedostatkem
hráčů napříč generacemi a tohle by mohl být
pomyslný hřebíček do rakve…
Nejsem zastáncem žádných plošných opatření
a vůbec si nemyslím, že by se měla týkat sportu.
Souhlasil bych se sportovními lékaři a fyzioterapeuty, kteří tvrdí, že sportovce by se nemělo
ani testovat. Věřím, že člověk s aktivním pohybem tuto nemoc opravdu v pohodě zvládne
a jediné, co to může zabít, je sport.

ťaček nastupující za daný mančaft delší
dobu. A nikoliv nově příchozí tvář. „Nám
však zůstaly z minulé sezóny jen samé
hodně mladé holky, pro něž je na takovou
zodpovědnost ještě moc brzy. Proto dostala důvěru Míša, která je navíc svou povahou i přístupem dobrá hecířka,“ všiml si
šéf prostějovské lavičky.
Zároveň stanovil, že zástupkyní kapitánky bude teprve dvacetiletá Karolína
Fričová. „Místo Míši Jurčíkové jakožto
blokařky chodí při zadním postavení
na hřiště libero, takže v tu chvíli vždy
převezme její roli Kája. Ta už má ve vékáčku rok za sebou a patří k přirozeným
tahounkám,“ upřesnil Petráš s tím, že
důležitější než samo kapitánování je, aby
co nejlépe fungoval celý soudržný tým.
(son)
Další volejbalové zpravodajství
čtěte na straně 35
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Nadějná bikrosařka

je Michaela Jurčíková

PROSTĚJOV Každoročně před prvním
přípravným zápasem nastává čas, kdy
hlavní trenér volejbalistek VK Prostějov
určí kapitánku družstva. Třetí sezónu za
sebou připadlo tohle právo kouče Lubomíru Petrášovi, který letos musel hledat
týmovou vůdkyni novou, neboť dosavadní kapitánka Michaela Zatloukalová
šla na mateřskou dovolenou.
Místo ní lodivod vybral devětadvacetiletou blokařku Michaelu Jurčíkovou, jež
do hanáckého klubu přišla v létě z Frýdku-Místku. „Nebyla to nijak složitá volba,
protože Míša je v kolektivu nejstarší a rozhodně má ze všech našich současných
hráček nejvíc zkušeností. I díky tomu, že
byla v cizině a díky zahraničním působením ví, jak to chodí také jinde než v České
republice,“ vyložil Petráš.
Běžnější přitom je, že kapitánství převezme po odcházející plejerce některá z par-

sport
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Novou kapitánkou volejbalistek

„Mým velkým snem je start na olympiádě,“ vyznala se talentovaná cyklistka, které s přípravou pomáhá i Jana Horáková, mistryně světa BMX 2003 kategorie Cruiser 19, mistryně světa ve
4cross 2004 a účastnice olympijských her v Pekingu 2008.
Ke splnění tohoto snu pomohl také sportovní manažer Miroslav Černošek, který Štěpánce Fremlové daroval dvacet
tisíc korun na její sportovní činnost. „Závodí ve sportu, který je finančně dost náročný. Má velký talent, proto si podporu
zaslouží. Věřím, že o Štěpánce ještě hodně uslyšíme a že nám
svými výsledky udělá velkou radost,“ nechal se slyšet manažer
Černošek.

Ladislav VALNÝ

U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Velkým talentem celého
českého bikrosu je prostějovská cyklistka
Štěpánka Fremlová. Závodnice SKC TUFO
PARDUS Prostějov se bikrosu věnuje od čtyř
let. V loňském roce se stala mistryní světa v kategorii G9 v belgickém Zolderu na
známém závodním okruhu, který neslouží
jen pro automobilové soutěže, ale také pro
další sportovní odvětví, mimo jiné i BMX.
Právem se letos při vyhlášení výsledků ankety Sportovec města Prostějova stala vítězkou
kategorie Talent
B Y L I J S M Eroku.

Pondělí 24. srpna 2020
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„S Danem Bialkem

V PREMIÉŘE S NOVÁČKEM VYDOLOVALO ESKÁČKO BOD jsme šli na hrot!“
Poslední minuty rozpačitý dojem z výkonu nezachránily

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Zatímco prostějovské eskáčko nastoupilo
k mistrovskému utkání po několika týdnech od posledního zápasu minulého ročníku, nováček z Blanska byl mnohem natěšenější, protože okusil ligovou atmosféru téměř po půl roce, navíc to byl pro něj první zápas ve druhé
lize. Průběh zápasu ovlivnila tradiční opatrnost úvodního
zápasu, navíc na špatném terénu se nedal čekat kombinační fotbal. Hosté se nakonec i v deseti dostali do vedení
díky Kopičárem proměněné penaltě, v závěrečném tlaku
se parádní střelou trefil Machynek a vyrovnal.
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PROSTĚJOV Ve stále ještě mladém
věku patří v prostějovském kádru už ke
zkušeným harcovníkům, kolem nichž
se kádr v letní přestávce významně proměnil. Obránce Lubomír Machynek
(na snímku) se ovšem v prvním zápase
sezóny zapsal významným způsobem
do střelecké listiny, v závěru nastavení zachránil pro eskáčko aspoň bod.
Co prozradil Večerníku v exkluzivním
rozhovoru?

Tomáš KALÁB

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
5VCXRąGFXÚMQRGO
Před vlastním startem se bylo potřeba
podívat na jednotlivá mužstva i hřiště
samo. Terén vykazoval holá místa bez
trávy, na níž se podepsala jistá travní
choroba, a podle správy stadionu při
nejlepší vůli nebylo možné trávník lépe
připravit. Trenér Pavel Šustr dal do prvního utkání důvěru brankáři Muchovi,
v základní sestavě se objevilo pět nových či staronových tváří, obránci Šmehyl a navrátilec Sečkář, ve středu zálohy
Kopřiva s Omalem a v útoku Zikl. To
lodivod hostí Oldřich Machala na tom
byl o něco hůře, když mu vypadli pro
zranění dva klíčoví hráči základní sestavy, obránce Sukup a záložník Ilko. Mezi
tyčemi na druhé straně se objevil Pavel
Halouska, který hájil prostějovskou
branku na jaře 2017, kdy se nepodařilo
zachránit první ligu.

8ÚXQL\¾RCUW
Utkání začalo poměrně opatrně a hře nepomohla ani docela dlouhá pauza v první
desetiminutovce věnovaná ošetření dvou
zraněných hráčů po vzájemném souboji.
Domácí se snažili o přečíslení blanenské
obrany, dvakrát se ale chytili do ofsajdové
pasti. Jeden z náznaků kombinační akce
až k zakončení nedospěl, naopak v závěru první půle se do tlaku dostával nováček z Blanska. Jeho vyvrcholením byla
stoprocentní šance, kdy gólu do šatny

zabránil Mucha. Eskáčko do druhé půle
vstoupilo přece jen aktivněji, jenže pak
(161)#.'4+'
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začala být hra poznamenaná zbytečným
ƔƔ Jak jste viděl závěr utkání po fotbaloklikni na
www.vecernikpv.cz
kouskováním po množství odpískaných
vé i emocionální stránce?
nový, zbylo nás tam jenom pár. Typologicky
faulů. Zásadní momenty si zápas schoval
„Fotbalově
nebyl
celý
zápas
nic
moc,
byl
to
jde o úplně jiné mužstvo, běhavější, méně
*TQOCFPÆQwGVąQX¾PÊJPGFX×XQFWWVM¾PÊ5EJWUVGTPCwV÷UVÊXWVM¾PÊRQMTCéQ
až do poslední desetiminutovky, vyloučeprvní zápas sezóny. Ke konci se to trošku zkušené, technicky ale šikovné na míči.
XCN
(QVQ6QO¾w-CN¾D
ní, penaltu i branku v nastavení. Remízu
vyostřovalo, vyvrcholilo to tou červenou Myslím, že to ale bude chtít ještě čas, než si
lze optikou celého utkání hodnotit jako před sprintujícím Harbou situaci Mu- hrálo, tentokrát muselo být rádo aspoň kartou. Pak tam byly nějaké zmatky, penalta, to všechno sedne. Odehráli jsme spolu přáspravedlivou.
cha, kontakt obou hráčů proběhl před za bod. Nelze se divit, obměna téměř trenér už asi nechtěl nic moc vymýšlet, tak telská utkání, ale příprava byla stejně velmi
pokutovým územím. Harba se posléze poloviny základní sestavy není jen tak. mě zavolal, aby mě poslal na hrot a zkusil krátká. Takže bude to chtít čas, ale mohlo by
stal obětí nevybíravého slovního úto- Na prostějovský trávník se také vrátily tam ještě něco dotlačit. Tak jsem se tam ně- to pak fungovat.“
<¾UCFPÊQMCOåKM[
ku od Matouška, neudržel však nervy dvě postavy, tentokrát z opačné strany jak ukopl.“ (úsměv)
ƔƔ Jako pravý bek jste v přípravě nastoua za oplácení byl vyloučen. Z přímého hřiště i lavičky, brankář Halouska a tre- ƔƔ Hezký popis vítězné trefy, navíc když pil i na stoperu, nejste tedy směrován na
První střelu vyslal na Muchovu branku kopu Kopičár jen prověřil Muchovu nér Machala.
byla z otočky a téměř naslepo?
konkrétní post?
Lahodný, nebyl však dostatečně přesný. pozornost. V závěru zápasu nejprve
„Byl jsem zády k bráně a samozřejmě jsem „Asi ne, trenér mě opravdu točil i na beku
Už po třech minutách se v souboji o míč hosté nastřelili ve vápně Schusterovu
věděl, že mám za sebou branku. Takže jsem i na stoperu, vyloženě mi nebylo řečeno,
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
srazili Schuster s útočníkem Holišem. Za- ruku a Kopičár z penalty střelou k tyči
to zkusil trefit a zapadlo to dobře k tyči. Ne- kde bych měl hrát, takže to mám otevřené
tímco domácí veterán po ošetření pokra- chladnokrevně otevřel skóre – 0:1. V závím, co víc k tomu říci.“
do obou pozic, což si myslím, že je pro mě
čoval, Holiš musel střídat, a ještě obdržel věrečném tlaku v nastavení pak z otočky Přestože bezpečnostní limity vzhle- ƔƔ Opravdu jste dostal jako obránce po- jen dobře.“
za zákrok žlutou kartu. Pro blanenské to z voleje trefil Machynek přesně k tyči dem k nemoci COVID-19 stále trvají kyn hrát na hrotu?
ƔƔ Jak těžké bude podle vás se prosadit
byl první zásadní okamžik zápasu. Zaple- Halouskovy branky – 1:1.
i v nové sezóně, na atmosféře utkání se „Byl jsem zavolán ke střídání hned poté, co do základní sestavy?
talovu střelu z přímého kopu zkrotil v náto významně neprojevilo, naopak fot- jsme dostali branku z penalty, víceméně už „Je samozřejmě dobře, že přišla konkurence,
ručí Halouska. Byl to opět Zapletal, který
balové prostředí dotvořily i dvě desítky nic jiného nezbývalo. Chtěli jsme hrát všech- to vždycky pomůže celému týmu. Myslím,
1UQDPQUVWVM¾PÊ
se prosmýkl kolem Helebranda a nabídl
fanoušků Blanska, kteří si vyměňovali no nahoru, tak jsem byl doplněn do útoku. že trenér bude sestavu stavět podle aktuální
míč Píchalovi, ten si narazil se Ziklem,
názory s domácím kotlem. S jevy pro- Navíc šel do útoku i Dan Bialek, tak jsme se výkonnosti a podle toho, jak hráč bude pljenže míč zblokovala a odkopla do bez- Rozporuplnou postavou na hřišti byl be- fesionálního fotbalu se možná až příliš tam motali spolu, už nebylo kam ustupovat.“ nit, co po něm chce. Z této stránky to úplně
pečí hostující obrana. Na druhé straně zesporu hostující záložník Haris Harba. sžili domácí borci, kteří každý kontakt (úsměv)
těžké není, ale na stoperu máme zkušeného
předvedl dravý průnik Žák, zakončení Dvaatřicetiletý Bosňan se zkušenostmi s protihráčem doprovázeli hlasitým ƔƔ V eskáčku jste toho už prožil celkem Aleše Schustera, Dan Bialek se také rozehrál
ovšem rovněž nestálo za řeč. Harbův po- z Hradce Králové, Jihlavy či Zlína proka- vokálním doprovodem, aby pak křepce dost, teď se to kolem hodně změnilo, jak k dobrým výkonům, přišel Roman Bala,
kus zleva lapil Mucha. V úplném závěru zoval své kvality už v průběhu první půle, odklusali na svůj post. Hře to tedy roz- vidíte novou partu v kabině?
takže hráčů je hodně a je z čeho vybírat.
první půle mohlo jít Blansko do vedení, kdy táhl ofenzivu Blanska. Na druhou hodně nepomohlo.
„Fakt je, že tým máme vlastně kompletně Doufám ale, že těžké se prosadit nebude.“
Kopičár z volného kopu skvěle odcent- stranu se ve druhém poločase nechal
roval a hlavičku Lahodného přesně k tyči zbytečně vyprovokovat a za nesportovvyrazil Mucha, čímž odvrátil nepříjemný ní chování bude pykat nejen stopkou
gól do šatny.
v dalších zápasech, ale i tučnou pokutou
Brzy po změně stran se začaly rojit žlu- v klubu samém, jak avizoval trenér Ma1NFąKEJ/#%*#.#(-$NCPUMQ
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té karty, které ovšem zklidnění na hřišti chala.
„Očekávali jsme, že náš herní projev ještě nebude úplně dokonalý. Někteří hráči „Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože vím, jak se
příliš nepomohly. Jednou z obětí se
hráli druhou ligu poprvé, delší dobu spolu netrénovali, takže v zápase byla spousta tady špatně hraje. Trochu mě překvapilo hřiště, na tom
stal i stoper Bialek, který míč vrácený
<CLÊOCXQUVFWGNW
věcí, které nebyly z naší strany dobře sehrané. Soupeře jsme ale nepouštěli do něja- se pěkný fotbal moc hrát nedal. Naše hra nebyla taková,
do šestnáctky hlavou dopravil do sítě,
kých složitějších věcí. Prostřídání v poločase nám trochu pomohlo, dostali jsme se jaká by měla být, protože jsme hráli víc kombinačně a víc
zboural přitom ale brankáře Halousku.
Do velké šance vypravil Šmehyl Píchala, Podruhé ve dvou po sobě následujících víc na balón, vytvořili jsme si jednu, možná dvě lepší příležitosti. Branku jsme ale se dostávali do zakončení. Škoda že jsme vedení neudrkterý dobře vyhodnotil situaci, zbavil se ročnících začalo eskáčko svou pouť nedali. Než jsme se stihli po vyloučení soupeřova hráče dostat do nějakého tlaku, želi, moc šancí totiž nebylo ani z jedné strany. Domácí
obránce a přehodil Halousku, míč šel ov- druhou ligou měřením sil s nováčkem prohrávali jsme po penaltě a byl prakticky konec zápasu. Kluky je potřeba ocenit vyrovnali ve třetí minutě nastavení, kdybychom tady vyšem jen do boční sítě. Čtvrt hodiny před soutěže. Zatímco loni s Vyšehradem za to, že i při obtížné situaci vrhli všechny síly dopředu a podařilo se nám vyrovnat. hráli, bylo by to super. Beru to tak, že jsme se seznámili se
soutěží a ten bod je asi spravedlivý.“
koncem včasným výběhem zachránil s notnou dávkou sportovního štěstí vy- Remíza je určitě spravedlivá, ale čeká nás spousta práce.“
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1. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
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Branka: 90.+3 Machynek

PROSTĚJOV
Střely na branku:

3

1 : 1

BLANSKO

Branka: 88. Kopičár z penalty

( 0 :0)

Rohové kopy: 6
3
Střely mimo branku:
Střely mimo branku: 1
Rozhodčí: Dubravský – Vodrážka, Dohnálek.
Diváků: 682 Střely na branku:
Žluté karty: 43. Kopřiva, 53. Píchal, 57. Bialek, 59. Zapletal, 84. Matoušek
Rohové kopy:
4
Střídání: 46. Spáčil za Omaleho, 46. Matoušek za Šteigla,
Červená karta: 84. Harba Žluté karty: 5. Holiš, 34. Šustr, 55. Buchta, 65. Lahodný, 70. Žák
73. Jurásek za Sečkáře, 81. Langer za Kopřivu, 88. Machynek za Píchala
Střídání: 9. Kania za Holiše, 73. Klusák za Vasiljeva, 90. Huška za Kaniu

4

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
MICHAL ZAPLETAL

Ocenění dostává i za herní projev v přípravných zápasech.
Ten přenesl i do prvního mistrovského utkání. Ukazuje se být
platným hráčem základní sestavy, který se nebojí vyrazit do
rychlého protiútoku, přejít přes protihráče, vymyslet dobrou
přihrávku. Pokud mu současná forma vydrží, neměl by
mít o herní vytížení nouzi.
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MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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OKÉNKO KAPITÁNA
„S Blanskem jsme absolvovali těžký zápas, šlo o jakési derby, potkal se s námi bývalý
trenér Machala. Máme hodně obměněné mužstvo, ale chtěli jsme už hrát svoji hru,
což nám v první půlce moc nešlo. Měli jsme hodně ztrát uprostřed hřiště, ve druhé
polovině to už bylo přece jen lepší, dostali jsme se do nějakých šancí. Bohužel pak
přišla penalta, kdy jsem tam dal ruku, ale pak musím kluky pochválit, protože jsme
to nezabalili, hráli jsme až do konce a vyplatilo se nám to. Luba Machynek krásnou
střelou vyrovnal, takže nakonec bod musíme brát. Na začátku utkání jsem v souboji
dostal loktem přímo do krku, takže bylo těžké dýchání, trvalo, než jsem popadl dech
a stále (v neděli dopoledne – pozn. red.) to není ono, je to naražené a bolí to. Je mi
také líto soupeřova útočníka, neviděl jsem, jak dopadl, ale vůbec to s ním nevypadalo
dobře. Přeji mu brzké uzdravení, protože odehrál pět minut ve druhé lize a vypadá to,
že má kvůli kolenu možná po sezóně. Ve druhém poločase padlo hodně žlutých karet,
hodně oplácení, pokřikování po rozhodčím, bylo to zbytečně nervózní. Místo klidného
dohrání zápasu se to trochu zvrtlo. Máme přes polovinu mužstva nové hráče, takže
je především potřeba se sehrát. Příprava byla krátká, pořád to pilujeme v trénincích,
ale ostré zápasy teprve ukáží, jak na tom jsme. S Duklou to bude úplně jiný zápas, oni
jsou fotbaloví, drží balón, málo jej ztrácí. Musíme do utkání poctivě vstoupit a minimalizovat ztráty balónu, pokud jej budeme mít, abychom neběhali bez balónu, to
ubírá hodně sil a je to pak dvakrát tak těžké.“
Aleš Schuster,
kapitán 1.SK Prostějov
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TOMÁŠ KALÁB
Práce novináře v současném fotbalovém
světě není jednoduchá. Především pozápasové kontakty s trenéry i hráči jsou prakticky
nemožné a telefonní kontakt přece jen osobní rozhovory úplně nenahradí. Musíme to
ovšem chápat, protože přísné regule Ligové
fotbalové asociace tímto chrání právě nás,
novináře. Většina fotbalových týmů se totiž
při současné praxi poměrně pravděpodobně
stane zdrojem nákazy novým koronavirem
a izolace této komunity je tak docela pochopitelná. Jestliže se ještě na jaře ozývaly
oprávněné hlasy, že nedohrát sezónu by byla
škoda, ale zdraví a životy jsou přednější, priority se během měsíců evidentně proměnily.
Logicky jediným možným směrem. Pro profesionální fotbal jsou totiž prioritou pouze
a jen peníze, a to peníze nemalé a zároveň
nemravné. Co si dokáže vymoci šéf jednoho
fotbalového velkoklubu (tedy na malé české
poměry) u premiéra Babiše, mohou závidět
předáci společensky mnohem zásadnějších
profesí. Právě aktuální epidemiologická
situace celosvětově odhalila pravou tvář
fotbalu v plné nahotě. Ale nebuďme nespravedliví. Pojďme v neděli třeba na okresní
přebor a bavme se. Obyčejným fotbalem.
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PROSTĚJOV O uplynulém víkendu se sice rozehrála
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, ovšem v poměrně nekompletním formátu, protože na rozdíl od první ligy Chrudim dodržela karanténu při
výskytu COVID-19 a její zápas s Jihlavou byl odložen. Navíc v neděli byl
na poslední chvíli na neurčito odložen i zápas Hradce Králové s Vlašimí,
protože i u Středočechů se evidentně koronavirus objevil. Pokud se
tedy také u druhé ligy neuplatní divoce ležérní systém z ligy první, kde
se k nemocnému s covidem-19 v podstatě přistupuje jako k jakémukoli jinému, může se termínová listina lehce dostat do skluzu.
A to přesně by se eskáčku nehodilo vůbec „do krámu“. Šustrův výběr
musí hrát, aby se v ostrých ligových
zápasech dostatečně sehrál a mohl začít vykazovat výsledky, které se od něj
očekávají. Že to zatím poměrně skřípe,
ukázal první špíl proti Blansku.
Není se pochopitelně co divit. Teprve
ve středu večer byla k dispozici konečná soupiska pro úvodní zápas sezóny. Z kádru vypadl pouze Řek Fokaidis, všichni ostatní testovaní hráči
na ní figurují. Do základní sestavy se
v případě, že nepočítáme prostějovského odchovance Sečkáře, vešly čty-

ři zbrusu nové tváře, po přestávce přibyly další dvě. Druhá půle vypadala
mnohem fotbalověji, protože je třeba
přiznat, že především Omalemu premiéra v novém dresu nějak nesedla.
Trenér Pavel Šustr si je dobře vědom, že
práce s mužstvem je lidově řečeno „jak na
kostele“, což zdůraznil i v závěru hodnocení sobotního zápasu. „Očekávali jsme,
že náš herní projev ještě nebude úplně
dokonalý. Někteří hráči hráli druhou ligu
poprvé, delší dobu spolu netrénovali,
takže v zápase byla spousta věcí, které
nebyly z naší strany dobře sehrané.“ Zachráněnou plichtou „last minute“ příliš
spokojen logicky nebyl. „Kluky je potřeba ocenit za to, že i při obtížné situaci vrhli
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chal se slyšet trenér Dukly Roman
Skuhravý.
Duklu v průběhu léta opustily
některé opory jako Daniel Tetour, Lukáš Holík či brankář
Matúš Hruška. „Jsem každopádně rád, že jsme po dlouhé době
vyhráli první zápas v sezóně. Pro
kluky je to cenné vítězství. Věřím tomu, že budeme ještě lepší.
Byl tam určitý blok, dávám si to
dohromady s věkem týmu i odchodem klíčových hráčů,“ hodnotil utkání pro klubový web
trenér Skuhravý.
V přípravě se Dukle výsledkově
příliš nedařilo, Teplicím a Ústí nad

klikni na
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všechny síly dopředu a podařilo se nám
vyrovnat. Remíza je určitě spravedlivá,
ale čeká nás spousta práce,“ uvedl Šustr.
Ve dvou následujících kolech čeká na
Hanáky pražský dvojboj. Dukla i Žižkov v prvním kole své zápasy odehrály,
jenže právě v Praze je pravděpodobnost
nákazy koronavirem poměrně vysoká.
Jak se ukazuje, žádný tým neví dne ani
hodiny, jestli do příštího zápasu nastoupí nebo nikoli. A to je pro všechny aktéry jistě nezáviděníhodná situace.
Jak na tom bude druhá liga herně,
okleštěné první kolo příliš neukáza-

Jde do tuhého: v sobotu jede
HVNiÿNRQD'XNOX vs.
PROSTĚJOV Hned ve druhém
kole hlavní favorit na první postupové místo, a ještě k tomu na
slavném stadionu na Julisce! Pro
hráče, kteří v prostějovském dresu teprve vstřebávají atmosféru
druhé ligy, to bude bezesporu
velká výzva. Zvlášť když si Dukla
v prvním kole jednoznačně poradila s městským rivalem z Vyšehradu.
Do nové sezóny vstoupila Dukla
s novým kapitánem, obráncem
Danielem Kozmou. „Cíl pro letošní sezónu je jasný. Máme mladý,
hladový tým, ve kterém všichni
vědí, čeho chtějí dosáhnout,“ ne-

FOTOGALERIE
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2020/2021

aneb pohledem aleše schustera

MOMENT
ZÁPASU

Fotbalisté eskáčka na úvod remizovali s nováčkem

Tomáš KALÁB
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fotbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 24. srpna 2020

Labem podlehla o gól, až v generálce porazila Příbram 3:1. V utkání s Vyšehradem se dostala do vedení ještě do poločasu a tři body
potvrdila po změně stran ještě
dalšími dvěma brankami. Dukla
nastoupila ve složení Rada – Dancák, Piroch, Chlumecký – Doumbia, Kozma – Preisler (87. Jakab),
Krunert (80. Kovaľ), Buchvaldek
(68. Hadaščok), Souček (87. Kozel) – Fábry (46. Ayong).
Utkání 2. kola Fortuna:Národní
ligy začíná na Julisce v sobotu 29.
srpna od 17.00 hodin a sledovat
jej můžete prostřednictvím streamu či textového onlajnu. (tok)
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lo. Dukla potvrdila svou roli favorita,
s nováčkem z Blanska bude nutné do
budoucna počítat a sílu ukázala i Líšeň,
která ve Slezsku přetlačila výsledkově
domácí Třinec. Ambiciózního Milana
Valachoviče na lavičce Jihomoravanů
doplnil zkušený Leoš Kalvoda, který
týmu určitě bude mít co dát. V třineckém dresu odehrál hodinu Bronislav
Stáňa, na jaře hostující v Prostějově.
Všichni fanoušci si tak musí držet palce,
aby se o tomto víkendu odehrála pokud
možno všechna utkání. Dvoutýdenní
pauza pak jistě přijde vhod.

V MOL Cupu

postup bez boje
RÝMAŘOV, PROSTĚJOV Tuto středu
26. srpna mělo prostějovské eskáčko
odehrát utkání 1. MOL Cupu na hřišti divizního Rýmařova. Jenže do sportovního
klání opět negativně zasáhl administrativní „šiml“ spojený se situací kolem šíření koronaviru…
Klub, který narazí na soupeře z profesionálních soutěží, totiž musí předložit u všech osob
uvedených v zápise z utkání negativní test na
koronavirus. Rýmařov ovšem raději využil
možnosti ze soutěže odstoupit, a to i přesto, že
FAČR polovinu nákladů hradí. 1.SK Prostějov
tak postupuje do 2.kola bez boje. „Možná je to
trochu lepší, aspoň je před námi klasický týden
a můžeme ještě více zapracovat na sehrání
týmu a nácviku herního stylu, který chceme
hrát,“ míní kapitán týmu Aleš Schuster.
Na druhé straně pochopitelně panuje rozladění. „Není to vůbec příjemné. Chtěli jsme pozvat
sponzory, udělat atraktivní zápas pro fanoušky
a zavzpomínat třeba na pohárové tažení před
pěti lety, když jsme zde v nádherné atmosféře
vyřadili Baník Ostrava. Takhle to teď všechno
bohužel padá. Není to dobré,“ povzdechl si na
klubových stránkách trenér Milan Furik.
Druhé kolo je na programu ve středu 16. září,
los proběhne v nejbližších dnech.
(tok)

„Určitě jsme dva body ztratili,“ posteskl si exprostějovský
kouč Oldřich Machala

PROSTĚJOV Loni touhle dobou chodil na pravou, tedy domácí lavičku, v sobotu zamířil na vzdálenější lavičku hostujícího týmu. Trenér Oldřich Machala (na snímku) se do Prostějova vrátil coby trenér
nováčka z Blanska a málemw si odtud odvezl tři body. Domácí srovnali až v samém závěru, takže se
nelze divit, že výsledek bere jako dvoubodovou ztrátu hned na úvod.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
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yy Domácí skládali finální soupisku během týdne, Blansko spolu trénuje delší dobu. Měl jste jasnou představu o základní sestavě?
„Tu jsem sice měl, jenže v pátek se
nám zranili dva hráči, pravý obránce Sukup a záložník Ilko, oba by
nastoupili. K tomu přibyl v úvodu
utkání ještě útočník Holiš, což je
kvalitní hráč, důrazný, rychlý, agresivní, dává góly. Chyběl nám hlavně při presinku. Oslabení tedy bylo
v našem případě citelné. Mohu jen
doufat, že Holišovo zranění nebude
vážné.“
yy Důvěrná znalost terénu vám
asi tentokrát moc platná nebyla?
„Zřejmě narážíte na kvalitu trávníku, která nám hodně uškodila...
Nechci se ale na to vymlouvat,
podmínky byly samozřejmě pro obě mužstva stejné.
Správce mi po zápase říkal,
že tráva chytla plíseň a nic

s tím nemohli udělat. Mrzí mě to,
protože fotbalu to strašně ublížilo.
Oba týmy nemohly hrát kombinační fotbal.“
yy Úvodní utkání sezóny sice bývají opatrná, ale v prvním poločase prakticky nebylo o čem psát.
„Chtěli jsme hrát aktivně, měli jsme
čtyři pět brejků, které jsme měli dohrát. Jenže místo toho jsme dali míč
do strany a vůbec nevystřelili na
bránu. V závěru jsme měli stoprocentní šanci, kterou chytil brankář
Mucha, tu kdybychom proměnili,
vedli jsme v poločase 1:0 a zápas by
se zase vyvíjel trochu jinak. V druhé půli to byl jenom boj a neustálé
přerušování hry, ležení na trávníku,
to už nemělo s fotbalem co společného.“
yy Berete výsledek jako ztrátu
dvou bodů?
„Šancí moc nebylo na obou stranách. Mrzí mě, že jsme nevyhráli,

když jsme v třiadevadesáté minutě
vedli. Utkání jsme měli dohrát úplně
jinde, to už si musíme pohlídat. Z tohoto pohledu jsme dva body určitě
ztratili.“
yy Zkušený hráč, jakým Haris
Harba bezesporu je, by se asi neměl nechat takto vyprovokovat
nevhodným soupeřovým komentářem?
„To je samozřejmě hloupost, Haris
je jinak výborný kluk, proto mě to
dvojnásob mrzí. Dostane samozřejmě pokutu, protože ovlivnil zápas,
tohle si nesmí dovolit a musí to
zvládnout.“
yy Platilo Blansko vyrovnávací
brankou nováčkovskou daň?
„Udělali jsme chybu, na pravé straně
jsme měli dřív dostoupit hráče, který centroval, byl úplně volný, Luboš
(Machynek) to pak krásně trefil. Ve
fotbale se chyby trestají, my jsme ji
udělali.“

yy Do Prostějova se v blanenské
brance vrátil Pavel Halouska, který tady před lety chytal, jak jste
s ním spokojen?
„Vypadá velmi dobře. Přišel k nám
nachystaný, chce podávat výkony,
nezbývá než doufat, že to tak bude
ve stejné kvalitě pokračovat.“
yy Co jste si z pohledu trenéra
nováčka odnesl z tohoto prvního
utkání do dalšího průběhu druhé
ligy?
„Byli jsme si vědomi obtížnosti
utkání, možná nás někteří lehce
podceňovali, že jsme slabé mužstvo,
v přípravě jsme ale prokázali, že zase
tak slabí nejsme, nějakou sílu máme.
Jsem rád, že jsme neprohráli, i když
to už vypadalo na tři body. Ale už
máme zkušenost, první druholigový
zápas je vždy hodně těžký. Teď jedeme do Líšně, kde si myslím, že to
bude ještě daleko ostřejší, čeká nás
další těžký zápas.“
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ZASLOUŽENÁ
REMÍZA
V
KLENOVICÍCH
Domácí třikrát vedli, ale hosté
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to ani jednou nezabalili
KLENOVICE Ve třetím kole skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS
se na stadionu v Klenovicích odehrál hodový souboj mezi domácím mužstvem a hosty z Vrchoslavic. Velice početná návštěva se
mohla bavit už od první minuty, protože zápas provázelo solidní
tempo a šancí si oba celky vytvořily více než dost. Domácí fotbalisté motivovaní uspět před večerní zábavou se sice třikrát dostali
do vedení, jenže hostující celek prokazoval bojovnost a odhodlání,
načež vždy se mu podařilo utkání srovnat. Rozhodnout tak za stavu 3:3 musely penalty, ve kterých se zaskvěl domácí brankář Horák
a pomohl tak alespoň k bodu navíc pro Klenovice.
trem se ovšem vrátila znovu rychlá hra,
EXKLUZIVNÍ
která se přelévala ze strany na stranu.
reportáž
A nyní už se dařilo i střelcům velké šance proměňovat. I když se domácí dokápro Večerník
zali dvakrát oklepat z vyrovnávací branJan FRÉHAR
ky a přidat i třetí zásah, stejně z toho
vítězství nebylo. Hosté už se sice do
6WDYSÔHGYÙNRSHP tolika šancí nedostávali, ale chvíli před
koncem se přece jen podařilo vyrovOba celky šly do utkání v podobném nat. V poslední minutě dokonce mohl
rozpoložení. Na jejich kontě svítila jedna hostující Hradil rozesmutnět domácí
výhra i prohra. Vrchoslavice si v minu- fanoušky, ale nedokázal propálit obranlém kole poradily doma s rezervou Ústí ný val, takže o vítězi musel rozhodnout
a chtěly potvrdit body ziskem z Kleno- až penaltový rozstřel.
vic. To domácí chtěli napravit zaváhání
v Jezernici, kde i přes povedený výkon
=½VDGQÉRNDPzLN\
prohráli dva nula.
9ÙYRM]½SDVX
Zápas měl tempo od úvodní minuty.
Hned po startu se dostaly k rohovému kopu Vrchoslavice, ale k ohrožení
branky nedošlo. První střelu mezi tyče
si připsal hostující Jan Horák, ale ta
byla spíše z řad rozchytávacích. Klenovice nechtěly zůstat pozadu a hned se
také vrhly dopředu. Z rohového kopu
moc nechybělo a César našel levý roh
branky. Celá první dvacetiminutovka
přinesla hru nahoru, dolů a šance na
obou stranách, jenže zakončení vázlo
všem kanonýrům. Po občerstvovací
pauze se hra trochu uklidnila a obě
mužstva se snažila daleko více kombinovat a držet míč. I když měly Vrchoslavice opticky více ze hry, jediným,
kdo se v první půli dokázal prosadit,
byl domácí celek. Do kabin si tak odnesl vedení 1:0.
Druhý poločas hodně ovlivňoval silný
vítr. Zatímco domácí hráli s ním, hostům míče od branky příliš nelátaly. S vě-

První opravdu tutovou šanci si připravila družina Vladimíra Horáka. Pytela
ukázal rychlé nohy a pláchl po levé straně, jenže o kousek minul. Hosté si vyloženou šanci připravili o chvíli později.
Ale skvěle naběhnutému Hradilovi překazil radost z branky výborným blokem
Cetkovský. Po dvaceti minutách byl nařízen volný přímý kop hned za vápnem
pro Vrchoslavice. Hradil trefil parádně,
ale ještě lepší zákrok předvedl Horák
v brance. Z odraženého míče ovšem
zahrál Rozehnal rukou a sudí neváhala
odpískat pokutový kop. Míč si postavil
Hradil a zklamal. Střela šla vysoko nad
branku!
To domácí nakoplo a využili slabší koncentrace hostů. Pytela pláchl podruhé,
tentokrát po pravé straně a podruhé se
nemýlil – 1:0. Domácí forvard byl po
brance při chuti a o chvíli později si zase
udělal ve vápně prostor, tentokrát ale našel pouze rukavice Jurčíka. Do konce poločasu se nepodařilo vstřelit další branku
nikomu, i když nebezpečné střely ze
střední vzdálenosti vyslaly oba celky.

KLENOVICE Od první minuty
dával o sobě na hřišti znát. Snažil se,
podstupoval souboje, svojí rychlostí
dělal zadákům Vrchoslavic značné
problémy. Také se mu dvakrát podařilo skórovat, a měl i další slibné šance, ale v konečném výsledku to stačilo pouze na bod. I proto byl Martin
Pytela (na snímku) po utkání mírně
rozpačitý.

BYLI JSME
U TOHO

#PKPQXÆFTGU[CRQéGVPÆRWDNKMWOFQO¾EÊOXÚJTWPGRąKPGUN[
Foto: Jan Frehar.

Druhá pětačtyřicetiminutovka s sebou přinesla silný vítr, který neustával.
Ba právě naopak. Po pěti minutách se
dostal po chybě v obraně k míči Pavel
Horák a nezaváhal, když překonal střelou na zadní tyč vyběhnutého brankáře
– 1:1. O chvíli později se mohli hosté
dostat i do vedení. Střela Hradila z přímého kopu jen těsně minula přední
tyč. Pak se z první vážnější šance ukázalo domácí mužstvo. Dadák krásnou
kolmicí našel naběhnutého Fryse, který
milimetrově našel Pytelu, a ten si poradil bravurně – 2:1. Než stihl domácí
pořadatel ohlásit střelce branky, bylo
srovnáno. Tomáš Hradil si udělal místo
na pravé straně a poslal střílený centr,
který brankář Horák pouze vyboxoval
k Michalovi Hradilovi, ten už neměl
problémy uklidit míč – 2:2. Za dalších
pět minut se ale domácí dostali potřetí
do vedení. Dlouhý pas za obranu si našel Všianský. Nad ničím dlouho nepřemýšlel a z první nádherně přehodil vyběhnutého Klesnila – 3:2. Hosté byli po
třetí brance mírně otřesení a najednou
se jim trochu vytratila lehkost v kombinaci. Jenže Všianský ani César pojistku
nepřidali. Až v poslední desetiminutovce se svěřenci Miroslava Panáčka
zvedli i směrem nahoru. Pět minut před
koncem se z chumlu vyrojil míč před
Tomášem Hradilem, který ho poslal
mimo dosah domácího gólmana – 3:3.
Poslední minutky už vpadaly, že se oba
celky chystají na penalty. V samém závěru ale ještě mohl rozhodnout Tomáš
Hradil, na brankáře a následně obranu si
ovšem nepřišel.
Penaltovou loterii zvládli lépe domácí. Hned první pokus Hradilovi
zneškodnil Horák. Poté se podařilo
proměnit Všianskému i Trávníčkovi.
Klesnil se pak vytáhl zákrokem proti
Drekslerovi a bylo srovnáno. Další
neproměněná penalta přišla ve čtvrté sérii, kdy domácí gólman vystihl
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Jan FREHAR

úmysl Krále a Horák s Rozehnalem
už bod navíc „pouze“ jistili.

ƔƔMrzí ztráta vítězství v posledních
minutách?
„Mrzí opravdu hodně. Takový stav
už musíme v posledních minutách za
jakoukoliv cenu ukopat. Obzvláště na
hody jsme si to doma měli pohlídat.
I když jsme vyhráli na penalty, body
mohly být zkrátka tři.“
ƔƔ V první své šanci jste utekl z levé
strany, skóroval jste ale až zprava.
Odkud je to pro vás lepší?
„Já jsem pravák, ale raději chodím zleva.
Tam si to rád hodím doprostřed. A pak
zakončuji mezi nohy brankáře, kdy si
stačí počkat na vhodný moment. Tentokrát mi to ale vyšlo zprava a zleva jsem
to pokazil.“
ƔƔ Druhou branku jste vstřelil po
nádherné a rychlé akci. Zaměřujete
se na to na tréninku nebo to vyplynulo ze situace?
„Pravidelně si zkoušíme různé takové
akce, kde rychle přeneseme míč do
lajny a dáváme míče pod sebe na zakončení. Tady to ale vyplynulo spíše ze
situace, kdy se to tam uvolnilo. Já navíc
v pátek na tréninku chyběl, takže jsem
to s klukama teď ani necvičil.“ (smích)
ƔƔ Ze hřiště jste odcházel po necelých osmdesáti minutách. Měl jste
toho už dost nebo šlo o taktický záměr?
„Začal mě už tahat zadní stehenní sval,
tak jsem raději volal na kouče, aby mě

2VREQRVWXWN½QÉ
Na domácí straně to byl rozhodně Martin Pytela. Domácí se moc nedostávali
ke své kombinační hře a museli hrát
více na brejky, což právě rychlonohému
útočníkovi vyhovovalo. Na hostující
straně odehrál velmi dobré utkání Tomáš Hradil, který téměř nekazil a hodně
deptal soupeřovu zálohu.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Klenovice si odbyly premiéru v zcela nových dresech, která ovšem nebyla zcela
vítězná. Modrá barva i se jmenovkami
hráčů ale svěřencům kouče Horáka sluší. Za výkon zaslouží pochvalu také sudí,
kteří kromě pár drobných chyb vedli
náročný hodový duel opravdu důstojně,
stejný metr udrželi od začátku do konce.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Byla více než dobrá. Sobotní hodové
odpoledne v krásném počasí přilákalo
do areálu opravdu velký počet diváků,
kteří se snažili svůj celek podpořit. Velká
enkláva přijela také z Vrchoslavic a ani ta
se v davu neztratila a byla slyšet.

Foto: Jan Frehar

stáhl. Už jsem cítil, že se asi nebudu
schopný vracet tak, jak bych měl, takže
jsem tam raději pustil novou krev.“
ƔƔ Soupeř vás hodně přehrával na
středu hřiště a museli jste spíše chodit do rychlých protiútoků, byl to
záměr?
„To v žádném případě nebyl. My víme,
že naší největší silou je právě kombinační hra, která se nám ale vůbec nedařila.
Celý zápas nám to nějak drhlo a soupeř
byl daleko více na míči. Moc nám to
zkrátka nesedlo, když to řeknu hezky.“
(úsměv)

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
0LURVODY3$1¤(.s6RNRO9UFKRVODYLFH
„Myslím si, že zápas byl hodně vyrovnaný. Po celou dobu jsme relativně dotahovali, soupeři jsme branky darovali vlastními chybami. Mrzí mě neproměněná penalta, kterou jsme se mohli dostat do vedení. Dobře jsme kombinovali,
troufám si říct, že lépe než soupeř. Kluci bojovali celý zápas a branky je nepoložily, čehož si cením. I soupeř ukázal své kvality, o tom není pochyb. Celkově to
byla zasloužená remíza.“

9ODGLPÉU+25.s6RNRO.OHQRYLFH
„Je to paradoxní za konečného stavu 3:3, ale řekl bych, že jsme podali
lepší výkon do defenzivy jak do ofenzivy. Soupeř byl velmi těžký. Ve
středu pole nás dost přehrával a nedal nám nic zadarmo. Mrzí mě, že
jsme utkání nedotáhli do vítězného konce v devadesíti minutách, když
jsme se třikrát dostali do vedení. Dnešní soupeř si ale ten bod i zasloužil. Z celkového pohledu ty dva body beru a jsem spokojený.“

Sokol Vrchoslavice 1946
3:3
3. kolo I.B třídy Olomouckého KFS skupina A

Sokol Klenovice

Pytela
César

Vejvoda

Horák P.

Vladimír
HORÁK

Miroslav
PANÁČEK

Popelka
Kaňkovský
Horák

Horák J.

Cetkovský

Hradil T.

Všianský

Klesnil

Dreksler
Fialka
Rozehnal

Dadák

Hradil M.

Král

Dostál

Coufalík
Jašek

Frys

Branky: 24. a 61 Pytela, 67. Všianský
Střely na branku:
Střely mimo branku:
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Rohové kopy:

KLENOVICE

6
8

3 : 3 VRCHOSLAVICE
( 1 :0)

p k

Branky: 51. P. Horák, 62 M. Hradil, 86. T. Hradil

4 : 3

Střely na branku:
Rozhodčí: Hausnerová - Hubený, Jelínek

Diváků: 256 Střely mimo branku:

Žluté karty: 22. Dadák, 89. Pokorný

Žluté karty: 32. Král, 77. Horák

Střídání: 63. Zapletal za Fryse, 75. Spálovský za Dadáka, 78. Pokorný za Pytelu

Střídání: 61. Trávníček za Jaška, 75. Holub za Coufalíka
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Rohové kopy:

7
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reportáž

zejména Cibulec se dostával do dobrých
šancí. Ty ale zůstaly nevyužity.

=½VDGQÉRNDPzLN\

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Mírným favoritem byla Haná Prostějov, a to zejména díky mnohem lepšímu
podzimu, i když ten je už rok minulostí.
Nicméně lépe se daří Hané i v této sezóně.
Před utkáním měla na kontě čtyři body.
To Jesenec-Dzbel měl o bodík méně.
V neprospěch domácího výběru mluví
dlouhodobě věk hráčů, v případě Jesence-Dzbelu zase jejich počet. Také nyní měli
hosté jen minimální možnosti ke střídání,
což mohlo ke konečné porážce přispět.

9ÙYRM]½SDVX
První půle patřila jasně Hané. Té se
dařilo více být na míči a méně balony
zakopávat. Rovněž se sem tam urodila
i nějaká kombinace. Jesenec-Dzbel se
naopak do šancí dostával jen minimálně
a v zásadě soupeře ohrozil jen jednou,
a to povedenou individuální šancí Martina Lišky. Haná byla v tomhle směru
vidět více a dvakrát po zásluze skórovala.
Pro hosty ze statistik mluvily pouze rohy,
v ostatních ohledech za soupeřem zaostávali. Trochu Jesenec-Dzbel uklidnila
až proměněná penalta.
Druhý poločas byl zprvu podobně opatrný jako ten první. Utkání mnoho fotbalové krásy nepřinášelo, přesto se ale trochu
ve druhé půli rozjelo. Jesenec-Dzbel
trochu zklidnil hru, dařilo se mu lépe rozehrávat a také mezihra. S tím přicházely
i šance, v nichž se většinou objevoval Martin Liška. Haná však měla mírně navrch
v závěru a mohla definitivně odskočit,

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

DERBY
ROZHODL NEPODAŘENÝ BREJK
Prostějovská Haná svou pevnost uhájila
PROSTĚJOV Nedělní souboj 3. kola Lino sport skupiny „B“ I.B
třídy Olomouckého KFS 2020/2021 mezi prostějovskou Hanou
a Jesencem-Dzbelem se hrál ne zcela tradičně v neděli dopoledne. I přesto však měli hráči co dělat, hřiště bylo horkem rozpálené.
S těžkými podmínkami, mezi které se počítá i hra na umělé trávě,
se pak v utkání lépe popasovali domácí. Ti díky dvěma brankám
v prvním poločase odskočili soupeři, a i přes zlepšený výkon hostí
ve druhém poločase už zůstaly všechny body právě prostějovskému celku, který zatím ve všech třech dosavadních zápasech sezóny
bodoval. Jesenec-Dzbel naopak podruhé prohrál.
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„Nedáváme góly ze hry,“
posteskl si Martin Liška
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PROSTĚJOV Návrat ke kořenům.
Tak se dá hodnotit přesun útočníka
Martina Lišky (na snímku) do fotbalového Jesence-Dzbelu poté, co do
něj přišel po uplynulé sezóně z Horního Štěpánova, kde se tým rozpadl.
Jak sám říká, k obcím má on i rodina
blízko, navíc v minulosti hrál i I.A třídu a divizi, takže ani klub nelitoval.
A byl to právě hráč číslo 14, který
v Prostějově dlouho držel naděje hostujícího celku na vyrovnání.

BYLI JSME
U TOHO

&QO¾EÊJT¾éKUGTCFWLÊ\RTXPÊJQXUVąGNGPÆJQIÐNW

ty zápasu pak přerušila ruka a následná
penalta ze strany hostí. Tu s přehledem
k pravé tyči uklidil Čížek, Jesenec-Dzbel
tak poslal Hané gól do šatny.
Druhá půle začala unaveně, snad za to
mohly přibývající stupně Celsia. V padesáté minutě se přesto mohli domácí
prosadit, Danis však dobrý míč do vápna
nezpracoval. V 54. minutě se užuž mohli
hosté radovat, Poles totiž dostal míč do
sítě. Bylo však už odpískáno. Naopak
v 62. minutě málem navýšil Cibulec.
Coby čerstvý hráč na hřišti měl hodně
sil i kreativity, volej však neposlal přesně.
Hned nato odpověděl ještě větší šancí
Martin Liška, kterému se otevřela obrana domácích. Nicméně z dobré pozice
na hranici vápna přestřelil. Jak je důležité umět hodit aut, pak ukázal Ullmann,
který takto poslal do šance Mostyckého, který však z úhlu neproměnil. Další
momenty pak patřily Vašutovi, který se
opakovaně dostával do šancí, nejprve ale
poslal míč nad a následně ze standardky
našel jen tělo brankáře.
Konec zápasu pak přinesl hned několik
zajímavých momentů. O jeden se zasloužil
třeba Jančiar, který krátce poté, co přišel na
hřiště, nacentroval do vápna. Hosté měli
obrovské štěstí, že míč od jednoho ze soupeřů neskončil v síti. Cibulec pak taktéž
Jesenec-Dzbel nemálo vystrašil, když se dostal k zakončení přes dva hráče. Právě dva
z nejzkušenějších hráčů byli u důležitých
okamžiků. Jančiarovi se totiž nepodařilo
krátce před koncem zachytit útok hostí,
nicméně ti se nepřesností míče zbavili. Drtivý tlak z jejich strany se nakonec nekonal,
a tak Haná uhájila těsné vítězství.

Úvod zápasu začal zostra, hned ve 3.
minutě se domácí dostali do velké šance. Do míče se zpoza vápna opřel Vašut,
nicméně trefil se z osy pouze do připraveného brankáře. Následně musel před
Dominikem Liškou rychle přikrýt balón
na druhé straně Hensl. A aby toho nebylo málo, brzy poté se dostal do šance
po přetaženém centru Krupička, nemířil
však přesně. Po těchto zdravicích z obou
stran se hra trochu uklidnila. Až v 10.
minutě se zase dění na trávníku oživilo.
Pěkná kombinace Vašuta se Zatloukalem skončila centrem druhého z hráčů,
ten ale nakonec vletěl do zóny nikoho.
Právě Zatloukal se mohl dočkat skvělé
šance na úvodní gól, jenže pěkná průniková nahrávka Typnera ho dostala do
ofsajdu. To v 18. minutě už se domácí
dočkali. Typner zatočil míč ze standardky na pravou tyč, kde byl připravený
Vojtěch Vašut. Ten hlavičkoval přesně
a poslal domácí do vedení – 1:0. Následovala hluchá pasáž, kdy nudu rozehnal
až faul na Vašuta, za který dostal mladší
z hostujících Lišků žlutou kartu.
Diváci hostí museli být zprvu trochu netrpěliví, dlouho se jejich tým nemohl dostat
do šance. První přišla až ve 28. minutě,
zato byla obrovská. Martin Liška se protáhl po pravém křídle a následně i z rohu
hřiště do vápna, odkud střílel do růžku –
brankář Marák ale byl na místě. Dobře to
naopak vypadalo chvíli nato pro Hanou,
Vašut vymyslel šanci pro Danise, tomu
ale míč nesedl. Následně se ale právě Danis prosadil, i když tato kombinace byla
2VREQRVWXWN½QÉ
z kategorie krkolomnějších. Zatloukal
totiž nejprve nedal brejk, kdy běžel sám
na brankáře. Míč se ale odrazil k Danisovi, Tomáš Cibulec se na hřiště dostal až na
který už zamířil přesně, brankář se navíc druhý poločas. Ukázal však, že i když mu
nestihl vrátit – 2:0. Další hlušší momen- táhne na padesátku, do starého železa

Michal SOBECKÝ

Foto: Michal Sobecký

rozhodně nepatří. Připsal si zejména dvě
velké šance, dobře navíc rozdával balóny.
A navíc dokázal i při svém věku soupeře
tlačit. Poslání Cibulce na trávník se rozhodně ukázalo jako dobrý tah. Směrem
dopředu hru hodně oživil.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Ono je to už vlastně tradicí – nižší soutěže
prostě stárnou. Je to ale hodně vidět právě na prostějovské Hané, která poslala do
základní sestavy tři třicátníky a stejný počet čtyřicátníků. Jedenáct minut odehrál
i sedmapadesátiletý veterán Ivan Jančiar.
Zajímavostí na straně hostí pak bylo, že ač
měli mít podle zápisu řadu hráčů na střídání, ve skutečnosti jim například Tichý
a Laštůvka vůbec nepřijeli...

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Na derby vcelku klidná. Trochu ji přiostřil
mírný metr rozhodčího Perutky, zejména
v prvním poločase. V tom druhém se postupně probouzeli diváci Jesence-Dzbelu,
kteří hnali tým dopředu. Bohužel pro ně
bez úspěchu. Na hřišti jako takovém tolik
emocí k vidění nebylo. Snad až na dvě tři
hádky s rozhodčím tak byl nejvíce emocionálním momentem hlasitý protest Martina Lišky, který se domáhal přísnějšího
posouzení za faul na něj.

ƔƔJak byste zhodnotil zápas?
„Nebylo pro nás úplně ideální, že jsme
hráli na umělé trávě, nejsme na to zvyklí.
Haná na ní naopak hrává daleko častěji.
To nám nevyhovovalo a chvíli nám asi
i trvalo, než jsme se s tou umělkou sžili. Co
se týká prvního poločasu, tak sportovně
byla Haná lepší. I když o těch dvou gólech,
co jsme dostali, si myslím, že byly slepené
a zbytečné. Ten první jsme určitě mohli
pokrýt a ten druhý byl po dorážce. Podle
mě to byly dost smolné góly. Ten druhý
poločas už pro nás byl lepší, měli jsme
více ze hry my, i když Haná tam taky
dvě tři své šance měla. I já tam měl z osy
velkou šanci. Měli jsme zkrátka více ze
hry, dostávali jsme se do šancí, ale když
nevstřelíme vyrovnávací branku, tak je to
těžké. Nepadá nám to tam. I v tom prvním poločase mi to vytáhl brankář zpod
šibenice, tam jsem to možná mohl ještě
trochu vytáhnout. Hlavně ale prostě nedáváme góly ze hry. V tom druhém poločase jsme tak sice byli lepší, ale fotbal se
hraje na góly. A ty jsme nedali.“
ƔƔ V utkání jste měl po jedné velké
šanci v obou poločasech. Které litujete více?
„Tak u té první jsem to podle mě o moc
lépe udělat nemohl. Hráči byli na ose, takže jsem to nějak sám musel vyřešit. Tam
to podle mě bylo více o smůle. U té druhé,
tam byla vteřina na rozmyšlení, co s míčem,
je ale fakt, že jsem moc nevěděl, koho mám
vedle sebe, bylo to v rychlosti. Teď ale zpět-

<MWwGPÚCRąKVQOD÷JCXÚOCVCFQTVQ
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ně vím, že jsem si to měl ještě potáhnout.
Víc mě tedy mrzí ta druhá, to byla šance
z osy hřiště. Ta šla určitě vyřešit lépe.
ƔƔ Přišlo mi, že rozhodčí zvolili hodně
mírný metr. Vnímáte to stejně?
„Mám podobný názor, že sudí mohl zákroky z obou stran možná zapískat. Přispělo by
to hře. Zase si ale myslím, že to nevybočilo
z nějakých mantinelů. Potom tam byly i nějaké likvidační zákroky... Zkraje byl ten metr
rozhodčích trochu benevolentnější, myslím si ale, že rozhodčí zápas celkově zvládli.“
ƔƔ Do týmu jste přišel po rozpadu
mužstva v Horním Štěpánově. Jak
se za tímto koncem tamního „áčka“
díváte zpětně?
„Z jakých důvodů se tak stalo nevím,
do toho nevidím. Prostě se mužstvo po
půlroční pauze nedalo dohromady. Mě to
mrzí, působil jsem tam i se synem a parta
tam byla celkem dobrá. Oni hráli vždy ve
vyšších patrech okresního přeboru, do
třetího čtvrtého místa. A mě to s přibývajícím věkem vyhovovalo. Všechno zlé je
ale pro něco dobré. K Jesenci mám vztah,
hrával zde můj otec a taky dědeček. Pocházím z Konice a spoustu kluků znám,
takže ke klubu mám blízko – nešel jsem
do neznámého prostředí. Pro mě tedy je
Jesenec-Dzbel dobrá volba.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
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„Je to pro nás škoda. Udělali jsme dvě hrubky a z toho dostali dva góly. Zejména u toho druhého to byla veliká hrubice, to se pak těžko zápas dohání. Z mého pohledu to byl jinak čistě
remízový zápas. Mohli jsme mít klidně body. Bohužel jsme se nesešli v plné sestavě. Například Jirka Tichý nebyl kvůli pracovním důvodům. Dozvěděli jsme se až ráno před zápasem,
že nemůže hrát. Na druhou stranu to kluci odmakali. Je vidět, že se sehráváme, daří se zapojovat mladé hráče. Snažíme se jít od zápasu k zápasu, pro nás je stále prioritou záchrana. Tým
se pořád tvoří. Proti Hané to ale žádná ostuda nebyla.“

'DQLHO.2/´
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„S výsledkem spokojený samozřejmě jsem,
se hrou ale už moc ne. Bylo to ale pro nás
těžké utkání, v horku a na umělce. Odbojovali jsme to, takže určitě nakonec to hodnocení z mé strany bude více kladné než
záporné.“

Haná Prostějov
Jesenec Dzbel
2:1
3. kolo Lion sport I.B třída - skupina B Olomouckého KFS

Typner

Kolář

Žouželka

Mostickyj

Petr
TICHÝ

Daniel
KOLÁŘ
Vašut
Marák

Burian
M. Liška

Čermák

Poles

Danis

Hensl

Makowski
Trnavský

Čížek
D. Liška

Zatloukal

Ullmann

Světlík

Burget
Drešr

Krupička

Branky: 18. Vašut, 38. Danis

HANÁ
Střely na branku:

Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

5

2 : 1

JESENEC-DZBEL

Branka: 44. Čížek z penalty

( 2 :1)

6

Střely na branku:
Rozhodčí: Perutka – Hubený, Hausnerová

Diváků: 61 Střely mimo branku:

Žluté karty: 52. Vašut

Žluté karty: 2Žluté karty: 26. D. Liška

Střídání: 46. Novák za Makowskiho, 46. Cibulec za Zatloukala, 79. Jančiar za Danise

Střídání: 74. Svoboda za Drešra

4

Rohové kopy:

3
4

´
menicko

´
´
zapasove

fotbal
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4. kolo, neděle 30. srpna, 10.00
hodin: TJ Smržice – SK Protivanov
(pátek 28. 8., 17.00), Sokol Klenovice
na Hané – SK Jesenec-Dzbel/Sokol
Přemyslovice (sobota 29. 8., 10.00),
Sokol Mostkovice – Sokol Brodek
u Prostějova (sobota 29. 8., 11.15), Sokol Plumlov/FC Ptení – Sokol Otaslavice (neděle 30. 8., 9.00), FK Kostelec
na Hané – TJ Horní Štěpánov, Sokol
v Pivíně – Sokol Určice, Sokol Bedihošť/TJ Sokol Držovice – Jiskra Brodek u Konice (neděle 30. 8., 11.00).

)/<81,7('.5$-6.
6287¨l0/$'h©l&,
4. kolo, neděle 30. srpna, 13.30 hodin: Sokol Nový Malín – 1.SK Prostějov (sobota 29. 8., 13.30), SK Jesenec-Dzbel – Sokol Velký Týnec.

025$96.26/(=6.',9,=(
6.83,1$(67$5h©'25267
1. kolo, čtvrtek 27. srpna, 15.00 hodin: HFK Olomouc – 1.SK Prostějov B.
4. kolo, sobota 29. srpna, 10.00 hodin: Viktorie Přerov – 1.SK Prostějov B.

2.5(61©3´(%25
0/$'h©l&,
4. kolo, sobota 29. srpna, 9.30 hodin: TJ Sokol Vícov/FC Ptení – SK
Lipová/Jiskra Brodek u Konice (sobota 29. 8., 9.00), SK Protivanov – Sokol Vrahovice, Sokol Mostkovice – FC
Kralice na Hané, FC Kostelec na Hané
– Sokol Přemyslovice (sobota 29. 8.,
10.00), Sokol Určice – Sokol Brodek
025$96.26/(=6.',9,=( u Prostějova (sobota 29. 8., 13.30), So6.83,1$(0/$'h©'25267 kol Bedihošť/TJ Sokol Držovice – TJ
1. kolo, čtvrtek 27. srpna, 17.15 ho- Haná Prostějov (neděle 30. 8., 9.00).
(son)
din: HFK Olomouc – 1.SK Prostějov B.
4. kolo, sobota 29. srpna, 12.15 ho- Zvýrazněné zápasy jsou tipem na
din: Viktorie Přerov – 1.SK Prostějov B. vaši návštěvu!

025$96.26/(=6./,*$
0/$'h©'25267
1. kolo, středa 26. srpna, 17.15 hodin:
1.SK Prostějov – FK Blansko.
4. kolo, neděle 30. srpna, 12.45 hodin: 1.SK Prostějov – FC Vysočina Jihlava.

025$96.26/(=6./,*$
67$5h©'25267
1. kolo, středa 26. srpna, 15.00 hodin:
1.SK Prostějov – FK Blansko.
4. kolo, neděle 30. srpna, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – FC Vysočina Jihlava.

,,,7´©'$2)6396.83,1$
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4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30 hodin: SK Protivanov B – Sokol Zdětín
(sobota 29. 8., 16.30), FC Hvozd – Sokol Přemyslovice, Sokol Kladky – FK
Luká, Jiskra Brodek u Konice B – Sokol
Čechy pod Kosířem.

025$96.26/(=6.
,%7´©'$2.)66.83,1$c$p
/,*$l&,8
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30 hodin: Sokol Jezernice – Sokol Vrchosla- 2. kolo, neděle 30. srpna, 12.30
vice 1946 (neděle 30. 8., 10.00), Sokol hodin: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
Mostkovice – Sokol Klenovice na Hané, Brno.
Sokol v Pivíně – Sokol Otaslavice.
025$96.26/(=6.
/,*$l&,8
/,2163257,%7´©'$
4. kolo, úterý 25. srpna, 17.30 ho6.83,1$c%p
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30 ho- din: Sparta Brno – 1.SK Prostějov.
din: TJ Moravský Beroun – TJ Haná
025$96.26/(=6.
Prostějov (sobota 29. 8., 16.30), SK
/,*$l&,8
Jesenec-Dzbel – Sokol Velký Týnec, FC
Hněvotín – TJ Smržice.
4. kolo, úterý 25. srpna, 17.30 hodin: Sparta Brno – 1.SK Prostějov.
2.5(61©3´(%25,,7´©'$
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3´(%2567$5h©l&,
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30 hodin: Haná Nezamyslice – FK Výšovice 4. kolo, neděle 30. srpna, 9.00 ho(sobota 29. 8., 16.30), TJ Sokol Držo- din: FK Jeseník – Sokol Čechovice/
vice – TJ Tištín (sobota 29. 8., 16.30), Sokol Mostkovice (sobota 29. 8.,
Jiskra Brodek u Konice – FC Kralice na 10.00), Sokol Olšany – Sokol Dub nad
Hané B (sobota 29. 8., 16.30), Sokol Ví- Moravou/Sokol Tovačov, Haná Necov – Sokol Plumlov B, FC Ptení – Sokol zamyslice/FK Němčice nad Hanou –
Určice B, Sokol Brodek u Prostějova – Sokol Konice/TJ Smržice (neděle 30.
Sokol Vrahovice, FC Dobromilice – FK 8., 10.45).
Němčice nad Hanou.
)/<81,7('.5$-6.¹
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3´(%250/$'h©l&,
c$p
4. kolo, neděle 30. srpna, 9.00 ho4. kolo, sobota 29. srpna, 16.30 ho- din: FK Jeseník – Sokol Čechovice
din: TJ Sokol Čechovice B – Sokol Bro- (sobota 29. 8., 11.45), Haná Nezamydek u Prostějova B, Sokol Olšany u Pro- slice/FK Němčice nad Hanou – Sokol
stějova – TJ Biskupice, FC Kostelec na Konice/TJ Smržice, Sokol Olšany –
Hané B – TJ Želeč, Sokol Otaslavice B Sokol Dub nad Moravou/Sokol Tovačov (neděle 30. 8., 10.45).
– Sokol Bedihošť.

02/&8308l,
5(/$;&(17580*¯/
1. kolo, středa 26. srpna, 17.30 hodin: .5$-6.¹3´(%25'25267
Jiskra Rýmařov – 1.SK Prostějov.
4. kolo, neděle 30. srpna, 13.30
hodin: Sokol Konice/Jiskra Brodek
)25781$152'1©
u Konice – FK Kozlovice (sobota 29.
8., 10.00), FK Slavonín – Sokol Če/,*$08l,
2. kolo, sobota 29. srpna, 17.00 ho- chovice.
din: FK Dukla Praha – 1.SK Prostějov.
.5$-6.6287¨l
CLEAN4YOU KRAJSKÝ PØEBOR
6.83,1$$'25267
4. kolo, sobota 29. srpna, 13.30 ho08l,
4. kolo, sobota 29. srpna, 16.30 ho- din: Jiskra Rapotín – Sokol Olšany/
din:FC Kralice na Hané – SK Lipová. FC Kralice na Hané (sobota 29. 8.,
10.00), FC Kostelec na Hané – SK
Haňovice.
,$7´©'$2.)6
6.83,1$$08l,
4. kolo, sobota 29. srpna, 16.30 ho- KRAJSKÁ SOUTĚŽ, SKUPINA B
din: SK Bělkovice-Lašťany – Sokol Ko- DOROST:
4. kolo, sobota 29. srpna, 13.30 honice.
din: Sokol v Pivíně – Sokol Čechovice
B, Haná Nezamyslice – FK Němčice
)*3678',2,$7´©'$2.)6 nad Hanou/FK Brodek u Prostějova.
6.83,1$c%p
4. kolo, neděle 30. srpna, 16.30 ho025$96.26/(=6.
din: TJ Sokol Určice – FC Beňov (sobo/,*$l&,8
ta 29. 8., 16.30), Sokol Opatovice – Sokol Plumlov (neděle 30. 8., 10.00), Sokol 2. kolo, neděle 30. srpna, 10.30
Čechovice – Sokol Dub nad Moravou, hodin: 1.SK Prostějov – Zbrojovka
FC Kostelec na Hané – SK Protivanov. Brno.
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V „Metlích“ a v „Turecku“ slaví,

PROSTĚJOVSKO Jedno penaltové drama, dvě těsné výhry. To byly například výsledky ze skupiny I.B třídy Olomouckého KFS. Nejlépe se o víkendu dařilo Pivínu
I.B třída skupina A
a Otaslavicím, týmy shodně vyhrály 3:2, ovšem lehké zápasy to pro tato mužstva
nebyly. To samé se dá říct o střetnutí Vrchoslavic a Klenovic, o němž reportujeme na straně 28 v rámci Fotbalové rozhledny. Derby nakonec musely rozhodnout penalty, v nichž byli kvalitnější domácí. Naopak Mostkovice nadále hledají pohodu. Ani tentokrát se jim nepodařilo bodovat a nebezpečně tak znovu okupují suterén tabulky.

nek. Právě výsledek ale příliš trenér
týmu Petr Gottwald hodnotit nechtěl.
„My jsme vstoupili do zápasu hodně
dobře, do 15 minuty jsme si vytvořili
dvě gólovky. Soupeř nic neměl, pak ale
přišly standardky,“ poznamenal Petr
Gottwald. Právě standardní situace
byly v zápase katem Kralic. „Ústí se nezmohlo na nic než na dobré standardky. Inkasovali jsme z jedné, dostali se
do tlaku a vytvořili si šance. A potom
přišla druhá, třetí a čtvrtá standardka…,“ povzdechl si Petr Gottwald.
Kvůli tomu bylo v prvním poločase
prakticky rozhodnuto.

Ani to ale Kralice nezlomilo. Podle
slov Petra Gottwalda nadále trápily
soupeře a chtěly srovnat. „Hráli jsme
dobře, měli tlak. Hra pak měla tempo. Dali jsme tyčku a gól do šatny, to
nám trochu pomohlo,“ řekl. Tým tak i
za stále nepříznivého stavu věřil, že se
soupeře podaří zlomit, marně. „Soupeř dal na 5:1 opět ze standardky a
bylo prakticky po zápase. Později jsme
se snažili ještě dát půlkontaktní gól,“
vyjádřil se kralický lodivod. Neodpustil si pak ani kritiku na účet soupeře.
„Bylo to herně nejhorší Ústí, co jsem
kdy zažil. Měli jsme ho porazit, roz-

6:2

poň o širší špici tabulky. Na úvod sezóny
sice ještě Lipová prohrála, nyní ale byla
podruhé za sebou stoprocentní. I když
zprvu to tak nevypadalo. „Zápas se pro
nás nevyvíjel dobře. Soupeř byl kvalitní,
ve středu hřiště nás přehrával,“ připustil
trenér Pavel Růžička. Nicméně Dolany
této skutečnosti nevyužily. A jak se říká
– nedáš, dostaneš. Z nepříliš dobrého
prvního poločasu se pak zápas vyvinul
v mnohem lepší druhý. „Po změně stran
jsme už soupeře k ničemu nepustili. Za
druhý poločas jsme pak měli několik
gólovek. A dvě šance se podařilo využít,“
stručně zhodnotil další průběh střetnutí
Růžička. Závěr zápasu však přinesl divácky tolik atraktivní dramatickou zápletku.
„Soupeř byl místy herně lepší, ale bez
tutovek. Až ke konci jsme měli při jeho
šancích i štěstí – dvakrát jsme vykopávali
z prázdné brány,“ ohlédl se za zápasem
kouč a byl podle svých slov spokojený
hlavně s výkonem ve druhé půli. Měl rovněž i důvod ke spokojenosti při pohledu
na střeleckou listinu. Přestože byla velmi
krátká, zapsal se do ní Tomáš Hrušák, jed-
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„Dnes jsme si prohrát nezasloužili, minimálně dvě třetiny zápasu jsme byli
lepším týmem. Víc mě ale mrzí zranění
Radka Hanáka. Každý zápas lepíme
sestavu, jak se dá, hrajeme se šestnáctiletými dorostenci a některými hráči,
co už ukončili kariéru. On je jedním
z těch, které se mi podařilo přemluvit
k návratu, ale utrhl si v utkání achilovku. Teď už je i po operaci. Chci mu tímto za sebe i všechny kluky poděkovat za
pomoc a popřát, ať je brzy v pořádku
a může se znovu naplno věnovat svým
třem krásným holkám.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ivo Kroupy:

Sestava Mostkovic: P. Zapletal –
Kazda, Milar, Šlambor, Wolker (70.
Drábek) – J. Karafiát (80. Š. Karafiát),
Jančík (62. Kroupa), Nečas, L. Zapletal,
Hanák (44. O. Zapletal) – Foret. Hrající
trenér: Ivo Kroupa.
Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

Rozhodčí: Straka – Kreif, Šmíd. Žluté
karty: 86. J. Svozil – 84. Macháček. Červená karta: 59. Illík Diváci: 200.
Sestava Pivína: Fürst – M. Svozil, M.
Sedlák, Petržela – J. Svozil, Bartoník, Pospíšil, Ježek, Valtr – Frýbort (54. Vrba),
Trajer. Trenér: Jaroslav Svozil.

FGP STUDIO
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PROSTĚJOVSKO Opět nebyla nouze o překvapení! Třetí kolo druhé nejvyšší krajské
soutěže nabídlo hned dvě derby týmů z Prostějovska. A to s hodně zajímavými výsledky.
Zejména překvapila hladká výhra Určic nad Plumlovem, který se ani jednou střelecky neprosadil. Protivanov zase doma doslova umlátil dva body. Přestože pak branky nepadaly, nudy se diváci bát nemuseli. Kostelečtí příznivci však musí
být na druhé straně velmi zklamaní. Obnovený tým opět padl, navíc dostal pět branek.

Jak tým řekl, tak udělal. Od té doby
Konice šla do boje přinejmenším za
vyrovnáním. „Vyšlápli jsme si na ně
a zatlačili do těsného bloku. Nakonec
Kamený dal skvěle pod sebe a Tom
Pěruška z toho vyrovnal. Měli jsme
možnosti a závěr byl tak hektický, soupeř navíc nastřelil tyčku,“ řekl k závěru utkání trenér Konice. Nakonec se
ale žádný z týmu výsledkově neutrhl.
Skóre se tak zastavilo na 1:1. A když

následně v penaltovém rozstřelu neuspěl Kořenovský s Jaromírem Krásou, bylo rozhodnuto: Maletín se stal
prvním týmem ročníku, který obral
Konici o body. „Po tom průběhu je to
zasloužené. Jedeme dál,“ burcuje Ullmann, pro kterého byla neděle obzvlášť
náročná, jelikož dopoledne hrál zápas
a odpoledne další odtrénoval. (sob)
Výsledkový servis z utkání
najdete na straně 31!

Reportáž čtěte
v rámci Fotbalové
rozhledny na straně 29¨

(2:1)
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TJ Haná
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SK Jesenec
-Dzbel

Sestava Smržic: Adamík – Studený,
Augustin, Tomiga (85. Gottwald),
3:1
Obručník – Kalandřík, Kotlár, Ple(1:1)
va, Klus, Luža (55. Vařeka) – Kratochvil (80. Strupek).
Branky: 21. a 89. Řehák, 58. Palaščák
Trenér: Ivo Zbožínek.
– 8. Klus. Rozhodčí: Valouch – AntoHodnocení trenéra Smržic
níček, Horák. Žluté karty: 14. Pučálka,
Ivo
Zbožínka:
59. Palaščák, 90. Guskovič. Diváci: 125.

TJ Sokol
.RņXÆDQ\
TJ Sokol
6PUņLFH

„Byl to víc než vyrovnaný zápas. Měli
jsme podle mě i více šancí. Ale ve
vápně jsme působili jako žáci, řešili
jsme situace naivně. Pro mě je to velké zklamání. Byl to hratelný soupeř.
Klukům nic moc vytknout nemůžu,
snažili se. Ale musíme jinak řešit situace v obou vápnech.“
(sob)

6PUæLFH]QRYXSDGO\

PROSTĚJOVSKO Tři zástupce v I.B třídě skupině B Olomouckého KFS čekaly o víkendu těžké zápasy. A úmorné vedro. Nejlépe se se vším nakonec popasovala prostějovská Haná, která přetlačila v derby Jesenec-Dzbel (čtěte na straně 29). Zápas
rozhodla dorážka nepodařeného brejku Zatloukala. Smržice tentokrát neuspěly
a po úvodním zápasu se Zvolí, kterou celek Ivo Zbožínka potupil sedmi brankami,
zapsaly Smržice další ztrátu.

deklasovat kdekoho. „První poločas
nám vůbec nevyšel. Prospali jsme ho
a nemohli se dostat do tempa. Navíc
jsme inkasovali na první tyči z rohu,“
konstatoval Petr Ullmann. To byla situace, kterou jeho tým zatím v sezóně
nezažil. Druhý poločas naštěstí pro
Konici vypadal už lépe. „Něco jsme si
v šatně vyříkali, i hráči prohlásili, že se
zápasem chtějí něco udělat,“ poznamenal konický lodivod.

Lion sport 1.B. třída
skupina B

Tým Petra Ullmanna se musel opět
obejít bez brankářské posily z Kralic na
Hané Patrika Huňky. Jak se ale ukázalo,
Michal Zapletal dokázal za zkušenějšího kolegu zaskočit velmi dobře. I tentokrát se osvědčil. „Chytal šance, konec
byl hodně o morálce,“ chválil trenér.
Divokému konci předcházelo obtížné
utkání. A zejména ze začátku to vůbec
nevypadalo, že by na konické hřiště
vstoupil ten tým, který neměl problém

s Maletínem. A má bod

TJ Sokol
3OXPORY
TJ Sokol
8UćLFH

5:2
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FC Kostelec
na Hané

FC
%HĦRY

Věříme si tak více vzadu. Co se týká zápasu, tak se povedly dvě standardky, kdy jsem
asistoval Freharovi. Soupeře jsme následně
do ničeho moc nepustili, nakonec rozhodl
gól z brejku. Pak byl už zápas rozhodnutý.
I když si myslím, že vzhledem k průběhu
byl výsledek k Plumlovu až příliš krutý.
Celkově je tohle pro nás start snů, v takový
jsme ani nedoufali. Pro nás je něco takového strašně důležité.“

Branky: 64. a 84. Machač, 6. Zbořilák, 66.
Chuda, 88. Kytlica – 20. Preisler, 77. Lužný. Rozhodčí: Šerý – Labaš, Votava. Žluté
karty: 65. Kytlica – 28. Chytil, 53. Pazdera,
80. Zatloukal, 87. Abrahám. Diváci: 150.
Hodnocení hrajícího trenéra
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – PazPlumlova Petra Kišky:
dera, Baláš (84. Keluc), Chytil, Fink (43. L.
„Co k tomu říct… Bylo to relativně vy- Grulich) – Kupka (76. Pavlíček), Zatlourovnané utkání. Neuhlídali jsme ale dvě kal, Abrahám, Hruban – Lužný, Preisler.
standardky, pak nám ještě dali do otevřené Trenér Kostelce na Hané: Lubomír Keluc.
obrany. Pro soupeře to bylo zasloužené víHodnocení trenéra Kostelce
tězství. Musíme se ze zápasu poučit a dívat
na Hané Lubomíra Keluce:
se dopředu.“
„První poločas byl z naší strany vynikající,
Hodnocení hrajícího trenéra
tohle jsme ještě nehráli. Mohli jsme klidně
Určic Davida Kobylíka:
dát čtyři až pět branek. Ve druhém polo„Konečně hrajeme v ustálené sestavě, čase jsme ale udělali fatální hrubky a těmi
můžeme tedy pracovat na chybách, které jsme soupeřům výsledek vlastně darovali.
stále ve hře máme. Mužstvo si sedlo, hráči To byly chyby na úrovni okresu. Výkon
z lavičky jsou velkou podporou a doká- rozhodčích pak k výsledku taky hodně
žou týmu při nasazení pomoct. Cítíme, přispěl. Dáme třeba na 3:2 a máme na
že můžeme a umíme vyhrávat. Podařilo dorovnání, a pak se na hřišti dějí věci, které
se navíc vhodně doplnit osu týmu, třeba do soutěže nepatří. I v důsledku toho bylo
brankářem, dále Radkem Štěpánkem… poté po zápase. Částečně prohru beru na

Branky: 70., 74. a 83. Štěpánek, 20. a 43.
Frehar. Rozhodčí: Pekárek – Lizna, Majer. Žluté karty: 37. Mašek, 49. Bureš, 76.
Frehar. Diváci: 55.
Sestava Plumlova: Simandl – J. Kiška,
Klváček, Kutný, V. Kotlán – F. Kotlán (62.
Hrstka), P. Kiška, Zabloudil (81. Kolařík),
Parák (74. Sobota), Fajstl – Hladký.
Hrající trenér Plumlova: Petr Kiška.
Sestava Určic: Sohlich – Slezák, Zelina,
Frehar, Mašek (77. Plančar), Kobylík (82.
Handl) – Bureš, Žáček (61. Šnajdr), Halouzka, Rotschedl (86. Sosík) – Štěpánek.
Hrající trenér Určic: David Kobylík.
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SK Lipová - FC Dolany
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%UDQN\D.UiO9iĖD1HK\ED
âQHMGUOD  +RORXEHN ±  -XUWtN  +ODþtN
5R]KRGþt%Ui]GLO±'RUXãiN0DWXOtNåOXWpNDUW\
-XUWtN*iERU1RYRWQê'LYiFL 100.
6HVWDYD .UDOLF QD +DQp 3HND ± 1ČPþtN 
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Ústí - Kralice na Hané
6:2 (4:1)

NROR

pk 3:1

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

FK
Protivanov

„Jsem spokojený. Určitě byl kvalitnější první poločas. Snažili jsme se hrát agresivně
a rychle dostupovat soupeře. A získávat
míče i prostor. To se nějak dařilo. I standardky nebyly špatné, stačilo párkrát pár
centimetrů. Soupeř ale taky několikrát nebezpečně zakombinoval. Na šance to bylo
vyrovnané utkání. Možná jsme trochu lep-

Hodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:

Branky: -. Rozhodčí: Dorušák – Majer,
Štěpán. Žluté karty: 80. T. Sekanina – 36.
Haluza, 78. Walter. Diváci: 140.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil,
Sekanina, D. Nejedlý, Kropáč – Muzikant,
V. Nejedlý, Ondroušek, M. Pospíšil (84. T.
Pospíšil) – Grmela, D. Sedlák (62. Vyroubal).
Trenér: Pavel Musil.
Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák (80.
Hatle), Haluza, Lakomý, Jurníček – O.
Halouzka (46. Pospíšil), Kolečkář, Novák,
Valdez (84. Běhal) – Muzikant, Jahl (73.
Walter).
Trenér: Lukáš Koláček.

0:0
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sebe. Po poločase jsem udělal nějaké změny, chtěl jsem hru oživit. Ale nakonec se stal
pravý opak. Pokud budeme hrát v dalších
zápasech tak jako v prvním poločase, tak
to bude super. Soupeř neměl nic a vytěžil
z minima maximum. Takové chyby vzadu
ale dělat nesmíme, nemůžeme pak vyhrávat. Tohle měly být jednoznačně tři body.“
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„Výsledek moc pozitivně nemohu hodnotit. Přiznám se, že při vší úctě k soupeři
pro nás skóre není lichotivé. Byli jsme
připravení, věděli jsme, že pod trenérem
Musilem hraje Protivanov agresivní, rychlý
herní styl. A jednoduchý přechod do útoku. Grmela a Sedlák navíc patří k nejrychlejším v soutěži, tak jsme se snažili změnit
obranu a nasadit na ně taky rychlonohé
hráče. Taktika se vyplatila, domácí neměli
ze hry žádné šance. My jsme naopak mohli
v úvodu jít do vedení, Novák dal pod sebe
na Kolečkáře, Piták to ale skvěle vychytal.
Pak se zase Jahl dostal do šance ve vápně,
ale bylo z toho nepřesné zakončení. Hra
byla rozháraná, možná jsme se přizpůsobili soupeřově stylu. Ten hrozil ze standardky,
které se nám dařilo solidně odbránit. Druhý poločas se odehrával mezi šestnáctkami. Byl to opravdu boj, míč byl hodně ve
vzduchu. Gól se dát nepodařilo. A co se
týká penalt, to je loterie. Domácí v nich byli
jednoznačně lepší, takže získali druhý bod.
Pozitivum podle mě je další nula vzadu.
Mám ale výhrady k ofenzivě, zde máme
na čem pracovat. Chybí mi zde náběhy po
lajně, úspěšné souboje jeden na jednoho
a kvalitní centry.“
(sob)
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ší byli my. Ve druhé půli to byl boj, doslova
válka o každý metr. Týmy se jeden druhý
snažily donutit k chybám. A oba situaci
zvládly – branka nepadla. V penaltách je
to vždy loterie, ale po předchozím utkání
jsem věřil, že je zvládneme. Viděl jsem navíc, že kluci moc chtějí. Bylo to těžké, a při- $/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å%µ
tom kvalitní utkání.“
NROR%HėRY².RVWHOHFQ+  [0DFKDþ)LOLS
Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:
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NROR9UDKRYLFH²1H]DP\VOLFH  3.,
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FOTBAL

„Do zápasu jsme vstoupili dobře,
vedli jsme 1:0, pak 2:0. Přehrávali
jsme dobrého soupeře, nebezpečného směrem dopředu. Překopali jsme
sestavu. Jenže jsme pohrdali šancemi: soupeř tak z brejku snížil. Měli
jsme další šance, třeba i tyčku a břevno. Pak ale soupeř vyrovnal. Z brejku jsme je poslali do deseti, museli
zatáhnout za záchrannou brzdu. Od
75. minuty jsme tak hráli přesilovku
a díky využití standardky hlavičkou
TJ Sokol
jsme nakonec zvítězili. Jak ale netréÔVWtÅ%´
2:1
(0:0)
nujeme, tak máme sice osm gólovek,
TJ Sokol
Sokol
ale i tak je nedáváme a všechny zápa- $/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$µ
Y3LYtQđ
Mostkovice
3:2
(2:1)
sy máme infarktové. Hráčům nemám NROR
TJ Sokol
Branky: 49. Bagar, 53. Jambor – 85.
co vytknout kromě toho, že jsme Konice - Maletín
Jezernice
Šlambor. Rozhodčí: Horák – Kryl,
mohli lépe bránit jejich útočníky
1:1 (0:1) pk 1:4
Kundrát. Žluté karty: 85. Bernkopf. Branky: 20. Frýbort, 29. Trajer, 70. a lépe proměňovat šance. Týmu chci
Sedlák – 42. Macháček, 56. Kubeša. ale poděkovat.“
Diváci: 75.
(sob) %UDQN\3ČUXãND±0LFKDOþiN5R]KRGÿt

neme se do vedení. A potom následuje
útlum. Dáme soupeřovi prostor, zbytečně se zatáhneme a jsme pod tlakem.
Soupeř nás přehrával a po chybě přišlo
vyrovnání. Před koncem poločasu využil fatální chyby Šatný, když vystihl špatně zahranou malou domů. A dostal nás
do vedení. Přesto si bylo v šatně co říct.
Do druhé poloviny jsme nastupovali
klidnější. Hrál se, myslím si, pro diváka
pohledný fotbal. Využívali jsme otevřené obrany. Ale chyběla koncovka. Až
v 83. minutě po krásné rychlé akci skóroval Šatný. Soupeř ale nic nevzdával, a v té
samé minutě dokázal snížit. To znamenalo dohrát zápas už takticky s míčem
na našich kopačkách. Z mého pohledu
zasloužené tři body proti kvalitnímu fyzicky zdatnému soupeři. Hráčům patří
poděkování za odvedený výkon a disciplínu na hřišti.“

URČICE DEKLASOVALY PLUMLOV, KOSTELEC
Konice se natrápila DOSTAL BŮRA A PROTIVANOV OBRAL FAVORITA

I.A TŘÍDA
SKUPINA A

KONICE, PROSTĚJOV Skvělý úvod sezóny má za sebou konický Sokol. Tým trenéra
Ullmanna opět nenechává nikoho na pochybách, že se bude chtít porvat o přední místa
v I.A třídě Olomouckého KFS. A dosud hlavně družstvo ukazovalo skvělou, produktivní
ofenzivu. Maletín se ale ukázal jako tvrdý oříšek k rozlousknutí. Koničtí se ne a ne přes
soupeře prosadit. A nakonec jim musel stačit jediný gól ze hry. Stejně tak jediný bod, hosté totiž velmi dobře zužitkovali penalty v závěrečném rozstřelu o ten bonusový navíc.

Těžké utkání, o to větší však byla
spokojenost s výhrou. Lipová opět
nezklamala a znovu dokazuje, že povedený podzim 2019 nebyl žádnou
náhodou. Skoronováček krajského
přeboru tak opět bral všechny tři
body. A i když podle trenéra Pavla
Růžičky nebyl zejména zprvu výkon
týmu nikterak oslnivý, body jsou v
kapse. A na to „jak“ už se prostě historie neptá.
Jízda Lipové pokračuje. Kvalitními výkony, ale hlavně výsledky si znovu říká ales-

Sokol
Vrchoslavice

FC Klenovice
na Hané

Více ve Fotbalové
rozhledně na straně 28!

pk 4:3

3:3
(1:0)

Branky: 43. a 83. Šatný, 7. Hon – 26.
Klimek, 83. Král. Rozhodčí: Antoníček – Domisch, Weiser. Žluté karty:
90. Vogl – 63. Klimek, 75. Jemelka, 83.
Mohapl. Diváci: 55
Sestava Otaslavic: Nosek – Tkáč, Vogl,
Smékal, Ruszó – Hon (76. Vlachynský),
Drmola, Chvojka, Gerneš (87. Novák)
– Zatloukal (43. Maňak), Rieger (7. Šatna z nových posil týmu. „Pro nás je určitě ný). Trenér Otaslavic: Jiří Hon.
dobře, že se prosadil. Je to z mého pohleHodnocení trenéra Otaslavic
du pro nás důležitý, stěžejní hráč,“ vyjádřil
Jiřího Hona:
se Pavel Růžička k Hrušákově trefě a jeho
dosavadnímu působení v Lipové. (sob) „Nešťastný začátek utkání, kdy jsme
hned ve třetí minutě přišli po faulu
o útočníka. Ale jinak se vzhledem na
počasí začalo v rychlém tempu. Třetí
utkání jako přes kopírák. Dvacet minut
hrajeme agresivní rychlý fotbal. Dosta-

UST
KRA

hodně se jednalo o hratelného soupeře. A pro nás byl zápas těžkou fackou,“
uzavřel Petr Gottwald.
Na reparát přitom nemusí hráči Kralic na Hané čekat dlouho. Už v sobotu od 16.30 totiž budou na svém
trávníku hostit v regionálním derby
Lipovou a v případě úspěchu bude
poslední zklamání rychle smazáno.
(sob)

/LSRYiE\ODRSĔWVWRSURFHQWQt

Tři zápasy a jeden jediný bod. Taková je zatím bilance Kralic na Hané v
probíhající sezóně. Nezlepšila se ani
po utkání s Ústím u Hranic. Mužstvo
inkasovalo hned šestkrát a dostalo
těžký direkt. Hlavně však lekci z produktivity. Ta je trvale problémem na
straně kralického mančaftu, se kterým se Kralice dlouhodobě perou.
Zatím v tomhle směru příliš nepomáhají ani četné posily, často mladí hráči
z prostějovské líhně.
2:6? Tragický výsledek, dalo by se říct.
Velmi špatný v hokeji, ještě horší ve
fotbale, kde přeci jen padá méně bra-

Kralicím nesedly standardky DRSĔWSURKUiO\ Mostkovice s prázdnou

PROSTĚJOVSKO Krajský přebor nabídl o víkendu třetí kolo a tím i souboje dvou zástupců z Prostějovska: Lipové a Kralic na Hané. Týmy nakonec dopadly zcela rozdílně.
Zatímco Lipová svůj hrad uhájila, Kralicím se venku vůbec nedařilo a utrpěly vysokou
prohru. Jak ale poznamenal trenér Kralic Petr Gottwald, dění na hřišti úplně konečnému výsledku neodpovídalo. Na to už se ale historie neptá – Kralice jsou tak nyní po třech kolech znovu třinácté. To Lipová se před nadcházejícím derby naladila mnohem lépe.

Clean4you krajský
přebor mužů

Kralice-Standardky 2:6, Lipová stoprocentní

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

fotbal
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku
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I po sedmi měsících bez fotbalu neztratil určický kanonýr střelecký
instinkt. V neděli to pocítil celek z Vícova, kterému Vodák nasázel tři
branky. Jeho sílu znal i kouč soupeře. O favoritovi pro korunu střelců
tak zřejmě zase nebude pochyb.

DERBY VÍTĚZE NENAŠLO HOSTÉ OKRADENI
Na penalty byl úspěšnější Brodek u Prostějova

)272*$/(5,(

klikni na

BYLI JSME
U TOHO

KOLA

SM LÍK
7-7,h7©1
Premiéra v azylu v Nezamyslicích vůbec nevyšla svěřencům kouče Oulehly,
kteří podlehli Němčicím vysoko 0:4. Po třech kolech tak zůstává Tištín jediným celkem bez bodu a tuto situaci bude potřebovat co nejrychleji napravit. Aby mu zbytek mužstev neujel.“

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
+DQ½1H]DP\VOLFH).9ÙvRYLFH
VS.
Tip
Výšovice se každým zápasem více sehrávají, na půdě nováčka 9HÄHUQÉNX
se jim bude dařit a zvládnou získat tři body, ale úplně v klidu

to nebude.
Tip
-LVNUD%URGHNX.RQLFH)&.UDOLFHQD+DQÅc%p
VS.
I když je Brodek obzvláště v domácím prostředí hodně ne- 9HÄHUQÉNX
příjemným soupeřem, zkušená sestava rezervy Kralic si s tím

bude vědět rady a dojde si pro další výhru.

7-6RNRO'UzRYLFH

VS.

Tip

7-7LvWÉQ

Držovice budou v domácím zápase proti Tištínu jasným 9HÄHUQÉNX
favoritem. Pokud se jim podaří brzy překonat obranou hráz

hostů, bude pouze otázkou, kolik branek dají.

)&'REURPLOLFH).1ÈPÄLFHQDG+DQRX
VS.
Síla v agrese bude určitě na straně „Dobrátek“. Jestli se jim
podaří v domácím prostředí hrát to, co budou chtít, nebudou
mít s trápícími se Němčicemi problémy.
)&3WHQÉ6RNRO8UÄLFHc%p
VS.
Ptení se zatím až překvapivě daří. Rezerva Určic ale není žádným slabým soupeřem. Nováček bude opět doma bude určitě
kousat a remíza by mohla uspokojit. Penalty zvládnou Určice.
6RNRO%URGHNX3URVWÈMRYD6RNRO9UDKRYLFH
VS.
Souboj dvou favoritů slibuje opravdu zajímavou podívanou,
obzvláště po nepovedeném začátku obou mužstev. Šťastnější
budou ve vyrovnaném zápase nakonec hosté.
6RNRO9ÉFRY6RNRO3OXPORYc%p
VS.
Vícov zatím ukazuje, že ambice na první polovinu jsou opodstatněné. Potvrdí to také doma proti rezervě Plumlova, i když
to tak jednoznačná záležitost nebude.

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
$TQFGM\O÷PKNVTGPÆTC
Brodek u Prostějova (jaf) - Po
dvou neúspěšných kolech se vedení brodeckého celku rozhodlo
pro změnu na trenérském postu.
Mužstvo doteď vedl Michal Jelínek
společně s Tomášem Burešem, zároveň také oba hrají. To už po druhém kole neplatí. Nově se kormidla
ujal Vít Hochman – mužstvo vedl
už v derby proti Dobromilicím a
připsal si hned dva body za vítězství
v penaltovém rozstřelu.

32ē$'Ì.$121ê5ĝ
1. Aleš Burget (Brodek u Konice)
Vodák Petr (Určice „B“)
oba 6 branek
3. Bross Petr (Držovice)
Dvořák Jan (Vrahovice)
oba 5 branek
5. Petržela Ondřej (Kralice „B“)
4 branky
6. Dospiva Oldřich (Ptení),
Petržela Zdeněk (Kralice „B“)
Přikryl Martin (Nezamyslice)
všichni 3 branky
9. Koutný Michael (Držovice)
Hulka Martin (Plumlov „B“)
Švéda Zdeněk (Brodek u PV)
všichni 2 branky

BRODEK U PROSTĚJOVA Další kolo nejvyšší okresní soutěže nabídlo
velmi pikantní souboj na hřišti v Brodku u Prostějova, kam zavítala nedaleká družina z Dobromilic. Brodek po dvou nevydařených duelech chtěl
konečně zabrat a pomoct mu k tomu měl i nový lodivod Vít Hochman.
Hra byla od začátku hodně rozkouskovaná kvůli velkému množství faulů.
Derby tak moc fotbalové krásy nepřineslo a šlo především o ostré souboje na středu hřiště. Obě branky padly také po faulech. Na proměněnou ,GFPQ\PCéPÚ HCWN FQO¾EÊJQ JT¾éG
PCJQUVWLÊEÊJQiRCéMC\čUVCNDG\RQ
penaltu hostů odpověděl ve druhém poločase Janura z volného přímé- XwKOPWVÊ
Foto: Jan Frehar
ho kopu. Nerozhodný stav už ani jeden z celků nezlomil, napomohla k tonabídce
od
Richtera
mířil
také nad. Do vápnem postavil Janura a trefil se opravdu
mu i penaltová situace, kterou rozhodčí hostům evidentně upřel. A tak se
rozhodovalo až v nadstavbovém rozstřelu, v němž se nemýlil ani jeden kabin se tak šlo za příznivějšího stavu pro náramně za bližší tyč, brankář Klusal byl
hosty, kteří byli o něco lepší směrem do- bezmocný – 1:1. Hosté se snažili hrát dalez hráčů domácích a bod navíc tudíž zůstal v Brodku u Prostějova.

So BuPv
FC DOB

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
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Tip
9HÄHUQÉNX


Tip
9HÄHUQÉNX
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Tip
9HÄHUQÉNX


Tip
9HÄHUQÉNX

Jan
FRÉHAR
Od první minuty se do sebe oba celky pustily se vší vervou. K vidění byly hlavně ostré
souboje, do kterých se pouštěli relativně
všichni hráči. První se do vyšší fotbalové
aktivity dostávali hosté. Po sraženém míči
se v desáté minutě dostal k míči Neděla
a jeho střela měla i patřičnou razanci, jen
bohužel minula o kousek levou tyč. O tři
minuty později se z podobné vzdálenosti
dostal ke střele Richter, ale i jeho pokus dopadl stejně. Po dvaceti minutách se k prvnímu vážnému ohrožení dostal i domácí
celek. Jaromír Matoušek si postavil míč
z přímého kopu, jenže jeho střela také nenašla cíl o pár desítek centimetrů.
V polovině poločasu se ke střele ze střední
vzdálenosti odhodlal Václavík, ale pouze provětral rukavice jistého Vystavěla.
Ve třicáté minutě se toho před domácí
brankou událo hodně. Nejprve se uvolnil
Kratochvíl a vyslal velmi jedovatou střelu,
se kterou měl Vystavěl plné ruce práce,

Sokol Vrahovice
Haná Nezamyslice
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Branky: 3. Fabiánek, 13. a 69. Dvořák, 20.
Kratochvíl – 5. Přikryl, 11. Musil, 71. Frgál,
87. Lakomý. Rozhodčí: Zatloukal – Protivánek, Horák. Žluté karty: 67. a 75. Vitásek, 82. Dvořák, 86. Hanák – 31. Hájek, 82.
Musil. Červená karta: 75. Vitásek (V).
Diváků: 123.
Sestava Vrahovic: Krč – Michalec, Prucek, Fabiánek, Vitásek – Petík, Kratochvíl,
Hanák, Marek – Studený, Dvořák. Střídali:
Tomeček, Němec, Varga, Doležel, Kurfürst, Bukovec, Vybíral. Trenér: David
Mezuliánek.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Otáhal,
Lakomý, Hájek, Machálek – Návrat, Frgál
J., Stejkora, Frgál M. – Přikryl, Musil. Střídali: Špička, Vévoda, Dostalík, Pavelka.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
David Mezuliánek: „Zase to od nás byla
hrozná divočina. Prvních patnáct minut
bylo nahoru, dolů, pak jsme dostali hru
„Je to pro nás další zkušenost.
pod kontrolu a dostali se do dvoubrankoMusíme více zabrat a zápas si vého vedení. Následně jsme ale začali zase
pohlídat, takhle nemůžeme roz- bláznit a nahánět se soupeřem, což mu vyhovovalo daleko více než nám. Ještě jsme
dávat body, obzvláště doma“
mohli i prohrát, kdyby hosté proměnili
Láteřil po další zbytečné domácí tutovku v poslední minutě. Aspoň že jsme
ztrátě lodivod Vrahovic David zvládli ty penalty. Je to pro nás zase zkušenost, že si zápas musíme pohlídat. Musíme
Mezuliánek.
zapnout, takhle nemůžeme rozdávat body,
obzvláště doma.“
Marek Pavelka: „Pro oko diváka parádní
podívaná. Osm branek, navíc už po čtvrthodině to bylo 2:2. Celkově byla k vidění
spousta šancí na obou stranách a troufám
si říct, že šlo o velmi vyrovnaný souboj. Sice
jsme před koncem prohrávali o dvě branky,
ale v poslední minutě jsme mohli ještě
rozhodnout. I tak z půdy Vrahovic pro nás
velmi cenný bod.“

VÝROK
KOLA

DAVID
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Kromě Tištína, který hraje v azylu,
využily všechny celky výhody domácího prostředí k bodovému zisku.
Základní pravidlo sbírat body v domácím prostředí si tak mužstva tento
víkend solidně splnila.

1:1

(0:1)
5:3 PK

následně se ani dvě dorážky neujaly a míč
byl zablokovaný na roh. Po rohovém kopu
se míč poodrážel až ke Špačkovi, kterého
odstavil Švéda takovým způsobem, že sudí
Procházka nařídil pokutový kop. Míč si na
značku postavil Neděla a s přehledem ji
proměnil – 0:1. Brodek se po brance začal
daleko více tlačit dopředu, jenže chyběla
předfinální fáze a šance si moc nevytvářel.
Jedinou větší šanci měl Švéda, který si našel
dlouhý míč za obranou, ale z těžké pozice
a střelou v pádu branku hodně přestřelil.
Těsně před přestávkou mohl přidat druhou branku Dobromilic Václavík, ale po

předu i na míči a obraz hry zůstával stejný
i ve druhém poločase.
Na startu druhé půle si míč posunul Matoušek a vyslal nebezpečnou střelu, která
možná i jemně lízla pravou tyč. Pojistku
vedení mohl přidat Richter, který se dostal
k odraženému míči po vyběhnutí Vystavěla, jenže místo zakončení volil přihrávku
Nedělovi, a ten se nacházel v ofsajdu. Další
dvacetiminutovka přinesla totální antifotbal, kdy se střídal faul za faulem a hra byla
až hrůzostrašně rozkouskovaná. Během
těchto minut sudí přehlédl zcela jasnou
penaltu na hostujícího Špačka, když ho ve
vápně sestřelil Janura. Zákroky se celkově
stále více přiostřovaly a možná to chtělo
více vytahovat karetní tresty, aby se hra trochu zklidnila. V 70. minutě se k volnému
přímému kopu dostal Brodek. Míč si za

ko více s míčem, ale většinu svých akcí vedli po stranách. Centrované míče ale sbírala
obrana, která měla výškovou převahu. Případně brankář Vystavěl, který je schovával
bezpečně do náruče. Vážnější nebezpečí si
hosté vytvořili pouze po stříleném centru
Kratochvíla. Ten nadělal brankáři mírné
problémy. To naopak domácím moc nechybělo a uzmuli vítězství. Po nedorozumění v obraně hostů se k volně stojícímu
míči hnal Petr Matoušek a stačilo ho uklidit, ale na poslední chvíli situaci zachránil
obětavě Špaček. V penaltovém rozstřelu
se mýlil jediný hráč, a to hostující Václavík,
který trefil pouze tyč. Bod navíc tak zůstal
domácímu celku. Pro Brodek to znamená
první bodový zisk v letošní sezóně. Dobromilice zažily už druhé penalty, tentokrát
neúspěšné.
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„Když bych to měl srovnat s minulým víkendem, kdy jsem se byl na
zápase v Nezamyslicích podívat, tak to bylo nebe a dudy. Hráči zápas
odmakali, odjezdili a vydali ze sebe všechno. To jsem chtěl vidět a musím jim za to poděkovat. První trénink jsem měl s hráči včera, zatím tedy
experimentujeme a hledáme tu vhodnou sestavu. Aktivnější i fotbalovější byly Dobromilice, ale díky té bojovnosti se nám s nimi dařilo držet
krok. Věřím, že do dalších zápasů se to bude postupně zvedat.“

0LFKDO52&+/$s)&'REURPLOLFH
„Pro nás je to ztráta. Nechci podceňovat kvalitu soupeře, ale byli
jsme o něco lepším celkem. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit
druhou branku, která by nejspíše zápas zlomila. O tom penaltovém zákroku se nebudu ani vyjadřovat, ale když už to přiznají
i domácí hráči, tak o něm nebylo pochyb… Brodek vyrovnal po
krásné střele a my už se do pořádné šance nedostali. Ztratili jsme
tak dva body.“

3. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
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FC Kralice na Hané „B“
TJ Sokol Držovice




Branky: 10. Pejřimovský, 40. Gábor, 49.
Petržela Z. – 8. Bross. Rozhodčí: Mašek –
Zatloukal, Protivánek. Žluté karty: 74.
Répal – 73. Šťastný. Diváků: 123.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný,
Rápal, Haluza – Petržela O., Kawij, Havlíček, Zapletal – Petržela Z., Pejřimovský.
Střídali: Dokoupil, Daniel, Zatloukal, Gábor. Trenér: Petr Navrátil.
Sestava Držovic: Lošťák – Krčmář, Srbe-

ný, Valenta, Šťastný – Hodulák, Procházka,
Grepl, Koutný – Řehulka, Bross. Střídali:
Kolkop, Štěpánek, Kolkop D., Budaj, Valenta S. Trenér: Viktor Šťastný.
Pohledem trenérů:
Petr Navrátil: „Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Trošku jsme ho zaspali a soupeř
byl první minuty určitě lepší. Také se ujal
vedení, což nás probudilo. Pak jsme hru
vyrovnali, a ještě během první půle se nám
podařilo skóre otočit. Ve druhé půli jsme
už převzali otěže zápasu a byli dominantní.
Mohli jsme i přidat další branku. Chválím
kluky, že zápas otočili a šlápli do toho. I soupeř byl kvalitní. Mezí mě ale zranění dvou
hráčů, kteří museli odstoupit. Snad se dají
brzo do kupy.“
Viktor Šťastný: „Krásný fotbal na obou
stranách. Mělo to opravdu úroveň. Věděli
jsme, že Kralice mají velmi kvalitní mužstvo a dokázaly to. My se dostali do vedení,
které jsme záhy ztratili, a soupeř nás pak ještě dvakrát potrestal. Také jsme tam měli určité šance, ale naše produktivita byla slabší.
Věřím, že když budeme podávat takové
výkony, tak budeme vyhrávat.“

FK Výšovice
FC Ptení




Branky: 20. Koukal, 72. Hýžďál. Rozhodčí: Heger – Strachoň, Grulich. Žluté
karty: 25. Hýžďál, 44. Koukal (oba V).
Diváků: 90.
Sestava Výšovic: Pychora – Škop J., Slamenec, Molek, Ryšánek – Krejčí, Hýžďál,
Bartoník, Enkhbaatar – Baroš, Koukal.
Střídali: Olbert, Chlud, Fildán, Svozil, Pelikán, Škop M., Křivinka. Trenér: Michal
Dudík.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Novák, Doležel S., Chlup – Šmída, Nevrla,
Koudelka, Kučera – Procházka, Dospiva.
Střídali: Jergl, Vyroubal, Steiner, Doležel
M., Hrabal, Lang. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů:
Michal Dudík: „První poločas byl dnes
špatný z naší strany. Soupeř byl hodně houževnatý, až nás trošku překvapil. Míče jsme
nakopávali a vůbec nehráli svou hru. Z jediné vážnější šance se nám podařilo vstřelit
branku. Ve druhé půli už jsme se zlepšili
a hru jsme ovládali. Jen jsme se zase natrápili
v koncovce a mohli jsme utkání dohrávat ve
větším klidu. Jsme ale rádi, že jsme konečně
vyhráli. Dodá nám to sebevědomí.“
František Vlach: „Dneska to nebyl náš zápas. První půle byla taková hodně bojovná

z obou stran a moc šancí k vidění nebylo.
Domácí si vytvořili jednu a z rohu nás potrestali. My jsme věděli, že musíme hrát spíše po zemi, protože měl soupeř výškovou
převahu, ale nedařilo se nám to. Ve druhé
půli byly Výšovice lepším mužstvem, my
si vytvořili snad jedinou šanci. Nedá se nic
dělat, v tom je ten fotbal krásný. Příští týden
to bude třeba zase lepší.“

Sokol Plumlov „B“
Jiskra Brodek u Konice
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Branky: 38. a 83. Fajstl – 55. Burget, 63.
Müller. Rozhodčí: Dömisch – Lizna, Weiser. Žluté karty: 80. Bárta – 78. Burget.
Diváků: 120.
Sestava Plumlova: Melichárek – Bureš,
Kotlán, Ševcůj, Surma – Aujezdský, Bárta,
Křupka, Čarný – Fajstl, Kolařík. Střídali:
Bureš M., Kolomazník, Pur, Hulka, Vysloužil. Trenér: Radek Bureš.
Sestava Brodek u K.: Grepl K. – Zemánek, Burget H., Koudelka J., Možný
– Grepl M., Müller, Zatloukal, Koudelka
Z. – Burget A., Kolář. Střídali: Ošlejšek,
Hloušek. Trenér: Patrik Müller.
Pohledem trenérů:
Radek Bureš: „V první půli jsme nedali
řadu šancí, kdy jsme soupeře přehrávali
a do kabin šli pouze za stavu 1:0. Do druhé půle jsme vstoupili špatně a soupeř nás
potrestal dvěma brankami. Pak jsme zase
zapnuli a zaslouženě srovnali. Bohužel nás
ta produktivita a dvacet minut druhé půle
stály dva body. To nás velmi mrzí.“
Radovan Vičar: „Jak jsme minulý týden
body ztratili, tak tenhle týden jsme je zase
získali. Domácí byli hlavně v první půli jednoznačně lepší. Ve druhé už se hra poněkud vyrovnala. Podařilo se nám dokonce
skóre otočit na svou stranu, ale těsně před
koncem domácí zaslouženě srovnali. Bod
navíc za penalty určitě bereme.“

Sokol Určice „B“
Sokol Vícov




Branky: 3., 45., 73. z penalty Vodák, 87.
Menšík – 53. Tesařík, 75. Šobr. Rozhodčí:
Krátký – Duda, Horák. Žluté karty: 43.
Štěpánek, 47. Nakládal – 22. Mrňka D., 26.
Dostál, 71. Mlčoch. Diváků: 85.
Sestava Určic: Hýbl – Grulich, Pospíšil,
Nakládal, Hudský – Plíšťák, Štěpánek,
Menšík, Šnajdr – Vodák, Kouřil. Střídali:
Kadlec, Čajan, Šlézar, Berčák, Antoníček,
Mlčoch. Trenér: Karel Vlach.

Sestava Vícova: Dokoupil – Mlčoch,
Humpolíček, Tesařík, Chytil – Šobr, Mrňka P., Mrňka D., Rozsíval – Dostál, Pliska P.
Střídali: Sovík, Tesařík, Baránek, Pliska M.,
Ježek. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Dnes vyhrálo klidnější mužstvo. Podařilo se nám dobře vstoupit do
utkání a šli brzy do vedení. Rychlá branka ale
umí být ošemetná, jsem rád, že jsme vedení
drželi. Na konci první půle se nám podařilo přidat druhou branku. Druhá půle byla
podobná. Musím uznat, že šlo o vyrovnaný
souboj, jen Vícov byl trochu neklidný a často
fauloval, za což byl potrestán.“
Miroslav Krutovský: „Do zápasu jsme
nevstoupili vůbec dobře. Soupeř nás potrestal na začátku a konci první půle, kdy
jsme si nechali zbytečně dát dvě branky. Na
druhou stranu bylo vidět, že zrovna Vodákovi stačí málo a branku dá, stále dokazuje,
že je střelec. Celkově to byl ale vyrovnaný
souboj, na okres velmi dobré úrovně. Náš
výkon určitě nebyl špatný, ale domácí byli
produktivnější.“

TJ Tištín
FK Němčice nad Hanou




Branky: 23. Tomek M., 45. a 75. Studený,
61. Hutera. Rozhodčí: Vachutka. Žluté
karty: 59. Pokorný – 77. Řezáč. Diváků:
120.
Sestava Tištína: Pokorný – Stančík, Hůlek, Slavík, Matoušek – Hýsek, Návrat,
Hamala, Bosák – Kyselák – Rehák. Střídali:
Varga, Špička, Koutský, Kuča, Mojtek. Trenér: Zdeněk Oulehla.
Sestava Němčic: Kopřiva – Řezáč, Tomek
O., Spiler, Chalánek – Pěnčík, Župka, Studený, Jordán – Tomek M., Buriánek. Střídali:
Hrabal, Handl, Hutera. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Zdeněk Oulehla: „Těžko se to dneska
hodnotí. Kromě prvních dvaceti minut byl
soupeř ve všem zkrátka lepší a zcela zaslouženě dnes vyhrál. Musíme se vzchopit.“
Pavel Voráč: „Konečně se nám podařilo
vyhrát, takže super pocit. Zápas byl ze začátku vyrovnaný. Podařilo se nám vstřelit
první branku, která nás hodně uklidnila.
Hráli jsme fotbal, jaký si představuju, to
pak vyústilo i v další branky. Tištín má zkušené mužstvo, která ví, jak zápas odehrát,
ale dnes jsme jim to nedovolili. Hodně
pomohlo, že se nám vrátili dva kluci, takže
jsme to mohli i trochu prorotovat. Hodně
cenné vítězství.“
(jaf)

Pondělí 24. srpna 2020

fotbal
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Koronavirus v Sigmě postihl němčického

rodáka Látala i prostějovského

fotbalistu Mojmíra Chytila
OLOMOUC Před prvním kolem nejvyšší soutěže přišla zpráva z olomoucké Sigmy o trojici nakažených v klubu. Vedení olomouckého
celku potvrdilo, že nákaza se prokázala u jednoho z hráčů a dvou
členů realizačního týmu. Podle sobotního vydání Deníku Sport jde
o hlavního trenéra a rodáka z Němčic nad Hanou Radoslava Látala,
jeho asistenta Jiřího Nečka a prostějovského odchovance Mojmíra
Chytila, který má za sebou první ročník u „A“-mužstva Sigmy a na
jaře například skolil Spartu.
U trenérů Sigmy o nákaze není po- tvrdil po utkání také sportovní machyb. Nepřímo tuto informaci po- nažer Ladislav Minář. V sobotním

střetnutí ostatně absentoval i mladý
útočník z Prostějova, když nebyl na
soupisce ani mezi zraněnými. „Ano,
Mojma měl pozitivní test,“ neslo se
fotbalovými kuloáry na Hané. Informace, že se skutečně jedná o Mojmíra Chytila, potvrdily Večerníku také
dva na sobě nezávislé zdroje. Průběh
nemoci je podle zpráv vedení klubu
bezpříznakový. „Všechny pozitivně

testované osoby jsou bez příznaku
onemocnění,“ uvedla tisková mluvčí
klubu Alice Zbraňková. Naší redakci se s hráčem podařilo spojit, ale
informace nepotvrdil ani nevyvrátil
a dále se k této nepříjemné situaci
nechtěl vyjadřovat.
Všechny kroky nyní klub řeší s krajskou hygienickou stanicí. Dá se předpokládat, že po vyléčení se všichni tři

vrátí bez problému zpět k mužstvu.
Pro nadějného ofenzivního hráče
Sigmy jde o velký problém. Trenéři
s ním určitě počítali nejspíše i do základní sestavy a nyní vypadne na pár
dní až týdnů z tréninkového tempa,
které bude muset dohnat. V jeho
věku a při jeho schopnostech by to
ale neměl být zcela zásadní problém.
(pk)
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PROSTĚJOV Není to tak dlouho,
co válel ve třetí nejvyšší soutěži
a hrál amatérskou soutěž v malém
fotbale. Nyní už ale osmadvacetiletý Jan Koudelka vyhlíží zápasy mezi
českou fotbalovou smetánkou.
Premiéru ve Fortuna:lize má už po
sobotě za sebou. A ne ledajakou,
v novém působišti, kterým je mu

Zbrojovka Brno, se uvedl v zápase
proti pražské Spartě. Pravda ne od
první minuty, někdejší hráč eskáčka se dostal do pole až krátce před
koncem, navíc za rozhodnutého
stavu. I tak má za sebou skvělý zážitek, na který nejspíš nikdy nezapomene. PROSTĚJOVSKÝ Večerník
jej o den později krátce vyzpovídal.

Michal SOBECKÝ

yy Máte za sebou první zápas
v nejvyšší soutěži. Jak se cítíte?
„Až na ten výsledek to bylo docela dobré. Na hřiště jsem ale šel za stavu 1:4. To
už jsem se mohl jen ukázat. A bral jsem
to tak, že v takové fázi zápasu už nic moc
nemůžete po…t.“ (úsměv)
yy Bylo to pro vás, předpokládám, jednodušší než naskočit za
nerozhodného stavu…
„Ano, opravdu je to něco jiného
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PROSTĚJOV Opatření proti koronaviru se sice v České
republice opět zpřísňují, ale
okresní soutěže v malé kopané
ČUS Prostějovska jsou odhodlané během září a října dokončit svůj dosud přerušený ročník
2019/2020. Na jaře se kvůli
nákaze covid-19 nehrálo, dohrávka aktuální sezóny tak proběhne až během nadcházejícího
podzimu. Tedy snad, jestli osud

a především epidemiologické
„kapacity“ ČR dovolí…
„Většina klubů coby účastníků našich
soutěží nesouhlasila s tím, aby první
i druhá okresní liga byly dokončeny
v průběhu června a července. Proto
Komise malé kopané ČUS Prostějovska rozhodla přeložit jarní část až do
podzimních měsíců,“ vysvětlili nejvyšší muži menší odnože fotbalu v regionu Pavel Kočíb a Bohuslav Krátký.
Druhá polovina nejvyšší okresní

soutěže 2019/2020 tak zahájí v sobotu 5. září, odvety druholigové
pak odstartují o týden později.
„Další ročník 2021 by následně proběhl systémem jaro a podzim během
příštího roku, čímž bychom přešli na
tenhle nový termínový model,“ vysvětlili Kočíb s Krátkým.
Kompletní rozlosování dohrávané
sezóny v okresních ligách malé kopané 2019/20 přineseme v příštím
(kopa, son)
vydání Večerníku.

a pro mě to byla jednodušší situace.“
yy Jak hodnotíte po zápasu svoje
představení?
„No, snad trochu pozitivně. Hodnocení trenéra ještě neznám. Teď záleží, co bude. Pro mě je každopádně
každá minuta na hřišti dobrá.“
yy Sdělil vám trenérský štáb, na
jaké pozici si vás představuje?
„Co se týká pozic, tak jsem hrál uprostřed, vepředu i na krajích zálohy. Je mi

celkem jedno, co budu hrát. Důležitější
je pro mě to, abych co nejvíce nastupoval.“
yy Jak zatím hodnotíte vaše působení v Brně? A co první liga, je to
velká změna?
„Za těch čtrnáct dnů jsem zatím se
sebou úplně spokojený nebyl. Změna
to je, hra je rychlejší, je to úplně jiná
úroveň. Věřím ale, že je to jen a jen
o zvyku hráče.“

FOTBAL
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
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Dva týmy z Olomoucka soutěž
do budoucna nezachrání…

KOMENTÁØ VEÈERNÍKU

důležitějších zápasů přijde hned ve
čtvrtém kole, kdy se proti sobě dva
největší favorité postaví.
Dalším celkům jde především o klidnou sezónu, hlavně aby se soutěž
odehrála podle původního plánu
a nedopadlo to jako v loňském roce.
Překvapit by mohla rezerva Kostelce na Hané, která by se ráda držela
v popředí tabulky. Stejné ambice
mají také například v Želči, Brodku u Prostějova, Bedihošti nebo
Biskupicích. Je ale otázkou, jak to
doopravdy během sezóny bude. Drtivá většina mužstev mluví o tom, že
letos je čeká boj pouze o třetí místo,
jelikož na první dvě kvalita není.
Rezerva Otaslavic by se chtěla také
hlavně scházet ve větším počtu než
loni a Pavlovice by rády opustily poslední příčku.

Jak „trojky“ dopadnou a co s nimi bude dál? Nejslabší třídy čeká návrat po tři čtvrtě roce a bude hodně zajímavé
sledovat, jak se které celky s tak dlouhou pauzou vyrovnaly. Dají se totiž očekávat pouze dvě varianty. Buďto
pozitivní euforie z návratu na trávník, nebo kritický nedostatek hráčů. Obavy panují spíše z druhé varianty...
A jak by asi letošní sezóna mohla dopadnout? Jasným favoritem, který si celkový postup pohlídá, budou Čechovice „B“. Ty už loni předváděly nejpohlednější fotbal, a pokud by proměnily šance v zápase s Nezamyslicemi,
byly by tam místo nich. Letos už si to vzít nenechají, i když jim budou Olšany šlapat na paty.
Druhá skupina přinese znovu vítězství Kladek, kterým ubyl největší soupeř ze Ptení. Zřejmě překvapí jeden
z olomouckých celků a bude na pódiu. Jenže horší bude otázka postupu, do kterého se nikdo z celků „béčka“
hrnout nebude. Nepřekvapilo by, kdyby tak postupoval druhý celek například z Olšan u Prostějova.
A co bude dál? To je zásadní otázka. Týmů ubývá každý rok a situace se nadále zhoršuje. I když se mládež
docela slušně rozjíždí, ještě dlouho potrvá, než nahradí stávající hráče. A ta už se v kuloárech hovoří o tom, že
by už příští sezóna byla trojka pouze jedna s větším počtem mužstev.

Z „béčka“ postoupilo nahoru Ptení
ze druhého místa, když první Kladky tuto možnost odmítly. Ty budou
i letos zcela jistě největším favoritem
soutěže. Jenže nastává otázka, bude se
někdo z celků této skupiny prát o postup k okresní smetánce? Zatím to
moc nevypadá. „Naším cílem je být
nejhůře do třetího místa a bavit nás i fa-

PROSTĚJOVSKO Poslední prázdninový víkend se ke všem dalším fotbalistům mužské kategorie přidají také účastníci třetí třídy OFS Prostějov. Obě skupiny budou mít stejně jako v loňském
roce devět mužstev. Po loňském ročníku sice počet týmů o dva zeštíhlil, ale zato se přidaly dva
celky z olomouckého regionu, čímž dostává soutěž atraktivnější kabát.„B“-skupina se tudíž těší
na zcela nová jména Luká a Vilémov, načež se rezerva Kostelce na Hané přesunula do „áčka“,
kde ji ta čekají jiní soupeři než doposud. Zatímco v této grupě je jasné, že zde budou chtít bojovat o postup zejména dva celky, v „béčku“ je situace daleko více zamotanější.
Skupina „A“
Tato grupa by se dala rozdělit na dva
tábory, a sice na dva obrovské favority a zbytek mužstev, která si to rozdají o další umístění. Na nejvyšší příčku
myslí rezerva Čechovic, ale také Ol-

šany u Prostějova. V loňské nedohrané sezóně jim Nezamyslice vzaly
postup o pouhý bod a Čechovicím
„B“ dokonce o penaltový rozstřel.
Oba celky navíc netají ambici vrátit
se znovu do nejvyšší okresní soutěže. „Cíl je pro nás jasný, tím je postup

do okresního přeboru. Věřím, že to
dokážeme,“ netají ambice nový kouč
rezervy Čechovic Miroslav Takáč.
„Uvidíme, jak nakonec sezóna dopadne. Role jednoho z favoritů se ale
nezříkáme,“ přidal se hrající trenér
Olšan Antonín Pospíšil. Jeden z nej-

Skupina „B“

noušky fotbalem,“ potvrdil Večerníku
Petr Fiala z Kladek, který také přiznal,
že postup do Přeboru OFS Prostějov
není pro Kladky téma, jelikož by zápasů pro tento tým bylo nejspíše moc.
Bude zajímavé jistě dále sledovat dva
nové celky z Olomoucka, které do
soutěže přibydou. Za pár kol zřejmě
bude jasné, jak moc se těmto celkům
bude dařit. Určitě by ale mohly překvapit. Nahoru se bude chtít v tabulce posunout také celek z Přemyslovic, který
se nyní snaží dát dohromady. Propad
by mohl nastat u rezervy Protivanova.
„Doufáme, že se hráči budou poctivě
scházet, zatím máme s počtem hráčů
mírné problémy,“ netají Karel Nejedlý
z Protivanova.
Čechy pod Kosířem a Sokol Zdětín
myslí hlavně na klidnou sezónu, kde se
co nejvíce pobaví i s fanoušky u fotbalu
a následně u pivka. Rezerva Brodku
u Konice se o sezónu trochu obává
a sami členové vedení přiznávali, že
pokud by o odchodech hráčů věděli,
ani by „B“ mužstvo nepřihlásili… Na
druhou stranu jen dobře pro dorostence, kteří mohou trénovat i hrát proti
mužům. Posun vpřed chce znovu zažít
také Hvozd, který se po celkovém restartu klubu dává postupnými kroky
znovu dohromady, a i když je tato cesta
na dlouhou trať, zatím funguje.
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Mladý prostějovský cyklista Daniel Babor právě reprezentuje
Česko na ME a chce stihnout i domácí Memoriál Malečka
PROSTĚJOV Má teprve dvacet let, ale již nezadržitelně míří
mezi nejlepší cyklisty České republiky. Na dráze je Daniel Babor (na snímku), člen týmu Tufo
Pardus Prostějov, top už delší
dobu, dosáhl i na medaile z mládežnických mistrovství světa
a Evropy. Teď už se však výrazněji
prosazuje také na silnici, což mu
právě teď způsobilo paradoxně
komplikace, byť příjemné. Kvůli
aktuální účasti na silničním evropském šampionátu ve Francii
totiž hrozí, že nestihne milovaný
Memoriál Otmara Malečka. Ten
vypukne na domácím velodromu
již tento víkend.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
yy Na ME vás nominovali po získaném bronzu na republikovém
šampionátu U23. Jak se zrodila
tahle třetí příčka?
„Po pravdě je třetí místo pro mě spíš
zklamání, protože jsem jednoznačně
chtěl vyhrát. Bohužel jsme to jako
mladý tým s většinou prvoročáků
v sestavě nezvládli úplně takticky,
když s několika Slováky na společném MČR a MSR ujeli do úniku
i dva Češi. A my jsme pak přes velkou snahu vedoucí skupinu už nedostihli, tím pádem jsem víc než bronz
nezískal. Závěrečný spurt většího
počtu lidí bych přitom určitě ovládl,
na to si věřím, protože jsem prostě
rychlostně nejsilnější. Celkově šampionát beru tak, že mi o kousek unikl
mistrovský titul.“
yy Což vás asi mrzí, neboť o vás je
známo, že plně spokojen býváte
pouze s triumfy...

„Je to přesně tak. Já zkrátka nesnáším
porážky, a protože v cyklistice musíte být první, aby vás nikdo neporazil,
tak beru jedině vítězství. Lidi z okolí
mi sice říkají, když dojedu například
druhý nebo třetí, že jde taky o pěkný
úspěch. V případě horšího výsledku
mě pak uklidňují, ať nejsem zklamaný, že je to jen sport. Já však chci pokaždé vyhrát a jakoukoliv porážkou
strašně trpím, byť třeba v nějakém
menším závodu. Cyklistiku vnímám
jako boj o prvenství. A jestli někdo
vítězit může, tak já vyhrávat potřebuju.“
yy Nyní vás čeká silniční mistrovství Evropy. Můžete odhadnout
své šance v Plouay?
„Tamní trať nahoru a dolů plná
kopců není
zrovna pro
mě, protože
mám osmdesát
kilo
a jsem rozený
sprinter. Poslední dobou
jsem se ale
v kopcích dost
zlepšil, proto se
nehodlám na nic
vymlouvat. A budu se
rvát o co nejlepší
výsledek, bojovat na
maximum. Ne se jen
tak projet.“
yy Myslíte, že je
reálné stihnout po
ME alespoň závěrečný
madison na dráhovém
Grand Prix Prostějov?
„Vím, že to řeší lidi z vedení
prostějovského klubu, aby
nás s Tomem Bártou hned
po Evropě autem převezli
do Prostějova a my tak mohli absolvovat hlavní závod
Memoriálu Otmara Malečka. Pokud
taková možnost existuje, udělám pro
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Nepotřebuju hned v zimě odcházet
za každou cenu jinam. V Prostějově
jsem totiž spokojený a dokážu si bez
problémů představit, že zde podepíšu
novou smlouvu.
Uvidíme podle situace...
ni sto dvacet procent, protože
domácí Grand Prix mám hrozně
rád a je to pro mě jeden z hlavních
vrcholů.“
yy Vidíte svou budoucnost dál na
dráze, či spíš na obecně prestižnější
silnici?

yy Pomýšlíte výhledově za iks let
třeba i na triumfy v Grand Tours?
„Přesně takové cíle mám, i když zatím
jsou hodně daleko. Vůbec se to nestydím říkat, protože zkrátka chci maximum a za svými sny jdu z veškerých
sil. Cyklistice obětuju v podstatě
všechno ostatní, lidi okolo mi
teď říkají, že jsem od letoška
sobečtější než předtím.
Zkrátka mám maximalistické cíle, pro jejichž
splnění udělám absolutně vše. S Tomášem Bártou jsme
se vsadili, kdo
z nás dvou se
dřív dostane

krok výš udělám nejpozději do tří let
a Toma tím porazím. (smích) Výhodu snad můžu mít jako specialista do
spurtů, klasických sprinterů na silnici
v posledních letech ubývá.“
yy Nakolik zvládáte letošní specifickou sezónu ovlivněnou koronavirem?
„Já jsem člověk milující závody a žijící pro ně, tím pádem jsem domácí
karanténu i vše kolem toho cítil jako
zničující věc. To období nejpřísnějších
opatření pro mě bylo fakt hrozné, a ačkoliv jsem se snažil poctivě trénovat,
tak nemůžu říct, že úplně naplno. Šlo
o psychicky náročnou dobu, naštěstí
už je za námi. Snad definitivně.“
yy Způsobuje vám COVID-19 nějaké obavy?
„Vůbec ne. Samozřejmě respektuju
platná zdravotní opatření a dávám si
pozor na hygienu, hlavně při závodech. Ale že bych seděl doma, koukal
do zdi a bál se, že chytím koronavirus,
to absolutně ne.“
yy Jaké podmínky vám v ekonomicky i celkově složité době vytváří
TUFO PARDUS Prostějov?
„Já osobně si nemůžu absolutně na nic
stěžovat. Kvůli koronaviru to bylo, stále
je a asi i bude těžké, strašně demotivující je především nejistota vinou překládání, dokonce i rušení závodů. Na
něco makáte a potom se najednou dozvíte, že zbytečně. Přesto
pro nás vedení týmu vytváří
výborné podmínky – na každou
jednotlivou akci i celkově.“
yy Po sezóně vám končí smlouva. Uvažujete o přestupu jinam?
„Určitě se nikam na sílu netlačím, nepotřebuju hned v zimě odcházet za
každou cenu jinam. V Prostějově jsem
totiž spokojený a dokážu si bez problémů představit, že zde podepíšu novou
smlouvu. Uvidíme podle situace a jednání. Kdyby však přišla nějaká super
nabídka odjinud, tak by pochopitelně
bylo složité ji odmítat. Jenže otázka je,
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
zda se dá něco takového v současné
„Silnice je v cyklistice samozřejmě do PRO TOUR. Já bych tam pocho- těžké době vůbec očekávat. Nebudu
víc, takže ambice do budoucna mám pitelně rád hned, po téhle stránce jsem zatím předbíhat a počkám, co přijde
hlavně tam, ale rozloučit se nechci ani dost netrpělivý. Ale věřím, že takový po sezóně.“
s milovanou dráhou. Částečně chci na
ní jezdit pořád, zároveň však mám už
od kadetů jasno, že postupně přejdu
k silničním závodům.“
yy Jak v současnosti kombinujete
DANIEL BABOR
přípravu na tyto dvě odlišné sféry
vašeho sportu?
✓ narodil se 22. října 1999 v Hořovicích
„Do letoška jsem to bral tak, že silnice
✓ většinu života bydlel v Berouně
✓ od roku 2018 je členem cyklistického týmu
je doplněk dráhy, kterou nelze dělat
SKC TUFO PARDUS Prostějov
bez ní. Teď už jsem tenhle přístup
otočil, ovšem dráha pro mě je i na- ✓ s cyklistikou začal v osmi letech, deset sezón jezdil
za
CK
Bítovská
a
Kovo
Praha
dále bude srdcovka, bez které se neobejdu. Tréninkově se vždy zaměřuju ✓ získal desítky medailí včetně mistrovských titulů z MČR
všech věkových kategorií, především na dráze
na to, co mě zrovna čeká. Poslední
✓ největších úspěchů dosáhl jako junior zlatem na dráhovém mistrovství
dobou jsem tak před mistrovstvím
Evropy 2017 a stříbrem na dráhovém mistrovství světa 2017,
republiky makal hlavně na silnici, po
v kategorii U23 skončil druhý na dráhovém ME 2019
Evropě a krátkém orazu se pak budu ✓ dosáhl také na vítězství v závodě Českého poháru na silnici v Mladé Boleslavi
víc věnovat dráze s ohledem na pod2019, celkově byl v loňském seriálu ČP třetí mezi muži do 23 let
zimní evropský šampionát. Současně ✓ dlouhodobě reprezentuje Českou republiku, aktuálně startuje
na silničním evropském šampionátu ve Francii
však chci, aby netrpěla ani příprava
před silničními závody, které průběž- ✓ je svobodný
zajímavost:
váží 80 kilogramů, což je na dráze výhoda, ale pro silničníně absolvuju. Musím to prostě vhodho cyklistu to kromě spurtů znamená komplikaci
ně skloubit.“
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V prvním kole nejnižšího evropského poháru
mají Prostějovanky volno, na koho narazí dál?

260,),1·/( 9(ÿ(51Ì.
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LUCEMBURK, PROSTĚJOV Páteční odpoledne patřilo v Lucemburku – tedy v sídle
Evropské volejbalové federace CEV – losování klubových pohárů starého kontinentu
2020/2021. Kvůli koronaviru se tento slavnostní akt konal v mnohem pozdějším termínu než obvykle. A tradičně se týkal i volejbalistek VK Prostějov, jež některou z evropských soutěží absolvují už třináctou sezónu
v řadě za sebou.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Tentokrát byly Hanačky premiérově za existenci oddílu v Challenge
Cupu, tedy v nejnižším poháru ze
všech tří. „Dlouhých deset let jsme
coby nejlepší ženský klub ČR působili mezi elitou v Champions
League, poslední dva roky po ekonomických úsporách v CEV Cupu.
A nyní jsme ze čtvrtého místa české
UNIQA extraligy šli do Challenge
Cupu, v nedokončeném ročníku vinou COVID-19 rozhodovalo o na-

sazení pořadí po dlouhodobé části,“
vysvětlil sportovní ředitel vékáčka
Miroslav Čada.
Do Vyzývacího poháru (překlad)
se nakonec přihlásilo sedmadvacet
týmů z osmnácti zemí. Což znamenalo, že pro listopadové 1. kolo
– šestnáctifinále bude mít pět celků
volný los a do osmifinále postoupí
přímo bez boje. Přesně tato výhoda
potkala prostějovské družstvo, které se tak automaticky dostalo mezi
šestnáct nejlepších kolektivů Challenge Cupu. „Tím, že jsme velice
dlouho hrávali nejvyšší Ligu mistryň a v předchozích dvou letech
pak CEV Cup, nasbírali jsme dost
vysoký bodový koeficient. Navíc
i Česká republika je na tom v ženské kategorii po téhle stránce doce-

la dobře, tím pádem jsme se ocitli
mezi pěticí nasazených. Z čehož
máme určitě radost, zvlášť v současné koronavirem nejisté době máme
aspoň jeden postup předem jistý,“
potěšilo Čadu.
Stejnou výhodu získaly francouzské
VB Nancy, turecký Yesilyurt Istanbul, rumunská CSM Lugoj a maďarský Diamant Kapošvár. Všechny
tyto mančafty včetně VK tedy očekávají své soupeře pro prosincové
2. kolo, jež vzejdou ze vstupních
bojů. A koho můžou v osmifinále
potkat svěřenkyně Lubomíra Petráše? Lepšího z dvojice Dinamo Bukurešť (Rumunsko) – FC Porto
(Portugalsko). „O potenciálních
protivnících zatím víme málo, bude

ještě spousta času zjistit všechny potřebné informace. Obecně se však
dá momentálně říct, že favoritem
souboje mezi Bukureští a Portem
je rumunské Dinamo, kde během
minulé sezóny působila běloruská
smečařka Tatsiana Markevich nastupující dříve za nás. Nechci takhle
dlouho dopředu nic moc odhadovat, ale papírově asi budeme o něco
slabší. Přesto se rozhodně popereme
o účast ve čtvrtfinále, což by už byl
hodně zajímavý úspěch,“ doplnil
Čada.
A na koho v Evropě narazí další
kluboví zástupci ČR mezi ženami?
UP Olomouc v základní skupině
Champions League vyzve Dinamo
Kazaň (Rusko), Gorgonzolu Novara

Pirane Brusno (Slovinsko) – Sanaya La
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(Itálie) a Chemik Police (Polsko).
V šestnáctifinále CEV Cupu jdou
Šelmy Brno na Dritu Gjilan (Kosovo) a Olymp Praha na horšího z dvojice předkola Ligy mistryň Mladost
Záhřeb (Chorvatsko) – Calcit Kamnik (Slovinsko). A TJ Ostrava potká
v šestnáctifinále Challenge Cupu VS
Riga (Lotyšsko).
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PROSTĚJOV Jak už Večerník
informoval v minulém vydání,
tento týden stráví v Prostějově
na soustředění volejbalistky PVK
Olymp Praha. A ženy VK využijí
jejich přítomnosti k částečně společné přípravě.
„Dohodli jsme se s koučem Olympu Standou Mitáčem, že si v úterý
25. i ve čtvrtek 27. srpna odpoledne uděláme společné modelované
tréninky. Jak přesně budou vypadat,
na tom se operativně domluvíme až
během nich,“ prozradil hlavní kormidelník vékáčka Lubomír Petráš.
Co od těchto dvou přípravných jednotek prostějovského a pražského

družstva na jednom hřišti očekávat?
„Určitě si vyzkoušíme zčásti řízeným
způsobem různé herní situace a rozhodně si proti sobě dáme taky několik cvičných setů,“ odhadoval Petráš.
V oba dny proběhnou společné
tréninky od 16.00 do 18.00 hodin
v hale Sportcentra DDM. „Nepůjde o klasické přáteláky, ale i tak
– nebo možná tím víc – nám takový model může hodně dát. Olymp
složil pro letošek dohromady velmi
kvalitní družstvo, je jedním z největších favoritů extraligy. A dvakrát
s ním potrénovat nám jedině prospěje,“ těší se Petráš.
(son)

BRNO, PROSTĚJOV Volejbalistky
VK Prostějov absolvovaly své první
dva přátelské duely v přípravě na
novou sezónu 2020/21. Uplynulý
pátek 21. srpna si k nim zajely do
padesát kilometrů vzdáleného (či
spíš blízkého) Brna, kde tamnímu
Královu Poli jednou podlehly a jednou nad ním vyhrály – shodně ve
čtyřech sadách.
Jihomoravanky coby věkově asi nejmladší tým UNIQA extraligy ČR
mají v kádru několik cizinek, například
americkou smečařku Cassidy Baird či
lotyšskou reprezentační nahrávačku
Elvitu Dolotovu. Proto se dala od vzájemných přípravných střetnutí očekávat zajímavá i rovnocenná konfrontace, což se přesně potvrdilo.
„Úvodní zápas se hrál dopoledne
v malé hale areálu ve Vodově ulici.

.3%UQR²9.3URVWĨMRY
a

První tři sety byly naprosto vyrovnané a rozhodovaly je koncovky, nám
lépe vyšla až ta třetí. Ve čtvrtém setu
už pak byl soupeř lepší, nám odešla
přihrávka a tím i vše ostatní,“ popisoval kouč Lubomír Petráš.
„K odpolední odvetě jsme se přesunuli do velké haly, kde to lépe známe
a trochu víc nám to tam svědčilo.
Průběh utkání byl přesně opačný,
když z prvních tří vyrovnaných sad
jsme dvě úvodní získali my díky lépe
zvládnutým závěrům, pak domácí celek snížil na 1:2. A ve čtvrtém
setu jsme už měli navrch,“ hodnotil
3:1
(21, 23, -26, 15)
1:3
(-23, -22, 20, -18)
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Petráš.
Oba mače splnily podle jeho názoru
svůj účel. „Byly to klasické první přáteláky po dlouhé zápasové přestávce.
Chvílemi kvalitní, chvílemi s mnoha
chybami, takové nahoru a dolů. Celkově se vyznačovaly vyrovnaností, my
i Brno jsme postupně protočili všechny
přítomné hráčky,“ ohlížel se slovenský
lodivod.
Z pátečních výkonů a výsledků zatím nechtěl nic zásadního vyvozovat.
„Z našeho mančaftu nejvíc bodovala Kopy neboli Gábina Kopáčová
na účku, snad se jí bude dařit trvale.
Ostatní holky střídaly dobré okamžiky
s horšími. A každopádně je jasné, že
máme pořád hodně na čem pracovat,
abychom se dál zlepšovali,“ zdůraznil
Luboš Petráš.
(son)

Za Lvíèata ÈR v Polsku
nastoupila Fabikovièová
Szczyrk, Prostějov (son) - Pod
vedením šéftrenéra mládeže VK
Prostějov Aleše Nováka se dívčí
volejbalová reprezentace lvíčat
České republiky dlouhodobě
připravuje na domácí Mistrovství
Evropy kadetek 2022 právě na
prostějovské půdě. Novák dělá tomuto národnímu výběru
hráček ročníku narození 2006
a mladších hlavního kouče a po
dlouhém, téměř měsíčním soustředění v Národním sportovním
centru Prostějov (27. června až
22. července) teď vyvezl své svěřenkyně k první zápasové prověrce mezinárodního charakteru. Šlo
o dvě přátelská utkání ve Szczyrku
proti vrstevnicím Polska, s nimiž
mladé Češky nejprve remizovaly
2:2 (14:25, 25:20, 11:15, 15:11)
a následně je porazily 4:0 (25:19,
25:23, 26:24, 25:22). Do obou
duelů zasáhla i jedna zástupkyně vékáčka, nahrávačka Andrea
Fabikovičová. Její oddílová parťačka Anna Pečenková (blokařka)
zůstala mezi náhradnicemi necestujícími do Polska. Nyní se repre
lvíčat ČR vrátí do Prostějova, kde
o víkendu 5. a 6. září absolvuje
v místním NSC velký mezinárodní turnaj.

0O½GHzQLFH9.DEVROYXMÉ
kemp v Uherském Brodu
Uherský Brod, Prostějov (son)
- Soustředění číslo dva během
probíhající přípravy na novou
sezónu 2020/21 mají právě teď
na programu mládežnické volejbalistky VK Prostějov. Ty už
zkraje srpna vyrazily tradičně do
Karlova pod Pradědem, kde především nabíraly kondici. Po návratu pokračovaly s tréninkovou
náplní v domácích podmínkách,
načež uprostřed minulého týdne
zahájily již druhý přípravný kemp
mimo region. „Od čtvrtka 20. do
středy 26. srpna jsme na soustředění v Uherském Brodu. Tentokrát je zaměření už mnohem víc
herní, vedle fyzičky a síly se věnujeme hlavně herním věcem. Je
potřeba intenzivně pracovat jak
na všech dílčích činnostech, tak
na volejbalovém sladění jednotlivých družstev,“ prozradil šéftrenér nadějí vékáčka Aleš Novák.
Prostějovské juniorky i kadetky
čeká v novém soutěžním ročníku
extraliga ČR, starší žákyně vedle
krajského přeboru také Český pohár, jenž po dlouhých letech znova okusí rovněž výběr U19.
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YNDSVH´
PROSTĚJOV Necelý měsíc
zbývá do plánovaného startu
UNIQA extraligy ČR 2020/2021
a tím i do soutěžního začátku
nové sezóny prostějovských volejbalistek. Sportovní ředitel
VK Miroslav Čada (na snímku)
sledoval páteční losování nadcházejícího ročníku evropských
pohárů v Lucemburku, průběžně
pozoruje pokračující přípravu
žen vékáčka. A po dlouhé pauze
se už moc těší na mistrovské boje
s logickým přáním, aby jejich
průběh výrazněji nenarušil koronavirus.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

yy Co říkáte na los Challenge
Cupu?
„Z mého pohledu můžeme být určitě spokojení. Díky vysokému bodovému koeficientu jsme se dostali
mezi pět nasazených klubů, které
mají v prvním kole volno a tím pádem přímo postupují do osmifinále.
Tuhle výhodu jsme si vybojovali
svými dobrými výsledky v pohárové
Evropě za předchozí roky, kdy jsme
dlouho působili v elitní Lize mistryň
a poslední dvě sezóny v CEV Cupu.
Samozřejmě pomohl i poměrně dobrý koeficient České republiky. V každém případě můžeme být s ohledem
na současnou nejistou dobu rádi, že
aspoň jeden postup máme už předem
v kapse.“
yy Půjde projít přes osmifinálového protivníka?
„To se takhle dlouho dopředu složitě
odhaduje. Narazíme na lepšího z dvo-

jice Dinamo Bukurešť – FC Porto,
osobně bych to viděl spíš na Rumunky. Tamní ženský volejbal je silnější než
portugalský, ale nejvíc pochopitelně
záleží na složení hráčského kádru konkrétního soupeře, jeho volejbalových
kvalitách. A na zjištění všech potřebných informací budeme mít spoustu
času, osmifinále Vyzývacího poháru je
na programu až během prosince. Ovšem Dinamo patřilo v posledních letech mezi tři nejlepší rumunské kluby,
tudíž favoritem při předpokládaném
postupu přes Porto bude spíš Bukurešť. My však do vzájemných soubojů
půjdeme s otevřeným hledím, rozhodně se o to porveme. Účast ve čtvrtfinále Challenge Cupu by totiž znamenala
zajímavý úspěch.“
yy Jak z vašeho pohledu probíhá
příprava „A“-družstva žen VK?
„Hlavní trenér Luboš Petráš vede
tým velice dobře, o to nemám vůbec

obavy. Důležité je, že mančaft pracuje od druhého týdne společných
tréninků skoro celý pohromadě
s výjimkou Terky Balákové věnující se ještě beachvolejbalu. Všechny
ostatní holky makají naplno a s chutí, nové posily rychle i bez problémů
zapadly do kolektivu. V plánu je dostatek kvalitních přáteláků a nic tedy
nebrání tomu, aby se náš tým dobře
nachystal na všechny tři soutěže,
které absolvuje. O Challenge Cupu
jsme mluvili, v extralize budeme
chtít bojovat o čtvrté páté místo
a v Českém poháru můžeme využít
příznivého losu k opětovnému postupu do Final Four.“
yy Nemáte za aktuálního vývoje
ohledně covid-19 obavy, aby soutěže vůbec proběhly?
„Situace pro týmové sporty v ČR nebyla ještě donedávna vůbec příznivá
hlavně kvůli povinným čtrnáctiden-

opatření zmírnit, navíc se jedná také
o finančních kompenzacích od státu a o tom, jak dostat do hledišť co
nejvíc fanoušků. Vedení českého volejbalu teď čeká na další vývoj a při
zasedání Asociace ligových
klubů plánovaném na
přelom srpna a září
tomu uzpůsobí své
kroky, rozhodnutí.
Za aktuálně vstřícnějších podmínek
už si dovedu lépe
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
představit, že
i volejbalové
ním karanténám celých družstev
soutěže2020/21
i při jediném nakaženém koronavi- půjde odehrát, jakkoliv to bude určirem. Aktivita vedení českého fotbalu tě těžké. Všichni si přejeme hlavně to
i hokeje však pomohla tato přísná jedno: ať ſe hraje!“

www.vecernikpv.cz
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Druhý pivot dorazil,
sestava
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PROSTĚJOV Srbský basketbalista
Nemanja Bezbradica se stal poslední posilou BK Olomoucko před novým ročníkem
Kooperativa NBL. Urostlý 207 centimetrů vysoký pivot může hrát na pozici čtyři i pět a patřičně vyztuží podkošový prostor na obou polovinách palubovky.
Původní zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Hned po příletu se zapojil do přípravy a okamžitě nastoupil i do zápasu.
Hned proti svitavským Turům ukázal, že bude posilou. Je to hráč, kterého jsme do kádru potřebovali. Teď
už máme tým pohromadě,“ potvrdil
příchod Bezbradici trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
V sedmadvaceti toho má Bezbradica
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Kostelec doma proti Telnici, Prostějov v Horce
PROSTĚJOV Do startu nového
ročníku 2. ligy mužů Jižní Morava
zbývá házenkářům TJ Sokol Kostelec na Hané HK i TJ Sokol II Prostějov ještě skoro měsíc, přesto oběma
těmto týmům začne soutěžní ročník
2020/21 už teď. Respektive o nejbližším víkendu. Na programu totiž
tradičně je 1. kolo Českého poháru.
Kostelečtí borci vyfasovali dost kvalitního soupeře, tudíž budou mít hned
na úvod Českého poháru nezvykle
výhodu domácího prostředí. Tato výhoda je však vykoupena silou Telnice,
jednoho z největších druholigových
favoritů. Hanáci přivítají ambiciózního protivníka v sobotu 29. srpna

Foto: internet

PROSTĚJOV Další dvě zajímavé novinky přilétly
z tábora korfbalistů SK RG Prostějov. Jedna se týká
složení hráčského kádru a druhá přípravy na nový
soutěžní ročník 2020/21.
Už dříve hanácký klub oznámil návrat odchovankyně
Lenky Faltýnkové, což byla docela přestupová bomba, neboť jde o jednu z nejlepších českých korfbalistek a dlouholetou reprezentantku ČR. To čerstvý příchod Nely Kubů
takovou senzací zdaleka není, neboť nová posila ergéčka
má teprve osmnáct let a dosud nastupovala za papírově
slabší Nový Lískovec z Brna. Přesto je talentovaná akvi-

návratu. Věřím, že to bude vydařená
spolupráce výhodná pro hráče i Olomoucko,“ doufá kouč Benáček.
Bezbradica má za sebou rovněž zajímavou kariéru v mládežnických reprezentacích. V roce 2009 se v Litvě
podílel na srbském bronzu z mistrovství Evropy do 16 let. O dva roky
později byl v Polsku v týmu osmnáctiletých a získal stříbro. Na olympiádě
mládeže v Singapuru získal v roce
2010 zlato s týmem 3 x 3. „Opravdu PRAHA O čtyřiapadesát příček
jde o kvalitního hráče. Myslím, že si po prvním challengeru v Praze
polepšil Jiří Lehečka. Prostějovjsme se trefili,“ uvedl Benáček.
ský tenista postoupil do osmifinále, když na své cestě vyřadil i nasazeného Slovince Rolu a vypadl až
se šestým nasazeným Nagalem z
Indie.
„Začal jsem výborně, ve druhém
setu ale přišla krize a v rozhodujícím
setu se soupeř dostal na koně. Šlo to
vyhrát, škoda,“ posteskl si Lehečka,
jinak byl ale spokojený. „Odehrál
Kvalitu máme, potřebujeme ale mít
také sílu, abychom mohli hrát naplno
celých čtyřicet minut,“ dodal kouč
týmu připravujícího se v Prostějově.
V nadcházejícím týdnu čeká na basketbalisty náročný zápasový pro- OSTRAVA Prostějovský tenista
gram. Dle plánu mají sehrát hned Vít Kopřiva je novým mistrem
čtyři duely, z toho dva jako součást České republiky ve dvouhře. Ve fiturnaje ve Zlíně. Již zítra, tj. v úterý nále šampionátu dokázal porazit
25. srpna, je přivítá od 18.00 ho- svého trenéra Jaroslava Pospíšila
din Inter Bratislava. O den později a završil své povedené vystoupení
vstoupí do zlínského klání duelem na ostravské antuce.
proti NH Ostrava od 16.00 hodin. „Především mentálně to bylo těžké
V pátek 28. srpna by se měli před- utkání. S Jardou jsme si hodně blízstavit na palubovce prostějovské- cí. Věděl jsem, do čeho jdu, už jsme
ho Sportcentra v odvetě proti bra- proti sobě hráli i finále turnaje Fututislavskému Interu, první rozskok re. Utkání bylo dlouho vyrovnané,
je naplánován na 18.00 hodin. Vše protože Jarda hraje pořád výborně,“
pak zakončí nedělní druhý zápas popsal své pocity Kopřiva.
podniku ve Zlíně proti domácímu Rozhodující duel třiadvacetiletý
výběru.
(lv) tenista vyhrál 6:4, 6:1. První tři hry

na Sokoly ani Tury
Na cizí palubovce se basketbalisté
poprvé představili ve Svitavách. Narychlo domluvené utkání bylo náhradou za původně zamýšlený duel
se Spišskou Novou Vsí. Patnáct minut bylo střetnutí vyrovnané a Olomoucko místy i vedlo. Pak ovšem
hráčům došly síly a tomu odpovídal
výsledek 73:97. O výsledku rozhodla krátká pasáž, v níž hosté nabrali
dvoucifernou ztrátu. „Naše tréninková pauza byla delší než u soupeřů. V kondici v důsledku toho zaostáváme. Herně je to přitom dobré.
Dokud máme síly, můžeme se měřit
s každým. Ale potřebujeme čas. Až
doženeme fyzické manko, přijdou
výsledky,“ konstatoval Benáček.
„Kluky pochopitelně nebaví prohrávat, ale musíme zkrátka vnímat realitu.
Být pozitivní a současnou situaci ustát.

v sobotu 29. srpna od 17.00 hodin
na půdě Horky nad Moravou. Což
je v posledních letech stabilní účastník oblastního přeboru, tedy nižší
soutěže. Proto v případě tohoto střetnutí ponesou roli favorizovaného
celku hosté ze Sokola II. „Zkusíme
dát v rámci možností dohromady co
nejlepší sestavu, jaká půjde. Až podle
konkrétního složení mančaftu pro
utkání však budeme moci říct, nakolik reálně v Horce dosáhneme na postup. Přání je totiž jedna věc a skutečnost na hřišti jiná. Každopádně projít
dál v poháru chceme, hlavně musíme
bojovat,“ uvedl lodivod „dvojky“ Tomáš Černíček.
(son)

zice vítaným příspěvkem do personálně ne tolik početné
dívčí části prostějovského kádru pro extraligu dospělých.
Co se týče přípravy „A“-družstva SK, ta měla dosud podobu jen dobrovolné účasti některých plejerek i plejerů na
pondělních oddílových trénincích ve venkovním areálu
RG a ZŠ města Prostějov ve Studentské ulici. Momentálně však už probíhá soustředění celého klubu RG v Čekyni
u Přerova, kde naši korfbaloví vyslanci pobývají šest dnů
od neděle 23. do pátku 28. srpna.
Podrobnosti přineseme v příštím vydání Večerníku.
(son)

'YĨRVPLILQiOHQDSUYQtPSUDÿVNpPFKDOOHQJHUX

Basketbalisté nestačili
PROSTĚJOV Další dva přípravné
zápasy absolvovali basketbalisté
BK Olomoucko. Na úvodní výhru
nad ostravskou Novou hutí ale nenavázali. Postupně prohráli s Královskými Sokoly Hradec Králové
i svitavskými Tury.
I druhé utkání odehráli svěřenci kouče Benáčka na domácí palubovce
a duel s Královskými Sokoly přinesl
vyrovnanou partii. Soupeři se střídali
ve vedení a rozhodla koncovka. V ní
hosté vedli 74:72 a v samém závěru
měli lepší mušku. Olomoucko prohrálo 74:84, když neubránilo několik
posledních útoků. „Bylo vidět, že tým
má za sebou atletickou přípravu. Hráči byli unavení a těžkopádní. To ale
k přípravě patří. Pomalu si to bude
sedat, věřím, že herně půjdeme nahoru,“ věří kouč Predrag Benáček.

od 18.30 hodin v Městské sportovní hale Kostelce. „My bereme pohárový zápas v tomto období pokaždé
jako součást přípravy, výsledkově nic
nehrotíme. Což momentálně platí
dvojnásob, po extrémně dlouhé soutěžní pauze způsobené zrušením jarní
části kvůli koronaviru teprve dáváme
dohromady hráčský kádr i realizační
tým. Na druhou stranu zkusíme určitě
postoupit tím víc, že nastoupíme v domácím prostředí,“ řekl dočasný kouč
HK David Ševčík, který mužstvo zatím převzal po odstoupivším hlavním
trenérovi Milanu Varhalíkovi.
Prostějovští házenkáři otevřou Český pohár jako obvykle venku, a to

Korfbalisté mají mladou posilu
Nelu Kubů a jsou na soustředění

EXKLUZIVNĚ

za sebou opravdu
hodně. Profesionální kariéru odstartoval v OKK Beograd a přes BKK
Radnički se dostal do Partizanu, kde
v roce 2014 získal srbský titul. Následovalo angažmá v Mostaru a Rize.
Posledním týmem, kde srbský pivot
působil, byl bělehradský KK Beovuk
72. Poslední rok nehrál kvůli zranění.
„To je vlastně naše štěstí, jinak bychom tak kvalitního hráče zřejmě
nezískali. Je to velká možnost pro
obě strany. Nemanja pomůže našemu týmu, klub zase pomůže jemu při
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jsem tři dobré zápasy a nasbíral i
nějaké body, které se hodí. Z tohoto
pohledu nešlo o špatný turnaj,“ dodal hráč TK Agrofert Prostějov.
Mezi nejlepší šestnáctku se dostal
také jeho oddílový kolega Zdeněk
Kolář. Po vítězství nad Nouzou si
poradil s Rakušanem Ofnerem a
ztroskotal až v duelu s Francouzem
Herbertem, když nedokázal uspět
v rozhodující třetí sadě. „Nevyužil
jsem své šance, v tom byl mezi námi
rozdíl. V závěru mi navíc nešel ser-

vis. Porážka mi přinesla zklamání,
měl jsem vyhrát. Cítím, že herně to
není špatné, potřebuji to ale potvrdit
výsledkově,“ uvedl Kolář.
Jiří Veselý byl druhým nejvýše nasazeným hráčem turnaje, už ve 2. kole
ale prohrál s Karančevem z Ruska.
Na turnaj bezprostředně navázal další
pražský podnik hraný na kurtech TJ
Spoje. V něm Lehečka nestačil na
Němce Masura, dál jde ovšem po vítězství nad Belgičanem De Greefem
Kolář.
(lv)

zápasu nabídly jednoznačné gemy
tenistů na servisu. Vše se zlomilo od
čtvrté hry, ve které Kopřiva zužitkoval třetí brejkbol. Posléze bylo k vidění dalších šest brejků, po kterých
první sadu ve svůj prospěch vybojoval Kopřiva.
Vítěz úvodní sady na začátku druhého setu odvrátil dva brejkboly protihráče za sebou. Kopřiva se dostal
až do vedení 4:0. Pospíšil brejkem
vykřesal naději, zbývající gemy ovšem patřily hráči prostějovského TK
Agrofert. „Nebylo by špatné zopakovat titul po jedenácti letech, ale tentokrát to nešlo. V podstatě celý zápas

se mi nepodařilo vyhrát servis a to
ve vyrovnaném střetnutí na vítězství
prostě stačit nemůže,“ uznal Pospíšil.
(lv)
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QėJOFTFPQÛUğQJÍLPW½UFOJT
PROSTĚJOV Poslední vítěz Pablo Andujar, Jaume Munar, který
triumfoval v roce 2018, a další
špičkoví antukáři by měli být ozdobou tenisového turnaje MONETA Czech Open, jenž se bude hrát
od 7. do 12. září na prostějovských
kurtech. Tradiční challenger opět
nabídne tenis té nejvyšší kvality.
„Seznam přihlášených hráčů hovoří
jasnou řečí. Představí se několik hráčů z první světové stovky. Kdo není
na žebříčku do stopadesátého místa,
ten se přímo do hlavní soutěže nedo-

stane. To je opravdu výborné obsazení,“ míní ředitelka MONETA Czech
Open Petra Černošková.
Pořadatelé se opět snaží, aby se v
hlavní soutěži představil co největší
počet českých hráčů. Jistotu má pouze Jiří Veselý, pokud ovšem nebude
ve hře ve druhém týdnu US Open.
Talentovaným domácím tenistům
proto budou přidělené divoké karty.
„Chceme, aby měli možnost získat
nějaké body do světového žebříčku
ATP, existuje několik variant. Můj názor je takový, že kartu si za své výkony

zaslouží Jiří Lehečka a Zdeněk Kolář,“
uvedla Černošková.
Pokud se nezmění aktuální zdravotnické nařízení, budou moci do
hlediště i diváci, což si pochopitelně
přeje také vedení turnaje. Tenisoví
fanoušci ale budou muset dodržovat
pokyny pořadatelů. „Musíme se vejít
do stanovených počtů návštěvníků
sportovních akcí a dodržovat stanovené rozestupy. Jsou to věci, se kterými si poradíme a doufáme, že si diváci
užijí další ročník našeho turnaje,“ věří
Černošková.
(lv)

PROSTĚJOV Velký den prožil v sobotu 22. srpna 2020 prostějovský nohejbal. Oddíl TJ Sokol I zorganizoval k padesáti letům jeho existence velké oslavy, které měly celkem
tři části. Všechny se maximálně vydařily a historické jubileum kulatého půlstoletí tohoto sportu v Prostějově tak bylo
nadmíru důstojně připomenuto.
moderní umělý povrch, kromě nohejbalistů ho teď mohou využívat i volejbalisté, mládež a široká veřejnost.
Obligátní přestřižení bílé pásky provedly politické špičky regionu: hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk,
primátor statutárního města Prostějov
František Jura a jejich náměstci Ladislav Hynek a Jiří Rozehnal. Asistovali
také nejvyšší představitelé místního
nohejbalového oddílu, tedy předseda
Jaromír Faltýnek a jednatel Richard Beneš, i ženy z vedení TJ Sokol I Prostějov
v čele se starostkou Jitkou Vitáskovou.
„Dva roky za sebou jste zažádali o finanční dotaci kraje na vaše projekty

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
První díl výročního dění obstaral špičkově obsazený turnaj trojic, o jehož průběhu podrobně informujeme na jiném
místě této strany. Mezi utkáním o bronz
a závěrečným finále turnajového klání
přitom byl slavnostně otevřen druhý
kurt v areálu u sokolovny na Skálově
náměstí. V rámci rekonstrukce dostal

*GLVOCP 1NQOQWEMÆJQ MTCLG .CFKUNCX 1MNGwV÷M XNGXQ  C RTKO¾VQT UVCVWV¾TPÊJQ
O÷UVC2TQUV÷LQX(TCPVKwGM,WTCRąGUVąKJ¾XCLÊR¾UMW
Foto: Marek Sonnevend
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Odpoledne proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného
kurtu, večer pak vlastní oslavy
a pokaždé úspěšně. Teď už raději o žádné peníze nežádejte, nebo bychom vám
je museli zase dát,“ zavtipkoval v rámci
slavnostního otevření dvorce hejtman
Ladislav Okleštěk. „Ale když to řeknu vážněji, tak mám velkou radost, že
se i díky naší podpoře daří tento areál
postupně zvelebovat, aby mohl do budoucna dál sloužit kvalitnímu sportu,“
připojil Okleštěk s úsměvem.
Výbornou náladu navzdory úmornému
vedru sdílel též primátor František Jura.
„Prostějovský nohejbal má bohatou tradici a velmi úspěšnou minulost i současnost. Společnými silami dáváme tohle
útulné sportoviště do takového moderního stavu, aby neméně úspěšná mohla
být rovněž jeho budoucnost. K výročí
padesáti let vám přeji, ať se nadále co nejvíc daří,“ řekl Jura, sportovec tělem i duší.
Za ekonomickou pomoc poděkoval
oběma institucím šéf oddílu nohejbalu
Jaromír Faltýnek, načež ve všeobecně
dobré uvolněné atmosféře se smíchem
dodal: „A věřte, že o dotační peníze
znovu zažádáme, neboť chceme náš
areál dál vylepšovat a modernizovat.
Tak už si připravte kasu,“ rozesmál
Faltýnek přítomné. Moderátor setkání
Antonín Dušek poté vše uzavřel. „Tohle krásně zrekonstruované hřiště je
tím nejlepším dárkem k padesáti letům
nohejbalu v Prostějově!“

6CMJNGX[RCF¾\TGMQPUVTWQXCPÚMWTVéÊUNQFXCXPQJGLDCNQXÆOCTG¾NW6,5QMQN+2TQUV÷LQX

Po skončení turnaje se bývalí i současní
členové klubu TJ Sokol I a také pozvaní
hosté přesunuli do Baru Monte Christo
v suterénu sokolovny. Právě tam totiž
proběhla závěrečná část oslav, ovšem ne
v příliš oficiálním duchu, ale spíš neformálně a pohodově, jak je u nohejbalistů
zvykem. „Mezi vámi je mi vždy moc
dobře a jsem proto rád, že můžu prostějovskému nohejbalu gratulovat k padesátému výročí. Hrajte pořád pro radost,
nadále s tak skvělými výsledky,“ popřál
náměstek primátora statutárního města
Prostějov Jan Krchňavý.
Zasloužilí borci nohejbalového půlstoletí ve městě jak z dávnější i nedávné
minulosti, tak ze žhavé současnosti obdrželi pamětní diplomy za svůj přínos

tradičnímu českému sportu v Sokole
I. „A osobně chci poděkovat úplně
všem, kteří prostějovskému nohejbalu
kdy v historii pomohli,“ zdůraznil oddílový jednatel a trenér Richard Beneš,

Foto: Marek Sonnevend

jenž měl především za posledních dvacet let obří, naprosto zásadní podíl na
vzestupu TJ.
Pak už se nohejbalová komunita báječně
bavila u dobrého jídla a pití až do noci...

2ąGFUVCXKVGNÆMTCLGO÷UVCPQJGLDCNQXÆJQQFFÊNWK6,5QMQN+RąKUNCXPQUVPÊOQVG
XąGPÊFXQTEG
Foto: Marek Sonnevend
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NOHEJBALOVÉ OSLAVY
V ÈÍSLECH
ZÁKLADNÍ SKUPINA A

PROSTĚJOV U příležitosti padesáti
let existence prostějovského nohejbalu uspořádal oddíl TJ Sokol I PV
turnaj trojic pro registrované i neregistrované hráče. Nakonec nebyl
vzhledem k deseti zúčastněným trojkám nijak extra velký, zato však měl
díky špičkové účasti opravdu vynikající úroveň. Vyložená pastva pro oči
příznivců tradičního českého sportu,
u níž nemohl chybět ani Večerník!

Marek SONNEVEND
Obě pětičlenné základní skupiny ovládli
na dvou kurtech v areálu u sokolovny na
Skálově náměstí největší favorité. Grupu
A vyhrál domácí výběr Sokola I v sestavě Ladislav Pírek, Lukáš Pírek (bratři
působící v 1. lize družstev ČR), Michal
Růžička, ačkoliv se místy trochu trápil.
Hned ve třech utkáních však dokázal
odvrátit několik setbolů za sebou a otočit
na 10:9 včetně tiebreaku rozhodujícího
duelu o prvenství proti Modřicím. Extraligový oddíl MNK vyslal do hanáckého klání mladíky Filipa Halvu, Davida
Višvadera a Jana Bartoše, kteří podlehli
jen kolektivu pořádajícího klubu (navíc
těsně) a do play-off šli ze druhého místa.
Třetí v áčku zůstal Team Dental tažený
prostějovským odchovancem Lukášem
Rosenberkem, momentálně nastupujícím rovněž za Modřice v extralize.
Čtvrtou i pátou příčku obsadili dle očekávání „amatéři“ Imbaque a Kowid, ovšem sympaticky bojující z veškerých sil.
Ve skupině B dominovali beze ztráty

bodu Dorostenci 2017, což byli Jakub
Ftačnik, Jan Matkulčík a Marian Příhoda. Všichni tři nohejbalově vyrostli
v Prostějově a pro zdejší TJ získali
mimo jiných trofejí titul mistrů republiky družstev v dorostu za uvedený
rok, prvně dva jmenovaní jsou navíc
vícenásobnými mistry světa juniorské
kategorie! Ne náhodou proto porazili
i soubor extraligového Vsetína, jenž ve
složení Ondřej Kurka, David Majštiník, Daniel Bílý obsadil v béčku druhou pozici navzdory překvapivému
klopýtnutí s Mohelnicí. Té ve vyrovnaném pořadí zůstal až čtvrtý post za třetí
Paprikou, taktéž hodně silnou s ligovými borci. Páté Křenůvky nebodovaly.
Čtvrtfinále přineslo za nádherného,
leč velmi horkého počasí tři jednoznačné partie a jedno drama. V pohodě 2:0 kralovali Sokol I nad Mohelnicí,
NK Austin Vsetín proti Dental Teamu
i Dorostenci 2017 nad Imbaque. Pouze Modřice měly kupu starostí s nebezpečně pálící Paprikou a postup vydřely nejtěsnějším možným poměrem
přes odvrácený mečbol.
Od semifinále pak akce vrcholila na
skutečně lahůdkové top úrovni. Domácí přitom rozjeli bitvu s Valachy suprově
a v zahajovací sadě vedli 9:7. V tu chvíli
se však nechali rozhodit sporným balónem přiznaným soupeři, který následně otočil na 9:10. A druhé dějství
už opanoval suverénně 3:10, Prostějovany tenhle vývoj zlomil. Druhý semifinálový mač byl možná nečekaně, ale

FOTOGALERIE
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naprosto zaslouženě jasnou záležitostí,
když perfektně rozjetí Dorostenci 2017
smetli Modřice 10:7, 10:3.
Trojice zastupující klub organizátorů
moc chtěla alespoň bronz, jenže proti
MNK v zápase o třetí místo v sobě již
nenašla fyzické ani morální síly. Mladí
protivníci na tom byli lépe kondičně,
psychicky a tím i herně, tudíž duel dopadl přesvědčivě 6:10, 7:10. Načež přišel

skutečný vrchol – krásné a nervydrásající
finále. Dorostenci 2017 ho měli bez debat rozehrané na vítězství, neboť úvodní
sadu kontrolovali 10:7 a ve druhé měli
za stavu 9:8 první dva mečboly. Vsetín
ale oba zažehnal, ten druhý dokonce
šťastným prasátkem. Rozhodující tiebreak pak měl stejný průběh. Diváky povzbuzovaní odchovanci Sokola I znovu
vedli 9:8, bohužel ani tentokrát další dva

mečboly neproměnili. A závěrečný míč
celého dne navíc dopadl z nohy Kurky
na rozhraní koncové lajny a milimetrového autu, přičemž sudí ho určil jako
čáru, tedy dobrý balón. Tím pádem přes
mohutné protesty Ftačnika dosáhli na
celkový primát vsetínští extraligisté.
Nejlepší čtyři trojky obdržely při slavnostním vyhlášení výsledků hodnotné
ceny, Kuba Ftačnik dostal jako náplast na

3ĆLFK¿]ËQRKHMEDORYÛxO¿JU/LJRYÇKRSRK¿UXêËVOR

Do Prostějova přijede nesmírně silný Vsetín!
PROSTĚJOV Po letní prázdninové pauze pokračuje od nejbližšího
víkendu Ligový pohár družstev ČR
2020, který v nejvyšší divizi I hrají
i nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov.
V dosavadním průběhu letošní mimořádné soutěže zřízené v době koronaviru sice vysoko prohráli všechny tři své duely, ovšem před 5. kolem
základní části rozhodně neskládají
zbraně. Tuto sobotu 29. srpna od
14.00 hodin nastoupí doma proti

favorizovanému NK Austin Vsetín,
který chtějí aspoň částečně zaskočit.
Zápas proběhne ve venkovním areálu u sokolovny na Skálově náměstí,
za nepříznivého počasí v nedaleké
tělocvičně ZŠ v ulici Palackého.
Hanáci zatím mezi tuzemskou elitou
Ligového poháru podlehli Modřicím
0:6, Karlovým Varům 1:6 i v Holicích
2:6, což je logicky řadí na dno pětičlenné tabulky. Naopak Valaši remizovali v Karlových Varech 5:5, pora-

zili Holice 6:3, a dokonce triumfovali
v Modřicích 6:4, tím pádem vedou
průběžné pořadí! „Vsetín má velkou
sílu. Opírá se o slovenského reprezentanta Ladislava Stupáka a hlavně
o vynikající mladé hráče, zlaté medailisty z mistrovství světa juniorů.
Včetně našeho odchovance Kuby
Ftačnika, který se v dresu NK Austin skvěle chytil a odvádí tam čím dál
lepší výkony. Nohejbaloví příznivci se
určitě můžou těšit na něho i na celý

vsetínský tým,“ řekl Večerníku trenér
Sokola I Richard Beneš.
Zároveň věří, že dobrý výkon předvedou rovněž jeho svěřenci. „Kluci už se
mezi top českými kluby rozkoukali, každým dalším zápasem se dokázali zlepšovat. Pokud v tomhle trendu budeme
pokračovat a svou hru ještě posuneme
nahoru, tak jasného favorita minimálně
potrápíme. Byť je zřejmé, že jakýkoliv
jiný výsledek než 0:6 nebo 1:6 by znamenal dílčí úspěch,“ nadhodil Beneš.

Prostějovští borci trénovali jednou
až dvakrát týdně skoro celé prázdniny, k dispozici mají takřka kompletní
sestavu. „Chybí jen kapitán Honza
Valenta kvůli zraněnému kolenu. Nastoupí bratři Ladislav a Lukáš Pírkové,
Tomáš Roba, Petr Deutsch, Tomáš
Žůrovec a také navrátilci Jan Matkulčík
s Tomášem Drobilem, možná i Kamil
Husařík. V přípravě vypadali chlapci
nadějně, teď ještě to prodat v těžkém
utkání,“ přál si kouč.
(son)
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dílčí zklamání cenu pro nejlepšího hráče
v podobě fotbalové mičudy. „Máme radost, že turnaj k padesáti letům prostějovského nohejbalu měl tak vysokou kvalitu
a společně jsme mohli tohle významné
kulaté jubileum oslavit krásnou hrou,“
shodli se během závěrečného proslovu
nejvyšší představitelé oddílu TJ Sokol
I Prostějov, předseda Jaromír Faltýnek
a jednatel Richard Beneš.
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU...
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PROSTĚJOV Konec letních prázdnin patří v Prostějově každým rokem největšímu cyklistickému svátku na území
zdejšího regionu. Ano, touto mega akcí vždy je mezinárodní dráhový závod Grand Prix Prostějov – Memoriál
Otmara Malečka, jehož 21. ročník se koná v pátek 28.
a v sobotu 29. srpna na zdejším velodromu. Maraton
jednotlivých disciplín pojede po oba dny od 11.00 do
21.00 až 21.30 hodin. Ještě předtím se můžete přijít
v úterý 25. a ve středu 26. června podívat na koronavirem z června odložený podnik Velká cena Olomouckého
kraje. PROSTĚJOVSKÝ Večerník u toho jakožto mediální
partner ani v jednom případě chybět nebude.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Jedno velké vítězství přitom tradiční
a svou úrovní pokaždé špičkový podnik slaví už předem, že se v době koronavirové vůbec uskuteční. „Vzhledem
k celkové zdravotní situaci jsme měli
obavy, aby Memoriál neměl nějakou
vyloženě komorní podobu. Hrozilo,
že hlavně jezdci ze zahraničí budou
mít obavy cestovat a přijet sem k nám,
čímž bychom měli problémy naplnit
kvóty Mezinárodní cyklistické unie
směrem k rankingu a kvalita závodu
by hodně utrpěla. Naštěstí k ničemu
takovému nedošlo,“ oddechl si ředitel

GPP – MOM 2020 Michal Mráček
ze spolupořádajícího Tufo Pardus
Prostějov.
Přesto má za hygienicky složitých
okolností logicky starostí nad hlavu.
„Není to jednoduché pro nikoho,
tedy ani pro cyklisty, ani pro nás.
Například se přihlásil reprezentant
Rumunska, který by však musel podstoupit dva testy na covid-19, a sice
jeden doma před cestou do České
republiky, druhý tady po příletu do
ČR. A jen v případě obou negativních
výsledků by mohl na start, alternativou místo testování je čtrnáctidenní
karanténa. Ještě budeme tenhle případ řešit, ale vidím to komplikovaně,“
zmínil Mráček. Další specifické starosti řešil ohledně plánované účasti
dvou vyslanců z exotických zemí –
jednoho muže z Alžírska a ženy z Laosu. „Zjistili jsme však, že oba trénují

už déle než rok ve Francii, tím pádem
je můžeme brát jako lidi cestující
z Francie, nepodléhají tudíž žádným
zvláštním opatřením,“ navázal ředitel.
Jinak bude startovní pole významného klání nakonec ve standardní
kvalitativní podobě. „Dorazí muži
i ženy z patnácti států včetně cyklisticky renomovaných Francie, Itálie,
Nizozemska, Německa, Polska a dalších. Samozřejmě nebudou chybět
nejlepší čeští zástupci včetně členů
a členek našeho týmu Tufo Pardus
Prostějov, pro které je Memoriál
Otmara Malečka každoročně jedním
z ústředních vrcholů sezóny. Znovu
se pokusíme atakovat nejvyšší příčky
ve všech věkových kategoriích,“ ujistil
Michal Mráček.
Mezi mužskou elitou to ovšem bude
asi náročnější tím, že lídři prostějovského klubu Daniel Babor i Tomáš

Petr Šrámek:„Díky podpoře partnerů v čele s městem
a krajem jsme se rozhodli náš dráhový vrchol
PROSTĚJOV Nejvyšší muž cyklistické stáje Tufo Pardus Prostějov
logicky žije v napjatém očekávání,
co přinese nadcházející Grand Prix
Prostějov – Memoriál Otmara Malečka 2020. Týmový předseda Petr
Šrámek rozebral před jednadvacátým ročníkem významné akce
mezinárodního kalendáře na dráze
konané v srdci Hané hned několik
stěžejních témat. Co řekl?
2NRURQDYLURYÙFK
NRPSOLNDFÉFK

„Letos je organizace závodu určitě
nejtěžší za celou dosavadní historii.
Covid-19 extrémně zasáhl do našich
životů a výrazně ovlivňuje všechny
jeho součásti včetně sportu. Pro nás,
kteří jsme nezažili druhou světovou
válku, to určitě je zatím nejsložitější
období. Ekonomika sportovní sféry
dostává pořádně zabrat a my jsme
proto dlouho zvažovali, jestli Memoriál letos vůbec pořádat. Hlavně na jaře
za nouzového stavu nikdo nevěděl, jak
se bude zdravotní situace dál vyvíjet,
jestli se vůbec závodní sezóna rozjede,
a pokud ano, tak za jakých podmínek.
Prostě panovala velká nejistota, kterou jsme však postupem času překonali a rozhodli se jít do určitého rizika
naši tradiční akci normálně uspořádat.
Samozřejmě by to nešlo bez podpory
partnerů v čele se statutárním městem
Prostějov a Olomouckým krajem,
jimž touto cestou moc děkujeme.
A jejich pomoci si ohromně vážíme.“
O nabitém
závodním
kalendáøi…

„Tím, že se kvůli koronaviru několik měsíců nekonaly žádné soutěže
a v řadě případů byly jejich termíny
přeloženy na později, je závodní kalendář cyklistiky v těchto týdnech

a měsících strašně našlapaný. Jedna
akce okamžitě následuje jinou, mnohdy se vzájemně překrývají. A jezdci
si tak někdy musejí vybírat, kterému
podniku dát přednost. Podobnou situaci jsme tu v takovém rozsahu ještě
nikdy neměli, musíme se s ní co nejlépe vyrovnávat.“
O vùli a tréninkové
PRU½OFHd

„Bylo jasné, že za dané situace to řada
sportovců bez úhony na své výkonnosti nepřečká. Chuť naplno trénovat
šla s vidinou neexistence závodů pro
nejbližší období logicky dolů, ale já
musím v tomto ohledu vyzdvihnout
naše kouče, poděkovat jim. Dokázali
totiž svým svěřencům všech věkových
kategorií nachystat takový tréninkový program s kvalitní i zajímavou
náplní, že většina našich závodníků
pokračovala v přípravě bez ohledu na
okolnosti výborně. Díky tomu jsme
po opožděném startu letošní sezóny
měli až dosud skvělé výsledky, například z několika mistrovství republiky
jsme přivezli hromadu medailí včetně
mnoha zlatých.“
2Y\KOÉGN½FK
pro GPP – MOM…

„Mezinárodní konkurence k nám letos znovu dorazí špičková i přes platná hygienická opatření ve zdravotně
nelehké době. Je přitom možné, že
naše výsledky na Memoriálu tentokrát nebudou v elitní mužské kategorii natolik dobré jako v minulých
letech. Nejlepší současný dráhař Tufo
Pardus Prostějov Daniel Babor si totiž
bronzem na silničním šampionátu
ČR U23 vyjel nominaci do české reprezentace pro Mistrovství Evropy na
silnici, jež termínově koliduje s Grand
Prix PV. Totéž platí i v případě našeho

uspořádat“
dalšího lídra Tomáše Bárty, bez obou
se nejspíš budeme muset při Malečkovi obejít. Sice jsme vždy Memoriál
preferovali na úkor čehokoliv jiného
a chtěli domácím divákům ukázat
všechny naše top cyklisty, ale v tomto případě nechceme klukům upřít
šanci zúčastnit se evropského šampionátu. Ještě řešíme variantu, že by
zejména Dan mohl za cenu rychlého
přejezdu z jednoho dějiště do druhého stihnout jak silniční Evropu, tak
náš dráhový vrchol. Ovšem teprve
uvidíme, jestli taková možnost bude
reálná. Každopádně fanoušky zveme
do hlediště maximálně nachystaného
prostějovského velodromu na opětovně parádní podívanou, já osobně
se obzvláště těším na pokus kadetů
Tufo Pardus o překonání národního
rekordu ve stíhacím závodu družstev
dané věkové kategorie. Klíčové bude,
aby celé akci vyšlo počasí a konání závodů nenarušil déšť.“

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Bárta byli nominováni do české tech na rakovinu. „Oťasova dcera
reprezentace pro souběžně konané Kateřina Malečková bude jako
Mistrovství Evropy na silnici, které vždy organizovat finanční sbírku
logicky dostává přednost.
z dobrovolného vstupného diváků
„Pro mě je však Maleček srdeční zá- i z dalších příspěvků všech aktéležitost, a pokud to jen trochu půjde, rů akce, jejíž kompletní výtěžek
chci po absolvování evropského šam- tradičně dostane onkologické
pionátu stihnout v Prostějově aspoň oddělení Fakultní nemocnice
závěrečný madison. Vím, že se řeší Olomouc,“ potvrdil Michal
možnost rychlého přejezdu autem, Mráček.
takže teprve uvidíme, zda takovou Výstižně téma uzavřel Richard
variantu reálně zvládnu. Každopádně Šmída za Ricardo Prostějov,
pořád platí, že Memoriál mám hrozně tedy zakládající oddíl Memoriálu.
rád, pokaždé se na něj moc těším a ve „Když jsme závod před jednadvaceti
skvělé divácké atmosféře toužím po lety založili, chtěli jsme hlavně pěkvítězství na domácím oválu. Po pravdě nou akci pro jezdce i lidi jako poctu
bylo těžké rozhodování mezi silniční Otmarovi, kterého jsme měli moc
Evropou a dráhovým Grand Prix před rádi. Za všechny ty roky se původní
vlastními příznivci, ale chtěl jsem udě- záměr vyprofiloval v naprosto úžasný
lat krok ve své kariéře, přičemž globální podnik nejvyšší sportovní úrovně, za
akce s nároďákem se prostě neodmítá,“ což jsem opravdu rád. Jde o výsledek
vysvětlil Dan Babor nelehké dilema.
spousty práce a pro nás pořadatele je
Nedílnou součástí GPP – MOM je pak největší odměnou spokojenost
každoročně připomenutí odkazu jak závodníků, tak diváků. I pochvalOtmara Malečka, bývalého prostě- ná slova od cyklistických odborníků
jovského cyklisty, jenž roku 1998 či třeba od pana primátora Františka
zemřel v pouhých jednatřiceti le- Jury. Díky, velmi si toho vážíme.“
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Úterý a středa budou patřit Grand Prix ČSC

neboli Velké ceně Olomouckého kraje
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POHLED PRIMÁTORA
FRANTIŠKA JURY

„Memoriál Otmara Malečka pořádaný v posledních letech jako Grand
Prix Prostějov má obrovskou tradici
a já chci všem organizátorům moc
poděkovat, že v dnešní složité době
pokračují v jeho konání. Navzdory
mnoha problémům v souvislosti s koronavirem vytrvali, nic nevzdali a jedou dál, což není při veškerých hygienických opatřeních i ekonomických
dopadech žádná samozřejmost. Proto mám radost, že lidé z prostějovské
cyklistiky do téhle velké mezinárodní
akce znovu šli přes četné organizační
problémy, které sám důvěrně znám,
neboť se ve vrcholovém sportu pohybuji desítky let. Stojí to spoustu práce,
úsilí, starostí i peněz, proto velké díky
a klobouk dolů. Nejen za vlastní pokračování tradičních závodů, ale také
za jejich každoroční špičkovou kvalitu při účasti výborných zahraničních
jezdců i těch českých včetně zástupců
domácího Tufo Pardus Prostějov.
Na Memoriál jsem se vždycky chodil podívat ještě před svou politickou
dráhou a dál pravidelně chodím i teď,
když zastávám funkci primátora.
Pokaždé se moc těším jak na vysokou
sportovní úroveň, tak na krásnou atmosféru. A musím říct, že je to vždy
fantastický zážitek, při sledování
těchto závodů mívám až husí kůži.
Proto jsem hrdý, že takovou super
akci v Prostějově máme. Nezbývá
než popřát příznivé počasí, co nejvíc
diváků v hledišti a ať se vše maximálně vydaří.“
František Jura, primátor statutárního města Prostějov

