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PROSTĚJOV, HOSTIVAŘ Letos
v únoru byl odsouzen k podmínečnému trestu za surovost. Dnes už
bývalý elitní policista a člen jednotky chránící ústavní činitele ČR v loňEXKLUZIVNÍ
ském roce brutálně napadl mladíka
na diskotéce v Otaslavicích. Ten po
ROZHOVOR
jeho ataku skončil v bezvědomí
i v kaluži krve se zlomeným nosem,
čelistí a naštíplou lebeční kostí.
Rozsudek znamenal pro Daniela
Vlachynského z Prostějova konec
policejní kariéry. Nyní však světlo
světa spatřila zpráva, která expolicistu staví do úplně jiného světla. Je
to hrdina! Předminulý pátek se totiž
na hostivařské přehradě odehrálo
obrovské drama, ve kterém šlo ženě o život. Ve vodě totiž dostala křeč a začala se topit. Přítomný fotbalista Otaslavic neváhal a pro ženu, která už v tu chvíli ležela na hladině s obličejem ponořeným pod vodou,
okamžitě skočil. S námahou jí vytáhl na břeh, čímž jí jednoznačně zachránil život..
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Jak to bylo dál a co činu předcházelo?
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Dnes finále s Klárkou
Prostějov (mik) – Patnáctiletá
Klára Hrubá z Prostějova dnes, tj.
v pondělí 31. srpna, absolvuje finále
soutěže Dívka roku ČR za rok 2020!
Na vrchol prestižní soutěže určené
pro dívky od 13 do 15 let vynesly
prostějovskou slečnu hlasy na sociálních sítích. Jak vše dopadne, uvidíme
po podvečerním finále, které se koná
v Divadle pod Palmovkou v Praze.
Studentce Střední zdravotnické školy v Prostějově, která se hodlá stát záchranářkou, bude samozřejmě držet
palce i Večerník.
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Agentura +RNHMLVWpEĚKHPNDUDQWpQ\]DSRPQĚOLEUXVOLW
Prostějovští hokejisté mají velký
problém. Ten zdravotní po nákaze COVID-19 a dvoutýdenní
karanténě celého mančaftu je sice
zažehnán, ale vznikly jiné patálie. Po návratu z domácího vězení zapomněli hráči bruslit! Tento
nedostatek se nyní v plné nahotě
projevil v prvních přípravných
zápasech na novou sezónu.
„Když jsem tu sebranku viděl po
dvou týdnech ležení na gaučích
znovu na ledě, nestačil jsem se

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKUGFOKFP[UGQJNÆFN/KEJCN-CFNGE

•• Pondělí ••
Když začne hořet pod „zadkem“. Nikomu bychom to nepřáli, ovšem stát se
to může každému. Hned první den uplynulého týdne vyjížděli hasiči k ostrému
zákroku do Držovic. Řidiči tady přímo na silnici za jízdy začalo hořet osobní vozidlo. „Plameny zasáhly celé auto, nikomu se ale nic nestalo,“ dokumentoval mluvčí
krajských hasičů skutečnost, že šofér nechal auto autem a vzal nohy na ramena.
•• Úterý ••
Soudci na dovolené. Na první pohled by se mohlo zdát, že zločin z Prostějova vymizel. „Co tady děláte? Dneska se žádná trestní věc neprojednává,“ uvítal
Večerník ráno v budově soudu člen justiční stráže. A vskutku, pravidelná úterní
reportáž ze soudní síně byla rázem v trapu. Podobně jsme dopadli i ve čtvrtek.
Zločin ale nevymizel, jen soudci si vybírali dovolenou...
•• Středa ••
Zpěvačka jako zpěvačka. Minulý týden měla zahájit program Prostějovského
babího léta svým vystoupením na prostějovském náměstí devítinásobná česká
Slavice Hana Zagorová. Leč zdravíčko populární zpěvačky bylo proti. Jejím fanouškům nahradilo zklamání alespoň to, že se organizátorům narychlo podařilo
zajistit náhradu v podobě Moniky Absolonové.
•• Čtvrtek ••
Další podívaná v centru. Tak tohle by mohlo být k vidění na náměstí v Prostějově
„imrvére“! I další den se zde konalo vystoupení velice známé a oblíbené hudební
veličiny. Do Prostějova zavítaly No Name s frontmanem kapely Igorem Timkem.
A že to slovenská star rozbalila na plné pecky, kvitoval i sedící Jirka Wolker...
•• Pátek ••
„Fajn“ byznys v Prostějově. Tohle už nebude náhoda! Když Prostějov v loňském roce vyhrál v celostátním odborném výzkumu a stal se nejlepším městem
pro byznys v republice, mnozí zlí jazykové to připisovali náhodě, nebo dokonce
tomu, že současní radní si tento titul „koupili“, nikoliv. Prostějov má i nadále nejlepší podnikatelské prostředí a aktuálně vyhrál tuto soutěž znovu v rámci Olomouckého kraje.
•• Sobota ••
Žralok opět voněl. Po nedávném festivalu řízků měli návštěvníci kempu Žralok
možnost opět vidět soutěžní klání gurmánů, kteří si tentokrát dali záležet na vytvoření co nejchutnějšího kotlíkového pokrmu. Další ročník Plumlovského kotlíku se náramně vydařil, i když počasí tak trošku trucovalo. Ale pokud jsou plné
žaludky, lidé dokáží vydržet všechno.
•• Neděle ••
Hotel do první republiky. Celý týden nabitý kulturními událostmi uzavřel
zpěvák a herec, který se vyžívá v propagaci prvorepublikových písniček a tanců.
Uhlazenou předválečnou dobu připomněl svým vystoupením v Hotelu Plumlov Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

divit. Připadalo mi, že jsme nakoupili místo hvězd malé hokejisty z přípravky,“ dusil se vztekem
boss prvoligových Jestřábů Jarouš Tuňák. Právě on investoval
do nových posil mužstva desítky
milionů korun. „Hráči na ledě
šmatlali, v zatáčkách padali jako
hrušky a někteří z nich se na bruslích ani neudrželi,“ konstatoval
holý fakt trenér Juraj Šejbnutý.
Ztráta schopnosti bruslit se naplno projevila v utajovaném přípravném utkání s Plumlovem.
Prostějovští prvoligisté prohráli
tento mač s amatéry 2:9! „To je
parodie na hokej. Devětadevadesát procent kádru posíláme
okamžitě do přípravky, aby se
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Chtěl nakupovat, ale za cizí!
Policie dopadla darebáka,
který začátkem července
okradl v prostějovském supermarketu stařenku, které
sebral peněženku s osobními doklady, platební kartou
a osmi stovkami korun v hotovosti. Osmatřicetiletý lump
se vzápětí pokusil pomocí
odcizené karty nakoupit, ale
se zlou se potázal…

800
Finanční transakce totiž
neproběhla, neboť seniorka
neměla na účtu ani kýžených
476 korun! Policisté uvedli,
že zajištěný zloděj není žádným nováčkem šikmé plochy,
ale má za sebou bohatou
trestní minulost spojenou si
rozsudky vězením.

rubriky
Večerníku
Nejlepší pro byznys. Prostějov
v loňském roce zvítězil v celostátním srovnávacím výzkumu Město
pro byznys. A ve vítězné šňůře pokračuje i letos. Minulý týden zástupci prostějovského magistrátu
převzali ocenění pro nejlepší město
pro byznys za rok 2020 v rámci Olomouckého kraje, máme tak opět
největší podnikatelský potenciál.

PROSTĚJOV Co tvoří sportovní výkon? Hodně faktorů jako talent, trénink, psychická příprava,toejvšeobecněznámé.Alecojealetakydůležité?Nopřecedobránálada!Svéotomví
třebaúčastníciVelkécenyOlomouckéhokraje,kteráproběhlapočátkemuplynuléhotýdnunaprostějovskémvelodromu.Přestoženacyklistyčekalystresujícíazároveňskvělémomenty plné závodění i adrenalinu, úsměvy nechyběly. Snad tento pozitivní přístup všech
zainteresovaných přispěl k tomu, aby se závody odjely bez komplikací či vážných zranění.
A to i přesto, že prudký vítr cloumal reklamními panely, stany i samotnými závodníky.
Naštěstí i úsměvy pomohly k tomu, že posádka sanitky, která při podobných akcích nesmí chybět, měla jen minimum práce.

Nedáte? Tak jdìte do...!
Prostějov (mik) – Poslední dobou se množí stížnosti na vzrůstající počet bezdomovců, kteří lemují
Vrahovickou ulici a většinou ve větším počtu vysedávají na lavičkách
u chodníku nebo před supermarketem Albert. „Většina z nich žebrá
a obtěžuje kolemjdoucí. Jednomu
z mužů jsem odmítla dát peníze na
víno, tak mě sprostě poslal někam,“
posteskla si Večerníku žena z Vrahovic.

VEÈERNÍKU

60½9

Matka rodila v sanitce
Prostějov (mik) – Předminulou sobotu časně ráno přijali lékaři krajské
záchranky oznámení z Konicka, kdy
u gravidní ženy probíhal překotný
porod v terénu. Na místo okamžitě
vyjela sanitka z Konice. „Do jejího příjezdu byl veden telefonicky asistovaný
porod, kdy operátorka naváděla matku ke správné poloze a otce k postupům vedoucím k porodu. Výjezdová
skupina byla na místě za pár minut
a dítě tak porodili společnými silami
již v sanitním vozidle. Na svět přišla
holčička Markétka a tímto přejeme
mamince i dítěti hodně zdraví a štěstí,“
uvedla Lucie Urbanová, tisková mluvčí Záchranné zdravotnické služby
Olomouckého kraje.

Pondělí 31. srpna 2020

znovu hokejisté naučili bruslit!
Podstoupí tak dvoutýdenní tvrdou tréninkovou kúru společně
s šestiletými hokejovými nadějemi. Zda do začátku soutěže
budou všichni OK, nemůžu tušit. Ale uvidíme při generálce na
první ligu, ve které se střetneme
s Bostonem,“ konstatoval šéf Jestřábů Jarouš Tuňák.
Skutečnost, že prostějovští hokejisté zapomněli bruslit a jejich
výkony zcela určitě neodpovídají
úrovni druhé nejvyšší soutěže, se
probírala i v radě města. Ta totiž
chce přispět prvoligovému týmu
na novou sezónu dalšími miliony
korun. „Nevím, jestli by nebylo
lepší investovat do nákupu bruslí,

takzvaných ‚kačenek‘. Potřebujeme hlavně, aby se naši hokejisté
udrželi na ledě a nedělali ostudu
po celé republice,“ zadumal se
první náměstek primátora Jiří
Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Text v této rubrice
je smyšlený, nikterak

CO NÁS UDIVILO…
„Zagorka“ nedorazila. Zklamáním pro věrné fanoušky byla zpráva z magistrátu, která ve středu
ráno oznamovala zrušení večerního koncertu Hany Zagorové na
prostějovském náměstí. Zpěvačka
nemohla dorazit kvůli náhlé zdravotní indispozici. Ovšem „náhradnice“ Monika Absolonová také
stála za to!
ZACHYTILI JSME

385

Přesně tolik litrů dezinfekce
„rozlil“ magistrát mateřským
a základním školám, aby byla
všechna zařízení schopna dodržet protiepidemická opatření.
ZAUJAL NÁS...

IGOR TIMKO

pravdivý a redakce
Večerníku se
od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

Foto: internet

po dvojici hledaných

Slovenská kapela No Name odehrála ve čtvrtek večer na prostějovském náměstí famózní koncert
a její frontman zářil štěstím.

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.

ZASLECHLI JSME…

VLASTIMIL MEDŘÍK
se narodil 9. prosince 1963 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání 10. února 2018. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 54 do 55 let, měří okolo 180
centimetrů, má střední postavu, hnědé oči,
šedé vlnité vlasy a šedý plnovous nebo knír.

„JDU DO DŮCHODU,
CHCI SE VĚNOVAT
VNOUČATŮM!“
Ivana Hemerková Večerníku prozradila, proč se rozhodla skončit
ve funkci ředitelky Střední zdravotnické školy Prostějov.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 18/13 °C
Pavlína

¶WHUÙ

21/9 °C
Linda, Samuel

Støeda

23/9 °C
Adéla

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

Ètvrtek 23/12 °C
Bronislav

Pátek

24/11 °C
Jindřiška

Sobota 25/12 °C

Boris

Nedìle 25/11 °C
Boleslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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Jaký je stav? A na kterém oddělení leží?
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Policie nezná
PROSTĚJOV Zítra to už bude
měsíc, co v bytě panelového domu
v Okružní ulici došlo k těžko uvěřitelné tragédii. Třiadvacetiletý
mladík zastřelil svoji o rok starší
přítelkyni, se kterou žil, aby vzápětí legálně drženou zbraň obrátil
proti sobě. Dvě těla bez známek
života našli policisté v bytě poté, co
se po své dceři začala shánět matka.
Doteď není případ uzavřen, i když
s největší pravděpodobnosti bude
odložen.
„Prověřování všech okolností stále pokračuje. Zatím není znám motiv, proč
došlo k vraždě a následné sebevraždě,“
sdělil Večerníku Libor Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.

Ještě týden po tragédii kolovala po sociálních sítích fotografie vraha a sebevraha
v jedné osobě. Na ramenou měl pověšené dvě automatické zbraně a v ruce pistoli. „Zbraně měl rád, pravidelně chodil na
střelnici,“ potvrdil nám muž, který si za
žádných okolností nepřál zveřejnit svoji
identitu. „Při činu použil legálně drženou střelnou zbraň,“ zareagoval policejní
mluvčí na otázku, zda mladík měl doma
v držení více střelných zbraní.
Obyvatelé panelového domu v Okružní
ulici, kde k otřesnému činu došlo, už nechtějí o smrti dvou mladých lidí vůbec
mluvit. „Dejte nám s tou hrůzou pokoj,“
odbyl nás jeden ze sousedů kousek od
bytu, kde k vraždě a sebevraždě došlo.
Zapomenout, to by rádi všichni…
(mik)

PROSTĚJOV Českou republiku
děsí rekordní denní nárůsty nakažených koronavirem. Zatímco v předešlých týdnech jsme se
chlácholili tím, že na Prostějovsku
není situace tak zoufalá, nyní už
to tak přesvědčeně tvrdit nemůžeme. Po delším čase totiž mimo
jiné došlo i na hospitalizaci pacientů s covid-19 na infekčním oddělení prostějovské nemocnice!

zjistili jsme

Michal KADLEC

Šestice hospitalizovaných
RCEKGPVč X RTQUV÷LQXUMÆ
PGOQEPKEKO¾UVąGFP÷V÷å
MÆ\FTCXQVPÊRTQDNÆO[
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

„Mohu potvrdit, že v tuto chvíli
máme na infekčním oddělení hospitalizovaných šest pacientů s CO-

VID-19, jejichž zdravotní stav je
středně těžký. Nikdo z nich zatím
není ohrožen na životě,“ prozradila
v pátek odpoledne Lucie Drahošová, manažerka marketingu společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
Na otázku, zda kromě šestice hospitalizovaných se lékařům z infekčního oddělení hlásili ještě další lidé
s příznaky koronaviru, obdržel Večerník negativní odpověď. „Ambulantně jsme na infekčním oddělení
během týdne žádné pacienty neošetřovali,“ uvedla Drahošová s tím, že
situace je pod kontrolou.
CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ
INFORMACE KE
KORONAVIROVÉ PANDEMII?
NALISTUJTE STRANU 10!

NOVINKA! V Prostějově vzniká

3DUWQHUMt]DWRSŐHWiKO VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

SUNëQNHPSŐHV]iGD
PROSTĚJOV Moderní technologie způsobily vyvolání konfliktu. A ten tedy hodně bolel! Co
vše může způsobit mobilní telefon, o tom se přesvědčili strážníci při řešení sporu mezi partnery. Mladý muž z Prostějova
„nařezal“ své dvacetileté přítelkyni kuchyňským prkýnkem za
to, že se nechtěla nechat natáčet
na video. Dívka svému partnerovi vytrhla mobil z ruky a mrštila
s ním o zem. Násilná pomsta přišla záhy...
„V odpoledních hodinách čtvrtku
sedmadvacátého srpna došlo k fyzickému napadení dvacetileté ženy
jejím šestadvacetiletým přítelem.
Útok způsobilo natáčení videa na
mobilní telefon. Slečna se pohybovala uvnitř domu a při tom byla natáčena svým přítelem, což se jí ale
nelíbilo a tak ho požádala, aby s tím
přestal. Ten však v točení pokračoval a následek na sebe nenechal
dlouho čekat. Dívka mu vytrhla
telefon z ruky a poté s ním udeřila
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o podlahu,“ rozpovídal se Petr Zapletal, strážník a zastupující tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Kdo by čekal, že muž jednání své
partnerky gentlemansky a duchaplně přehlédne, pletl by se! „Reakce byla okamžitá. Šel do kuchyně,
kde vzal dřevěné prkénko na krájení a několikrát uhodil přítelkyni do
zad. Újmu na zdraví naštěstí neutrpěl ani jeden z dvojice.
Jediná škoda vznikla
na mobilu, která
byla jeho majitelem vyčíslena
na 1 500 korun,“ sdělil
Zapletal.
A
jak
ještě dodal, oba
z mladého páru
budou své
chování objasňovat u správního orgánu.
(mik)
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PROSTĚJOV Vysoká, nebo vyšší
odborná škola? Takovou v Prostějově nenajdete. Poté, co před časem skončila krátká éra „Baťovky“,
žádná další taková
instituce tu není.
Zdá se, že již brzy
tomu bude jinak.
Ve městě má totiž vzniknout nová
VOŠ! A to v místě, kde naposledy
operovala právě Univerzita Tomáše Bati, tedy v budově v budově
bývalé základní školy na Husově
náměstí.
„V Prostějově terciální vzdělávání
dlouhodobě chybělo. Proto jsme se

rozhodli, že do toho půjdeme,“ potvrdila informace Večerníku jednatelka
školy Barbora Michlová.
Škola bude působit pod
hlavičkou zde již fungujícího ART ECONU,
tedy instituce, která se
zaměřuje na vzdělávání
často uměleckým směrem. Zčásti na
to naváže i právě nová VOŠ. V plánu
dosud jsou čtyři obory, a sice personální řízení, multimediální tvorba
v propagaci, marketing a finanční
řízení. „Bude se téměř jistě otevírat
multimediální tvorba s propagací.
Pořád přitom ještě mohou docházet
přihlášky,“ uvedla Michlová. (sob)
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PROSTĚJOV Dva a půl měsíce hledala prostějovská policie Aloise Neumana. A nakonec úspěšně.
Ještě v minulém čísle zveřejnil Večerník ve své rubrice na straně pátrání po sedmdesátiletém muži,
což se zřejmě ukázalo být jako zlomové.
Když v polovině června zveřejnila policie žádost o celostátní pátrání po seniorovi z Prostějova, který zmizel
neznámo kam, bylo rovněž sděleno, že hledání muže
nebude jednoduché. „Podle našich poznatků se může
pohybovat mezi bezdomovci,“ uvedla tehdy Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Uprostřed minulého týdne ale policie stáhla pátrání
z celostátní databáze hledaných osob. „Bylo zrušeno,
neboť muž byl nalezen a je v pořádku,“ přinesla dobrou
zprávu Zajícová. Více podrobností sdělit odmítla.
(mik)
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Minulý týden jsem se znovu zhostil role
průvodce návštěvníků prostějovskou
radnicí. Byla to pro mě příležitost setkat
se s občany za úplně jiných okolností než
obvykle. Musím říct, že strávit čas s návštěvníky toužícími dozvědět se více o historii města i samé budovy je vždy velmi
příjemné. Zároveň je to pro mě příležitost
zvolnit tempo, rozhlédnout se kolem sebe
a znovu si uvědomit, jaké krásné dědictví
nám v Prostějově zanechali naši předkové. Neplatí to samozřejmě jen o radnici
staré více než jedno století. Totéž se dá říct
také o Národním domě a dalších místech,
která stojí za to v našem městě navštívit.
Rád bych proto všechny naše občany pozval na zářijové Dny evropského dědictví,
během nichž budou mít možnost navštívit i méně známá místa a vyslechnout si
přednášky průvodců. Program začíná už
tento víkend 5. a 6. září.

František JURA,RTKO¾VQT
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ČECHY POD KOSÍŘEM Bude to již
tři roky, co Útulek Voříšek v Čechách
pod Kosířem pokřtil svůj první kalendář. Pomalu se z bohulibého počinu stává tradice. Kalendář na příští
rok bude na téma čtyř ročních období, jeho vznik na internetu podpořili
dobrovolní dárci.
Peníze na vznik kalendáře mohli dárci
posílat prostřednictvím internetového
portálu www.startovac.cz. „Celkem sto
deset lidí nám poslalo něco přes padesát

tisíc korun. Tím si u nás už svůj kalendář
předplatili a zároveň napomohli jeho
vzniku. Věříme, že výtěžek z prodeje
nám pomůže s financováním provozu
našeho útulku,“ nastínil provozovatel
Voříšku Leo Dostál s tím, že konečná
částka je srovnatelná s předchozími roky.
„Kalendář by měl být hotový někdy na
konci listopadu,“ uzavřel Leo Dostál.
Kalendář si bude možné koupit přímo
v útulku či objednat na jeho webových
stránkách.
(mls)
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Se svěřenci profesionální pěstounky byly problémy všude
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PĚNČÍN Se Soňou Horvátkovou se pravidelní
čtenáři Večerníku mohli seznámit již před pěti
roky. Tehdy šestatřicetiletá žena nikdy nepracovala, přesto od státu pobírala 51 tisíc korun
měsíčně. Bylo to díky tomu, že se starala o čtyři
děti svých sourozenců, kteří skončili ve vězení.
Přesto této dámě a jejím často nezvladatelným
svěřencům hrozilo, že skončí na ulici. To se nakonec nestalo, celá „rodina“ se však odstěhovala z Prostějova do Pěnčína. Ani tam však své
chování nezměnila...
Nikdy zaměstnaná dcera olašského krále Soňa
Horvátková patří k celému zástupu lidí, kteří se
naučili získávat peníze výhradně ze sociálních dávek. Její rodina dlouho žila v pavlačovém domě
v Jezdecké ulici v Prostějově. Po smrti olašského
krále a následně i jeho manželky se však jejich dcera
Soňa i s dětmi musela odstěhovat. Hrozilo, že kvůli

jejím vysokým příjmům bude muset prostějovský
magistrát vracet dotace, z nichž sociální dům vybudovalo. Horvátková i se svými dětmi zanechala byt
v Jezdecké ulici totálně zdemolovaný.
Před pěti lety bydlela v bytě určeném maminkám
s dětmi v Kostelecké ulici v Prostějově. Tehdy se
starala o čtyři děti svých dvou sourozenců, kteří
byli ve výkonu trestu. Díky tomu pobírala 51 tisíc
korun měsíčně, část z těchto peněz jí byla strhávána
kvůli exekucím.
Nájemníci domu v Kostelecké proti rodině sepsali petici. Vadily jim zejména hlučné hádky a nezvladatelné děti. Sociální odbor prostějovského
magistrátu následně ženě pomohl sehnat nové
ubytování, tentokrát v azylovém domě v Pražské
ulici. Kamenem úrazu se však stala skutečnost, že
toto zařízení je určeno výhradně ženám s dětmi.
Horvátková si však s dodržováním ubytovacího

řádu hlavu příliš nelámala a neustále si tam vodila
svého druha.
Nakonec se i s dětmi před čtyřmi lety přestěhovala
do pronajatého domu v Pěnčíně. „S jejími chovanci
byly neustálé problémy, a to například při nakládání
s odpadem. Žili tu necelé dva roky, pak se odstěhovali,“ zavzpomínal starosta Pěnčína Ladislav Popelář,
jehož jsme se zeptali, zda neví, kam rodina putovala
dál. „To netuším,“ zareagoval stručně starosta.
Tím stopa Soni Horvátkové pro nás mizí. Téměř
jisté je, že jinak tomu bude v případě České správy sociálního zabezpečení, která jí už na jinou
adresu vyplácí štědré dávky, na které má dle zákona nárok.
(mls)
VÍTE, KDE MOMENTÁLNĚ
SOŇA HORVÁTKOVÁ ŽIJE?
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Už je to jasné. Po dlouhých letech
práce pro občany na radnici definitivně končí. Jejich mateřská ODS
se zřekla jejich služeb a posílá je do
politického důchodu. V letošních
komunálních volbách na ně na kandidátce už prostě nezbylo místo. Řeč
je o dosavadním starostovi Janu Tesařovi a místostarostech Vlastimilu
Uchytilovi a Pavlu Drmolovi. Co ale
tito pánové budou nyní dělat? Na to
se jich Večerník zeptal minulý týden.
Jan Tesař přiznal, že na mateřskou ODS
nezanevřel, i když v první chvíli byl
z vyškrtnutí z kandidátní listiny hod-

ně rozmrzelý. „Pokud bude zájem, rád
straně pomůžu i v budoucnu, zůstávám
dále jejím členem. Určitě to ale nebude
formou získání místa dobře placeného
úředníka na radnici. O žádnou takovou
trafiku nestojím. A co budu dělat? Určitě nejsem ten typ, který si s viržinkem
v puse sedne v bačkorách k televizi.
Budu pracovat v hotelu Avion, který
vlastní můj bratr a počítá s mojí pomocí,“ řekl Večerníku končící starosta Prostějova Jan Tesař.
To, že končí v politice, zatím odmítá
Vlastimil Uchytil. On sám ještě není
v důchodovém věku, takže jeho priori-

tou je nyní shánění nového zaměstnání.
„Předpokládám, že se vrátím do Komerční banky, odkud jsem na radnici
před léty přišel. Ale nevím, osm let je
dlouhá doba a bankovnictví výrazně
pokročilo. Nevím, jestli to zvládnu,“
uvedl Vlastimil Uchytil.
Druhý z místostarostů Pavel Drmola by
podle některých zpráv mohl vystřídat
v pozici šéfa školského odboru Františka Říhu. Ten to ale rezolutně popřel.
„Pan Říha dělá svoji práci dobře a není
možné mu jen tak říct, děkujeme, odejděte, já vás vystřídám! Bylo by hrozně
jednoduché ukázat nyní na jakýkoliv

post na radnici s tím, že ho chci. Tak to
určitě ale není. Další uplatnění hledám
v soukromé sféře, dříve jsem dělal projektového manažera,“ vyjádřil se Večerníku Pavel Drmola.
Jak se Večerník na závěr dozvěděl, na
rozlučku chystají radní jednu velkou
akci. Už dříve místostarosta Vlastimil
Uchytil prohlásil, že na radnici ještě
poteče krev! Jak to myslel? „V rámci
projektu Zdravého města jsme vyzvali
všechny zaměstnance městského úřadu, aby pomohli nemocnici a darovali
krev. Věřím v masovou účast,“ uzavřel
s úsměvem Vlastimil Uchytil.

jak šel čas Prostějovem ...

Mathonova ulice
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Všichni tři dlouholetí komunální
politici odešli z radnice bez troubení fanfár. O Janu Tesařovi a Pavlu Drmolovi jsme se toho za posledních deset let moc nedozvěděli,
odešli nadobro z veřejného života.
Vlastimil Uchytil za nějaký čas
získal post jednatele společnosti
A.S.A. Prostějov a dnes se podle
našich aktuálních informací chystá na návrat do politiky. Možná
by to stálo za to, zkušeností má na
rozdávání. ODS je nyní po letech
ústupu ze slávy opět na vzestupu
a možná by „modří ptáci“ uvítali
ve svém středu protřelého šíbra.
Ten o to prý vehementně usiluje.
(mik)
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Zlodějka
lhala ochrance

Michal KADLEC
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Z přestupku proti majetku se bude
zodpovídat osmadvacetiletá žena.
Ta v úterý 25. srpna při nakupování
v jednom z prostějovských supermarketů vložila zboží místo do nákupního košíku rovnou do tašky. Následovně se pokusila odcizené věci pronést
přes pokladní zónu. Její chování bylo
podezřelé a neuniklo pozornosti
pracovníkovi ostrahy obchodního
domu, a proto ji za pokladnami zastavil a vyzval, aby setrvala na místě
do příjezdu strážníků. Hlídka zjistila
odcizený alkohol v celkové hodnotě
388 korun. Podezřelá se snažila strážníkům namluvit, že zboží v nákupní
tašce zakoupila v jiné prodejně. To
však nebyla schopna důvěryhodným
způsobem prokázat. Naopak bylo
dokázáno vlastnictví obchodu, ve kterém se momentálně nachází. Veškerý
sortiment byl nepoškozen a vrácen
zpět do prodeje. Svůj čin bude žena
vysvětlovat u správního orgánu. Tam
jí může být uložena pokuta do výše
50 000 korun.

Popíjeli v parku
Předminulou neděli 23. srpna po
devatenácté hodině při vykonávání
hlídkové činnosti zaměřené na veřejný pořádek v Kolářových sadech si
hlídka všimla dvojice mužů. Ti seděli
na lavičce a popíjeli bílé víno z dvoulitrové plastové lahve. Dotyční byli
strážníky upozorněni, že konzumování alkoholu je v parku zakázáno.
Otevřená a z části upitá lahev byla na
místě provinilcům odebrána. Jelikož
oba čtyřiatřicetiletí muži odmítli na
místě cokoliv s hlídkou řešit, bude
celá událost oznámena správnímu
orgánu. Ten za porušení vyhlášky
města může udělit pokutu do výše
100 tisíc korun.

Zmatená babička
Po druhé hodině odpolední v pátek
21. srpna bylo prostřednictvím operačního důstojníka Policie ČR přijato
oznámení o pohřešované seniorce.
Ráno odjela z Duban vyřizovat nový
občanský průkaz do Prostějova a nevrátila se zpět domů. Všem hlídkám
byl předán podrobný popis ztracené
ženy a mohla začít pátrací akce. Strážníkům se podařilo sedmaosmdesátiletou ženu najít za necelé dvě hodiny
v blízkosti hlavního nádraží. Byla
v pořádku, pouze zmatená a nevěděla, jak se má dostat domů. V tomto
případě vše dobře dopadlo.

Dohlédnou na děti
Nezadržitelně se blíží konec prázdnin a s ním přichází začátek školního roku, který tentokrát připadá na
úterý 1. září. V rámci dohledu na
bezpečnost a plynulost silničního
provozu budou strážníci zajištovat
bezpečné přecházení u základních
škol a v jejich blízkosti. Prioritou
bude příchod do školy, ale také samozřejmě klidný odchod domů.
Dá se očekávat velký nárůst v dopravě a větší provoz na pozemních
komunikacích zejména u škol. Děti
jsou myšlenkami ještě někde na
prázdninách a zapomínají na pravidla bezpečného chování. Proto
budou vyžadovat dopravní situace
zejména ze strany řidičů motorových vozidel pozornost, předvídavost a velkou trpělivost.

.521,.$

Na prostějovském náměstí tekla krev

Z matky je podvodnice

PROSTĚJOVSKO Že by následky sobotního flámu? Předminulou neděli 23. srpna
v pět hodin ráno bylo na linku 156 telefonicky oznámeno, že v centru Prostějova
dochází k napadání osob. Dva neurvalci přímo na náměstí brutálně napadli mladíka
a jeho šestnáctiletou přítelkyni. Došlo také na pěsti, a dokonce i kopance!

„Do nahlášené lokality byly ihned
vyslány hlídky, které na místě kontaktovala napadená dívka a označila
dva útočníky. Jeden z místa odcházel
a druhý utíkal, načež právě vbíhal do
Smetanových sadů. Prvního hlídka zastavila a za utíkajícím mužem se vydala

druhá hlídka. Ta ho dostihla v ulici
Olomoucká a přivedla ho zpět na místo napadení,“ popsal zásah Petr Zapletal zastupující tiskový mluvčí Městské
policie Prostějov.
Strážníci následně prověřováním zjistili, že dva muži ve věku dvaadvacet
a dvacet let fyzicky napadli devatenáctiletého mladíka a jeho šestnáctiletou

přítelkyni. „Shodili je na
zem, kde jim poté uštědřili
několik úderů a kopanců. Celému
incidentu předcházela slovní výměna
názorů. Mladík si z útoku agresorů
odnesl naštěstí jen rozražený ret a jeho
přítelkyně vyvázla bez zranění. Nabídnuté lékařské ošetření oba odmítli,“ informoval Zapletal s tím, že celý případ
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byl zadokumentován a oznámen příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti občanskému
soužití. Zde se budou oba výtržníci za
své jednání zodpovídat a hrozí jim pokuta do výše 20 000 korun.

Recidivista okradl stařenku Dáma v letech uhodila
přítele lahví do hlavy
POLICIE HO
PROSTĚJOV Darebák jeden! V policejních poutech skončil muž, který začátkem
prázdnin okradl v supermarketu Albert
v Janáčkově ulici starou ženu. Kromě
hotovosti přišla seniorka také o platební
kartu. Jejím prostřednictvím se snažil
zloděj zaplatit za zboží, které si později
„nakoupil“.
„Policejní komisař sdělil osmatřicetiletému muži z Prostějova ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestných činů
krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,
kterých se dopustil začátkem července.
V nákupním centru v ulici Janáčkova v Prostějově využil nepozornosti poškozené
ženy vyššího věku a z tašky pověšené na nákupním vozíku jí ukradl peněženku,“ sdělila
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
V peněžence měla žena doklady, hotovost
800 korun a platební kartu. „S kartou se
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muž pokusil vzápětí zaplatit zboží za 476
korun, ale transakce neproběhla, protože
na účtu nebylo dostatek finančních prostředků. Poškozené tak způsobil celkovou
škodu jeden tisíc korun. Šetřením se navíc
zjistilo, že se jedná o muže s trestní minulostí, protože i v předešlé době páchal majetkovou trestnou činnost, za kterou byl pravomocně odsouzen,“ uvedla ještě policejní
mluvčí.
(mik)

PROSTĚJOV Dva vínem
„znavení“ starší partneři se
v sobotu 15. srpna dostali do
sporu. Ten vyvrcholil tím, že
třiašedesátiletá žena rozbila
prázdnou láhev o hlavu svého přítele. To nemohlo dopadnout jinak než krvavým
zraněním...
„Ve večerních hodinách řešili
strážníci napadení mezi partnery. Útočníkem nebyl muž, jak
by se dalo očekávat, ale žena!
Ta svého přítele udeřila vypitou
lahví od vína do oblasti čela nad
pravým okem. Tímto úderem
mu způsobila tržnou a krvácející ránu. Hlídka chtěla napade-

nému zajistit lékařské ošetření,
ten to však odmítl,“ popsal incident Petr Zapletal, zastupující
tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
K jinému zranění nebo škodě
na majetku nedošlo. „U agresivní ženy byla provedena dechová zkouška s pozitivním výsledkem 2,22 promile alkoholu.
Za přítomnosti strážníků na
místě se situace uklidnila. Třiašedesátiletá žena je podezřelá
z přestupku proti občanskému
soužití,“ přidal Zapletal s tím,
že u správního orgánu jí hrozí
pokuta až do výše 20 000
korun.
(mik)
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KVITOVÁ HLEDALA ÚTOČNÍKA

NA 76 SNÍMCÍCH
Nejvyšší soud shledal tenistku
jako věrohodnou svědkyni

BRNO, PROSTĚJOV Jak Večerník informoval už v minulém vydání, Nejvyšší
soud České republiky přezkoumával
rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci,
který na jedenáct let odnětí svobody
zvýšil trest Radimu Žondrovi za krvavé
napadení tenistky Petry Kvitové z prosince roku 2016. Jeho dovolání odmítl jako
bezdůvodné. Během uplynulého týdne
pak Nejvyšší soud zveřejnil odůvodnění
svého stanoviska a jelikož tentokrát se na
Okresním soudě v Prostějově nakonalo
v uplynulém týdnu žádné veřejné líčení, přinášíme vám dnes na tomto místě
definitivní tečku za světově sledovaným
případem z Jezdecké ulice v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Jak je již notoricky známo, Radim Žondra stále trvá na
tom, že dvojnásobnou wimbledonskou vítězku nepřepadl, protože v době činu byl od Prostějova vzdálen sedmdesát kilometrů na stavbě v Napajedlech. U krajského i vrchního soudu se snažil znevěrohodnit výpověď
klíčové svědkyně i průběh několika rekognic, při nichž
ho Petra Kvitová jednoznačně označila jako toho, kdo
ji nožem v jejím prostějovském bytě napadl. Způsobil jí
přitom vážná zranění, která jí málem předčasně ukončila kariéru. Žondra však opakovaně u soudů neuspěl.
Odsouzen byl k jedenácti rokům vězení.
Nyní se tenistky prostějovského TK Agrofert
zastal také Nejvyšší soud v Brně a označil ji za

naprosto věrohodnou svědkyni. V rozhodnutí,
které nyní zveřejnil a podle něhož dovolání Žondry odmítl, soudce Jan Bláha píše, proč i pro něj
byla výpověď české tenistky věrohodná. „Skutečnost, že poškozená se při svém výslechu v přípravném řízení, zhruba rok a půl po činu sama
opravila ohledně způsobu uchopení nože, nezakládá její nevěrohodnost,“ tvrdí. „Nelze shledat
ani obhajobou tvrzený vývoj v jejích výpovědích
či přidávání dalších detailů. Ty naopak v období více než dvou let zůstávaly v jádru neměnné,
přičemž drobné a nepodstatné rozdíly v popisu
události není možno chápat jako rozpory. A také
zmíněné rekognice, kdy Kvitová označila Žondru
jako útočníka a které tento muž opakovaně napadal, byly podle našeho mínění v pořádku. Navíc
v jeho prospěch bylo, že se uskutečnily rovnou
tři rekognice,“ doplnil soudce Nejvyššího soudu ČR.
Při dvou z nich hledala česká tenistka pachatele podle
fotografií. „V rámci první rekognice bylo poškozené
ukázáno dokonce šestasedmdesát fotografií, z nichž
nikoho neoznačila, musela tak nejen tehdy, ale i později počítat s variantou, že pachatel se mezi poznávanými osobami nemusí
nacházet. Naposledy
musela útočníka poznat mezi několika
figuranty, mezi nimiž byl už i Žondra. Navíc měla
situaci ztíženou
tím, že všichni
měli na sobě

Policisté z hospodářské kriminálky se zabývají případem, kdy
se žena pokusila obelstít úřady.
Z trestného činu podvodu je
podezřelá padesátiletá dáma
z Prostějova, která od dubna
roku 2018 do března 2019 neoprávněně pobírala dávku na dítě.
Pracovníci úřadu zjistili, že do
žádosti záměrně neuvedla svůj
příjem, a to i přesto, že v uvedené době pracovala, což mělo
podstatný vliv na stanovení výše
příspěvku na dítě. Podvodným
způsobem si tedy přišla k částce necelých 11 000 korun. Za
uvedené jednání trestní zákoník
stanoví až dvouletý trest odnětí
svobody.
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Zloděj to
měl jednoduché
Minulou středu 26. srpna odpoledne stačilo neznámému lapkovi
otevřít dveře neuzamčeného vozidla a rázem se stal majitelem dvou
mobilních telefonů značky Samsung. Oznamovatel nechal dodávkové vozidlo odstavené v ulici
Újezd v Prostějově a na nějakou
dobu se od něho vzdálil. Zloděj
toho využil, vnikl dovnitř a obě
zařízení v hodnotě 10 000 korun
ukradl. Případ policisté šetří pro
trestný čin krádeže, a pokud se jim
podaří zloděje zjistit, hrozí mu až
dva roky vězení.

Alkohol i marihuana
Pár minut před půlnocí ve čtvrtek
27. srpna zastavila a kontrolovala
policejní hlídka osmadvacetiletého muže v Dobrovského ulici, který řídil osobní vozidlo Volkswagen
Golf. Při kontrole, jejíž součástí
byla i dechová zkouška na alkohol,
se zjistilo, že řidič není zcela fit.
Přístroj mu naměřil hodnotu 1,92 promile alkoholu
v dechu. Podrobil se
také orientačnímu testu na návykové látky,
který byl pozitivní,
a to konkrétně na
konopné drogy. Řidiče hlídka vyzvala
k lékařskému vyšetření, což odmítl.
Pokračovat v jízdě
mu bylo zakázáno.
Za své protiprávní
jednání se bude
v
následujících
dnech zodpovídat
dle následné právní kvalifikace.
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stejnou pokrývku hlavy. Je potřeba znovu vyzdvihnout, že celkově zcela věrohodná poškozená označila obviněného vždy s vysokou mírou jistoty, přestože
ho poznávala z vyššího počtu figurantů, než stanoví
zákon,“ podotkl ještě Jan Bláha.
Nejvyšší soud také zmínil, že si pachatel nevybral
Kvitovou náhodně. „Odvolací soud poukázal na
výrazné sklony obviněného k páchání majetkové
trestné činnosti v kombinaci s jeho neutěšenou finanční situací v podobě vysokých dluhů a správně
dovodil zištný motiv jeho trestného činu,“ vyjádřil
přesvědčení Bláha.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky
v případě dovolání Radima Žondry je tak konečným rozhodnutím a bývalý ptenský fotbalista si
odsedí ve vězení celých 11 let. Jeho obhájkyně
Lucie Janovská Nejedlá se k případu již nechce vyjadřovat. Jak ale Večerníku potvrdila přítelkyně Radima Žondry, Petra Kvitová nyní požaduje po útočníkovi tři miliony korun odškodného. Takže je
otázkou, zda tento krvavý případ z roku 2016
opravdu vůbec někdy skončí...
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rození, kdy je prakticky každý, kdo
se narodí, dalekozraký a postupným
růstem a vývojem oka tato vada mizí
nebo přejde až do krátkozrakosti,“
vysvětluje Jakub Kopal, primář očního oddělení Nemocnice AGEL
Prostějov.
V dětském věku se musí oko naučit komunikovat s mozkem. Pokud jsou pak snížené podmínky
vidění, například nekorigovanou
refrakční vadou oka, jakoukoliv
překážkou ve vidění nebo šilháním, nedojde tak k plnému propojení oka a mozku.
Oční vady u dětí je důležité řešit
včas. „Čím dříve se refrakční vada
začne korigovat, tím dříve dítě lépe
vidí. Předejdete tak například bo-

lestem hlavy u dětí. Toto souvisí
i s možným zhoršením školního
prospěchu, vzhledem k tomu, že
dítě přestává dobře vidět na tabuli,
tak například špatně opíše zadání
příkladu. Bez korekce si také dítě
může všimnout na ulici kola či auta
o zlomek času později a následky
střetu jsou všem asi jasné,“ upozorňuje Kopal.
Oční vada u školních dětí má tendenci se zhoršovat s růstem oka,
plně tak nesouvisí s tím, jestli dítě
nosí nebo nenosí korekci. Na druhou stranu např. neléčená tupozra-
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kost vede k trvalému snížení zraku
oka, které se v dospělosti nedá nijak
opravit. „Pokud si rodiče všimnou,
že dítě sedí blízko televize, tak je
vhodné zvážit vyšetření u oftalmologa s kontrolou zraku. Děti si
typicky stěžují na zhoršení zraku
na tabuli nebo televizi,“ uvádí primář očního oddělení prostějovské
nemocnice s tím, že nejčastěji malí
pacienti s problémy přicházejí k očnímu lékaři v 1. až 3. třídě právě pro
zhoršení zraku ve škole, nejtypičtěji
pak s dalekozrakostí, tupozrakostí,
šilháním a později krátkozrakostí.

Jan POSPÍŠIL
24. 8. 2020 50 cm 3,20 kg
Dětkovice

Vojtěch MINÁŘ
22. 8. 2020 51 cm 3,85 kg
Lutotín

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

J=MIJP

OMKÁ@KDG@KNDÁ
OMKÁ@KDG@KNDÁ
<HJUFJQJP

%JGàDàF<

389022/2010
2601
u Asociace rodičů dětí s DMO

Přispějte prosím na transparentní
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Jan PETROVSKÝ
24. 8. 2020 53 cm 4,00 kg
Hruška

Mia MATOUŠKOVÁ
25. 8. 2020 49 cm 3,00 kg
Prostějov
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

PROSTĚJOV (Lucie Drahošová,
manažerka marketingu Agel a.s.)
Aktovka, penál, sešity, přezůvky a nespočet dalších školních
potřeb. To vše teď rodiče pečlivě
chystají svým ratolestem, aby
byly připraveny usednout zpět do
školních lavic. Odborníci z Nemocnice AGEL Prostějov radí,
aby rodiče ve shonu nezapomínali průběžně kontrolovat také
zdravotní kondici stav školáka.
Například se zrakem totiž souvisí
nejen zdravotní komplikace, ale
také prospěch.
„V prvních letech života děti nejčastěji trápí dalekozrakost, ve školním
věku zhruba od 8 let pak krátkozrakost. Je to dáno vývojem oka po na-
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Filip HRADIL
24. 8. 2020 49 cm 3,20 kg
Kostelec na Hané

Michaela SEDLÁČKOVÁ
24. 8. 2020 50 cm 3,25 kg
Pustiměř
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NEMOCNICE

Jiří VAŇKO
23. 8. 2020 51 cm 3,45 kg
Kralice na Hané

Annie KNOTKOVÁ
23. 8. 2020 52 cm 3,45 kg
Kostelec na Hané
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Jakub KUBĚNA
23. 8. 2020 50 cm 3,50 kg
Rozstání

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

BLAHOPØEJEME!!!

Prostějovský magistrát nadále omezuje používání glyfosátů

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
PLEVEL
HORKOU PÁROU TEĎ NIČÍ UŽ DVA STROJE!

děti a pejsci

PROSTĚJOV Silniční spojka
mezi Domamyslicemi i komunikace mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané, pro kterou se vžil
název „Tichá“, prochází v současnosti rapidní změnou. Okolo
silnice byly vykáceny desítky letitých hrušní a v souvislosti s návazností na severní obchvat se počítá
s jejím rozšířením. A nejen to...
Na prostějovský magistrát došel
minulý týden dotaz občana, zda magistrát počítá se stezkou pro cyklisty
i chodce právě v Tiché ulici. „Rád
bych se zeptal, zdali město zvažuje
výstavbu stezky pro chodce a cyklisty z ulice Domamyslická po ‚Tiché‘
tak, aby navázala na stezku kolem
Hloučely. Denně tudy chodí množství lidí na procházku, venčit psy,
běhat a těch zhruba dvě stě metrů od
kruhového objezdu k biokoridoru
Hloučela po úzké staré silnici s aktuálním provozem je někdy hazard se
zdravím či životem,“ podotkl Michal
Sobota z Prostějova.
Vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu Petr
Brückner ho vzápětí svojí odpovědí zřejmě uspokojil. „V souvislosti
s probíhající výstavbou severního
obchvatu se zpracovává studie proveditelnosti pro takzvaný severozápadní kvadrant, tedy uvažované
propojení mezi kruhovým objezdem Plumlovská, Domamyslice
a Kosteleckou ulicí směrem na severní obchvat Prostějova. Na základě
výsledků studie, která má být hotova
do konce roku 2020, se bude pokračovat s další přípravou, která bude
zahrnovat v uvedeném úseku jak
chodník, tak cyklostezku. Uvažuje
se taktéž o vybudování manipulační
lávky pro cyklisty podobně jako pod
ulicí Olomoucká v Prostějově, aby se
vyloučilo křížení cyklistů na cyklostezce Hloučela a ostatní motorové
dopravy,“ uvedl Brückner.
(mik)
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i chodník

cyklostezka

Na „Tiché“ bude

„Ano, již nyní naleznete na internetových stránkách města mapu se zaznačenými místy. V žádném případě není dokončena, jsme tak v polovině. Postupně
se bude mapa doplňovat, bude zřetelně
znát, že míst, která jsou alternativně ošetřována, je velké množství,“ vybízí občany k návštěvě www.prostejov.eu Milada
Sokolová.

www.vecernikpv.cz
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podporuje,“ uvedl předseda Svazu měst
a obcí František Lukl.
Prostějov těží především z vysokého
podílu firem, výborné dopravní dostupnosti především díky přímému
napojení na dálniční síť a má také velmi
nízkou nezaměstnanost. V rámci Olomouckém kraji zaznamenává Prostějov i nadprůměrný přírůstek obyvatel
a s tím také spojenou bytovou výstavbu. To je vhodně doplňováno vysoce
nadprůměrným podílem výdajů radnice
na rozvoj bydlení a bytové hospodářství,
město také významně podporuje oblast
vzdělávání. O tom, že radnice dobře hospodaří, svědčí v kraji nejnižší podíl nákladů
na dluhovou službu. Pyšnit se může také
internetovými stránkami, jež jsou z pohledu podnikatele nejkvalitnější co do obsa-
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odpad! Vstup je zúžený tak, že když je potřeba se vyhnout, tak šlapete ve skle z odpadu. To se opravdu pro tříděný odpad
nenajde lepší místo v dané lokalitě? Toto
hyzdí celý trh,“ napsala na internetové
stránky města paní Šárka z Prostějova.
Podle vyjádření odboru správy a údržby
majetku města prostějovského magistrátu se už ale kontejnery nikam stěhovat
nebudou, návštěvníci tržnice budou
muset i nadále dané místo obcházet.
„Kontejnery na tříděný odpad byly na
toto místo umístěny, aby zbytečně nezabíraly zpevněná parkovací místa. Vstup
na tržnici okolo kontejnerů po vyšlapané
trávě sice není zrovna vhodné místo, ale
doporučujeme přicházet v jiném místě,
což bude jistě bezpečnější. Hovoříme
o současném stavu, protože jižní část
centra města projde obnovou,“ vzkázala
Alexandra Klímková, vedoucí odboru
správy a údržby majetku města.
Zjednodušeně řečeno – lidi, vydržte,
za pár let bude tržnice stejně na jiném
místě...
(mik)
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PROSTĚJOV Vítězný architektonický návrh řešení jižní části centra
Prostějova, podle kterého bude magistrát zpracovávat celý projekt na
rekonstrukci Společenského domu
a jeho okolí, počítá s přemístěním
současné tržnice blíže právě ke kulturnímu domu. To je ale až otázka
budoucnosti. Dnes se trhovci a prodejci zemědělských výpěstků musí
stále ještě tísnit v prostoru, který je
mnohým trnem v oku. Zajímavou
stížnost teď navíc poslala magistrátu
občanka Prostějova.
Také Večerník si všiml, že radnice zrovna
dvakrát neusnadňuje svým občanům přístup ke stánkařům na tržnici. Přístup z její
severní strany je totiž zablokován kontejnery na tříděný odpad! „V poslední době
se mnohokrát řešila městská tržnice. Podle
mnoha lidí je na dobrém místě. Ale delší
dobu mi hodně vadí přístup z náměstí
ve směru od muzea. Chcete vejít na tržnici a ve vstupu překážejí stojany na kola,
vyhýbáte se taky hlavně kontejnerům na

hu i přehlednosti informací,
které zde můžou pro rozvoj
svého podnikání i pro komunikaci s veřejnou správou
nalézt. Při celorepublikovém
srovnání si města v Olomouckém kraji,
Prostějov nevyjímaje, z pohledu podnikatelů nejlépe stojí v otázkách územního
plánování a podpory veřejné dopravy.
„Jsme samozřejmě moc rádi, přijímáme to
s radostí, se ctí i s pokorou. Je za tím spousta
práce jak z hlediska koncepce, tak té prá-

ce rutinní. Zároveň jsme si vědomi toho,
že nás na tomto poli do budoucna čekají
další závazky a další práce, protože město
se samozřejmě dále rozvíjí. My se snažíme
rozvíjet veškeré zóny, které máme. A samozřejmě se věnujeme podpoře malých
a středních podnikatelů, což je vidět na
výsledku. S tím souvisí i funkčnost a profesionalita úřadu, kde klademe důraz na přímost a rychlost. Hlásíme se k projektům
jako je smart city, zajímáme se o zelenou
energii. I když to stojí spoustu práce, tak
výsledek stojí za to,“ podotýká s úsměvem
náměstek primátora Statutárního města
Prostějov Jiří Rozehnal (ANO 2011).
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žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré
praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město
pro byznys samosprávám nabízí, a to je
také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR

Tržnici blokují
kontejnery

Srovnávací výzkum Město pro byznys již
dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský
potenciál měst a obcí v České republice.
Detailnímu zkoumání jsou podrobena
všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za
výzkumem stojí po datové stránce, dělí
své hodnocení do dvou hlavních kategorií,
podnikatelské prostředí a přístup veřejné
správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé
kraje a také za celou republiku. V rámci
výzkumu jsou shrnuty všechny důležité
informace a statistická data dále rozvíjející
diskusi o vývoji podnikatelského prostředí
v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup
veřejné správy, kterou mohou radnice
svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno
bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic
v jednotlivých oblastech, a také dotazník
zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem
bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije
nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným
příslušníkům a jejich zákazníkům. „Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá
samosprávám, na základě sdílení zkušeností, orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Rozhodně to není
náhoda. V Prostějově se i nadále
rozvíjí podnikatelské prostředí.
Po loňském triumfu v celostátním výzkumu Město pro byznys
potvrdil Prostějov i letos své přednosti v tomto oboru. Minulý týden
obhájil prvenství v tomto výzkumu na
krajské úrovni. Druhou příčku prestižního výzkumu v rámci Olomouckého kraje obsadil Šumperk a třetí jsou
Hranice. Vyplývá to ze srovnávacího
výzkumu Město pro byznys, který
z hlediska dat připravuje analytická
agentura Datank.

SURE\]Q\V

Prostějov XXI. století. Finance mohou být
použity na náklady nutné pro jeho výrobu,
tedy režii, na kameramana, střihače, řidiče,
technika, osvětlovače, produkci a přípravu
dat,“ popsal prostějovský primátor František Jura (ANO 2011). „Komise pro kulturu Rady města Prostějova dala k finanční
dotaci kladné doporučující stanovisko. Videodokument podporujeme, protože jistě
zachytí pro budoucí generace obraz města,
které má co nabídnout,“ doplnila Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov), náměstkyně primátora
pro oblast kultury.
(mik)

náměstek primátora Statutárního města
Prostějova.
Palivové dřevo snížené kvality, což je směs
různého dřeva ve špatném stavu, má sníženou cenu. „Na základě smlouvy se společností FCC Prostějov je vytěžené dřevo
z pokácených stromů skladováno na úložišti této společnosti a následně je prodáváno zájemcům z řad občanů jako palivové
dřevo. Finanční prostředky z prodeje dřeva
jsou příjmem do městské pokladny,“ dodal
Pospíšil s doplněním, že původní ceny již
neodpovídají aktuálním cenám dřeva na
trhu.
(mik)

tvrdé palivové dřevo (kmeny)
měkké palivové dřevo (kmeny)
palivové dřevo snížené kvality (směs)

1 000 Kč/prm s DPH
400 Kč/prm s DPH
300 Kč/prm s DPH

NOVÉ CENY ZA PALIVOVÉ DØÍVÍ V PROSTÌJOVÌ

PROSTĚJOV Prostějovští konšelé se
na své poslední schůzi v úterý 25. srpna
shodli na změně ceny za prodej dřeva
vytěženého kácením stromů vzrostlých na pozemcích města.
„Na základě připomínek správce zeleně
od společnosti FCC Prostějov, ale také
občanů, jsme udělali průzkum trhu s palivovým dřevem a celá záležitost byla rovněž
konzultována se společností Lesy města
Prostějova. Výsledkem je změna cen s rozdělením na tvrdé palivové dřevo, měkké
palivové dřevo a palivové dřevo snížené
kvality,“ uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první

Radní změnili ceny dřeva

PROSTĚJOV Radní se na svém úterním jednání rozhodli finančně podpořit vznik videodokumentu s názvem
Prostějov XXI. století a vyčlení dotační
finance pro jeho výrobu. Jejich záměr
ještě ale musí odsouhlasit zastupitelé.
Na Radu a Zastupitelstvo města Prostějova se obrátila firma Theodora Mojžíše
z Prostějova se žádostí o dotační podporu
zmíněného projektu. „Konkrétně by dotace z rozpočtu města měla být ve výši 145
tisíc korun, o její konečné výši ale rozhodnou zastupitelé. Jde o příspěvek na úhradu přípravy první části videodokumentu

R3URVWÈMRYX

3URVWøMRYRSøWQHMOHSxËPPøVWHP videodokumentu
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minimálně po dobu osmi hodin,“ přidal
první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko).
Oba speciální stroje v akci přivítala také
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov). „Obyvatelé
by byli rádi, aby bylo město čisté, neza-



PROSTĚJOV Hrálo si zde už několik
generací dětí a možná i proto je současné asfaltové hřiště na Sídlišti Svornosti
ve Vrahovicích nutné opravit. Hlavně
se už ale jedná o naprosto nevyhovující
hřiště, které neodpovídá požadavkům
jednadvacátého století. Radní se rozhodli pro celkovou rekonstrukci.
Konšelé jednomyslně doporučují zastupitelům schválit poskytnutí dalších
financí na rekonstrukci sportovního hřiště ve Vrahovicích. „Zde musel být hned
v úvodu vyloučen již vybraný dodavatel
stavby, firma z Bílovic, a to za neposkytnutí
součinnosti při podpisu smlouvy s nabídkovou cenou za téměř 2,9 milionu korun
s DPH. Vybrán byl tak dále dodavatel Merat Nivnice, se kterým bude po doložení
kvalifikačních dokladů uzavřena smlouva
o dílo. Nabídková cena od této firmy však

činí 3,7 milionu korun s DPH,“ vysvětlil
vyšší náklady, než se původně předpokládalo, prostějovský primátor František Jura
(ANO 2011).
A co konkrétně sportoviště ve Vrahovicích
čeká za změny? „Jde o rekonstrukci hřiště,
které už nevyhovuje dnešním požadavkům
a provozu. Nové bude tvořit zpevněná plocha v podobě polyuretanového povrchu
a doplňující plochy ze zámkové dlažby.
Sportovní hřiště bude oploceno plotem
s dřevěnou a drátěnou výplní. Jeho součástí
budou i dvě branky vytvořené z oplocení.
Dále budou součástí hřiště basketbalové
koše na ocelové konstrukci. Vybudovány
budou také chráničky se zavíčkováním pro
osazení ocelových sloupků pro nohejbalové a volejbalové sítě,“ popsal Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
(mik)
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větší míře popíjela alkoholické nápoje.
Při první zkoušce nadýchala 3,35 a při
druhé dokonce 3,55 promile alkoholu! Hmotná škoda se předběžně vyšplhala až na částku 740 tisíc korun,“

klikni na
www.vecernikpv.cz
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konstatovala Zajícová s doplněním, že
v souvislosti s nehodou byly zahájeny
úkony trestního řízení pro trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové látky.
(mik)
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zranění dalších osob nedošlo. „Na
místě nehody provedli policisté s dvaatřicetiletou ženou veškeré nezbytné
úkony včetně dechové zkoušky, která
potvrdila, že před jízdou podezřelá ve

Totálně zpitá žena poškodila několik aut, sama „lehla“ na bok

PROSTĚJOV To snad ani není
možné… Policisté uplynulou středu 26. srpna vyjížděli v pravé poledne k nehodě do Mlýnské ulice
v Prostějově. Totálně opilá řidička
nabourala do několika stojících
vozidel a poslední náraz její Mazdu
převrátil na bok. Dvaatřicetiletá
žena, která policistům nadýchala
přes 3,5 promile alkoholu, má na
svědomí škodu za bezmála tři čtvrtě milionu korun!
„Jela ve vozidle značky Mazda výjezdem z parkoviště směrem k ulici Vodní.
Řízení auta však nezvládla, narazila do
vpravo stojícího zaparkovaného vozidla Volkswagen Passat a vzápětí do dalšího automobilu Land Rover. Druhý
vůz se po kontaktu s Mazdou posunul
do před ním stojícího Ford Mondeo.
Po nárazu se auto s řidičkou převrátilo
na bok a přitom poškodilo další vozidlo
stojící tentokrát v levé části vozovky,“
popsala krkolomnou nehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Při nehodě byla řidička, která cestovala v autě sama, zraněna a převezena
do místní nemocnice na ošetření. Ke

rostlé plevelem, ovšem míst, na kterých
bychom rádi používali alternativní metodu, je velké množství. Jeden vůz není
schopný plochy dobře obhospodařovat,
aby byly čisté delší dobu, proto primátor hledal s vedením společnosti FCC
cestu, jak čistotu zlepšit, přitom však na
vybraných místech glyfosáty nepoužívat. Požádali jsme také správce zeleně,
zda by bylo možné zakoupit další vůz
do Prostějova natrvalo,“ řekla Večerníku
Milada Sokolová s tím, že hlavně v okolí
školek, dětských hřišť, základních škol
nebo psích louček se glyfosáty používat
nebudou. „Avizovaná místa v žádném
případě jiným než alternativním způsobem ošetřovat nebudeme,“ potvrdila
náměstkyně primátora pro životní prostředí v Prostějově. „Osobně bych byla
velmi ráda, kdyby míst, která budou
ošetřována horkou párou, bylo postupně více a více. Vedení města vstoupilo
do jednání s firmou FCC Prostějov, zda
by bylo možné pořídit nastálo další vůz
s horkou vodou. Já sama bych byla ráda,
pokud by takových alternativ přibývalo,“
doplnila Sokolová.
Během uplynulého týdne zveřejnil prostějovský magistrát také speciální mapku
s vyznačenými místy, kde se ničí plevel.
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Prostějov. „Veřejnost určitě ráda přijme
zprávu o nasazení dvou nástaveb ECLIP
M1000 na podvozku Multicar 27 určených k likvidaci plevele horkou vodou či
párou. Zařízení máme zapůjčeno z FCC
Znojmo do 8. září, a pokud se osvědčí,
budou oba stroje nasazeny každý den

  

  

  

  

  

  

  

  



PROSTĚJOV Minulou středu 26.
června se v Prostějově stala další nehoda, když v podvečerních hodinách
vyjížděla žena ve středních letech
s osobním vozidlem Renault od aquaparku v ulici Anenská. Přitom poškodila zaparkované vozidlo Opel Astra.
Po nehodě nezastavila a jela dál po
stezce pro chodce i cyklisty...
A na téže ulici vyjela vpravo mimo komunikaci a vylomila dopravní značku konec
stezky pro chodce a cyklisty! Opět bez
zastavení pokračovala dál v cestě směrem
do centra. Jak informoval server www.
pvnovinky.cz celé její počínání sledoval
náhodný svědek, který ihned vyrozuměl
policii. Mezitím stačila řidička zezadu nabourat do stojícího zaparkovaného vozidla Š Superb na ulici Jaroslava Kaštila, ani

v tomto případě nezastavila. Majitel škodovky ovšem viděl, co se stalo a pronásledoval podezřelé vozidlo, které zastavilo na
ulici Jaroslava Kučery. Tam ženě zabránil
v tom, aby opustila vozidlo a měl ji pod
dohledem až do příjezdu policejní hlídky.
„U řidičky byla provedena dechová
zkouška na alkohol s negativním výsledkem a se stejným výsledkem byl proveden i orientační test na návykové látky.
Žena policistům sdělila, že před jízdou
užila neurčité množství tablet léku na
předpis, proto byla na místo přivolaná
i rychlá záchranná služba, která ji převezla
do nemocnice,“ sdělila Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím, že hmotná škoda byla předběžně stanovena na
235 000 Kč.
(red)
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Prostějovský magistrát ve spolupráci
s firmou FCC rozšiřuje techniku k likvidaci plevele horkou vodou. „Ve vedení
města jsme s kolegy rozhodli, že přesně
vytyčíme místa, na kterých se glyfosáty
používat nebudou. Jedná se o cestní sítě
v sadech a parcích, přilehlé chodníky
kolem mateřských i základních škol, autobusové zastávky, okolí dětských hřišť
a také psích louček. Prostor před Národním domem přesně odpovídá tomu, že
se jedná o park, byť malý, proto se cestní
sítě čistí pouze horkou párou,“ prozradil
František Jura (ANO 2011), primátor
Statutárního města Prostějova.
Snaze výrazně omezit používání
Roundupu a dalších glyfosátů přispěla aktivita vedení společnosti FCC

Michal
KADLEC
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Prostějov (mik) – Na Sídlišti Bohumíra Šmerala je už dva týdny znát stavební
ruch. Byla tam zahájena první část úvodní
etapy rekonstrukce celého sídliště. „Realizace navrhovaných úprav je rozdělena do
čtyř etap, z toho první etapa bude mít dvě
části. Město Prostějov zahájilo regeneraci
Sídliště Bohumíra Šmerala. V rámci prací
je navržena úprava komunikací, chodníků, parkovacích stání, hřišť a veřejného
osvětlení. Součástí je i úprava zeleně a výsadba nových stromů a keřů. Vše by mělo
být hotovo do srpna roku 2022. První
část úvodní etapy již byla zahájena a bude
dokončena ještě v tomto roce,“ ubezpečil
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek
prostějovského primátora pro stavební
investice. Jak dodal, ve výběrovém řízení
zvítězila a stavbu bude realizovat společnost Skanska. Celkové náklady jsou vyčísleny na 42 milionů korun.

Na „Šmeralce“
VHXzSUDFXMH

Prostějov (mik) – Na celý měsíc bez
možnosti navštívit botanickou zahradu
v Lidické ulici v Prostějově si budeme
muset zvyknout od tohoto úterý. „V době
od 1. do 30. září bude zahrada uzavřena
pro veřejnost z důvodu rekonstrukce sociálního zázemí,“ předeslal Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek prostějovského
primátora.

Zahrada na mìsíc
uzavøena

Prostějov (mik) - Chybějící silný vodní
zdroj v prostějovské průmyslové zóně
by už měl být minulostí. Zóna, která se
stále rozrůstá, začala v posledním čase
citelně pociťovat nedostatek vody. Bylo
tedy třeba vybudovat nový přivaděč,
který by zajistil její dostatek. V pátek 28.
srpna byly ukončeny a provedeny veškeré práce související s realizací této stavby.
„Současně bude zažádáno o kolaudaci
stavby a následně bude dílo předáno do
užívání,“ přidal první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko). „Koncem roku
2019 jsme jednali se zástupci firem, kterých se dodávky vody týkají, o možném
finančním příspěvku na výstavbu, dnes
už hotového přivaděče vody,“ připomněl
Pospíšil s tím, že finančně se na výstavbě
nového přivaděče vody podílely firmy
MB TOOL Lutín-Třebčín, Toray Textiles Central Europe a Windmöller&Hölscher Czech.

PROSTĚJOV Určitě si toho veřejnost v uplynulém týdnu povšimla. A kdo ne, tomu to můžeme sdělit.
V centru Prostějova se objevily hned dva speciální stroje, které na chodnících i dalších místech ničily
plevel. Naprosto ekologicky, pomocí horké páry. Jeden vůz se speciálním vybavením už společnost
FCC Prostějov používala v minulosti, druhý si nyní vypůjčila od kolegů ze Znojma. A jak prostějovští
radní zdůrazňují, oba stroje budou i v následujících dnech ničit plevel až po dobu osmi hodin denně!

  

Prùmyslová zóna
s „novou“ vodou

Prostějovský magistrát nadále omezuje používání glyfosátů

PLEVEL HORKOU PÁROU TEĎ NIČÍ UŽ DVA STROJE!
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to však mají hlavně kvůli tomu, že
v životě nepracovali a nemají žádné
pracovní návyky. Ty však asi nikdy
nezískají, protože jsou přesvědčeni,
že je nikdo nezaměstná.
Jak z toho ven? Řešení je jednodušší,
než by se zdálo: bez předchozí dlouhodobější práce nedostanete od
státu na dávkách ani korunu. Ony
by ty pocity, že zaměstnání nikdy
neseženu, velmi brzy zmizely. Bude
mít však vláda k takovému kroku
odvahu? Bojím se, že ne, a tak nám
téměř jistě bude obchod s chudobou
vzkvétat i nadále.

nice dovybavila oddělení onkologie
novým moderním nábytkem. Ve
dnech 2. až 7. srpna 2010 se v Prostějově konalo juniorské mistrovství světa tenisových družstev. Řada
zápasů se odehrála na kurtech ve
Sportovní ulici. Vítězi žákovského
tenisu se staly výběry z Chile a USA.
Chlapci z Chile stanuli na stupních
vítězů poprvé, Američanky vyhrály
už počtvrté. Domácí týmy zůstaly
tentokrát bez medailí.
Taková byla tedy léta minulá, co přinese tento měsíc, uvidíme, ale snad již nic
zlého jako měsíce předešlé.
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0$57,1$
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teplota 31,6 °C. Rada městského
národního výboru doporučila plénu vyčlenit z města část Mostkovice
jako samostatnou obec, a to v momentě, kdy bude zvoleno tamní zastupitelstvo. S okamžitou platností
byly v této části ukončeny jakékoliv
majetkové přesuny. Byla zahájena
výstava Srpen 1968 v dokumentech.
Jako první v republice Prostějov
zřídil pracovní úřad. Na Masarykově náměstí byla odhalena
pamětní deska obětem srpnové
okupace z roku 1968. V Praze zemřela akademická sochařka Hana
Wichterlová Štefanová, která měla
velký ateliér ve Smržicích.
srpnu 2010 začala další etapa
rekonstrukce prostějovského
zámku, odborníci v té době odhadovali, že zámek „spolkne“ ještě zhruba
50 milionů korun. Na výzvu o pomoc prostějovské nemocnice zareagovali policisté i hokejisté. Všichni
hromadně začali darovat krev, které
bylo aktuálně nedostatek. Kontrola
ministerstva dopravy potvrdila, že
měření rychlosti vozidel v centru
města není v souladu se zákonem.
Jedenáct radarů tak mohlo sledovat
provoz a vyhodnocovat ho pouze
statisticky. Moderní porodní lůžko, které v srpnu začalo používat
porodnicko-gynekologické od-

dělení Nemocnice Prostějov, zpříjemnilo budoucím maminkám
cestu miminka na svět. Postel za
téměř 220 tisíc korun byla elektricky polohovatelná a nabídla tak
ženám nespočet možností vedení
porodu. Umožnilo vedení porodu
klasickým nebo alternativním způsobem v polosedu, ve dřepu s oporou partnera, na všech čtyřech, ale
také vleže na boku. Navíc nové lůžko
skýtalo vysoký komfort a pohodlí.
Přestože většina odborníků tvrdila,
že se babyboom v Česku zastavil,
pro prostějovskou porodnici toto
tvrzení neplatilo. Za první půlrok
2010 se zde narodilo hned 561 dětí.
Lékaři přivedli na svět celkem 277
chlapců a 284 děvčat. Tento půlrok
byl bohatý i na porod dvojčátek,
těch se v nemocnici narodilo jedenáct. Nemocnice Prostějov v srpnu
slavnostně otevřela zmodernizované prostory onkologického oddělení. Díky rekonstrukci za bezmála
šest milionů korun se pacienti dočkali vyššího komfortu a zkvalitnění
zdravotní péče. Původně se onkologické oddělení nacházelo v 5. patře
budovy polikliniky, po rekonstrukci
se oddělení přestěhovalo do zcela
nových prostor pavilonu následné
péče. Nově zrekonstruované onkologické oddělení nabídlo pacientům
tři nové klimatizované ambulance
včetně odběrové místnosti a prostorný moderní sál pro podávání
cytostatik. Rekonstrukce trvala celkem tři měsíce a během léta nemoc-

postupně pasoval do role největšího
zloděje a obchodníka s chudobou
vůbec. Právě díky jeho přístupu už
téměř neslyšíme, že „bez práce nejsou koláče“, ale naopak mnohem
častěji „pracovat se mi už ani nevyplatí“.
Zdá se to být začarovaným kruhem.
Skupina našich chronicky nezaměstnaných spoluobčanů tvořená z podstatné části cikány, ovšem rozhodně
nejen jimi, nemá na bydlení, protože nechodí do práce. Zaměstnání
nemají, protože získali pocit, že je
nikdo nechce. Problémy získat mís-

Dìkuji, paní pokladní!
Určitě nejsem sama, komu se stalo něco podobného. Ale možná ne všichni měli to štěstí, že narazili na poctivého člověka. Byla jsem nakupovat v jednom z
prostějovských supermarketů. Šlo o velký nákup před víkendem, takže u pokladny bylo hodně lidí a já jsem trošku zazmatkovala. Tak tak jsem nákup stačila
v rychlosti nacpat do dvou velkých tašek a zaplatit. Jenže peněženku jsem nechala ležet u pokladny na pultě, což jsem si v tu chvíli vůbec neuvědomila. Vyšla
jsem ven ze supermarketu a ukládala obě nákupní tašky do auta. V tom okamžiku za mnou přiběhla pokladní a už z dálky na mě volala. Moji peněženku měla
v ruce. Ani jsem jí nestačila poděkovat, rychle odběhla zpátky. Takže tímto jí ještě jednou moc a moc děkuji za poctivost. Nemluvě o tom, že v peněžence jsem
kromě několika tisíc korun měla i všechny osobní doklady.
Jana Neherová, Prostějov
5RPDQWLND]Q½GUDzÉ]PL]HOD
A teï je na øadì Havlíèkova!
Tak rekonstrukci Vápenice máme zdárně za sebou. Bravo. Jen by mě ale teď Už asi před rokem se na místním nádraží v Prostějově přestaly prodávat jízzajímalo, kdy se konečně prostějovští radní rozhodnou udělat něco podob- denky a zmizely tak odsud i „nádražáci“, kteří se starali o úklid. Alespoň mi
ného v Havlíčkově ulici. O ní se toho už napsalo hodně, stav zdejší silnice je to tak připadá, protože většinou se zde setkávám se špinavou podlahou, blápřímo katastrofální! V posledních měsících se komunikace tvořená z kostek tem či prachem na chodbě výpravní budovy. A z automatu na kávu už bych
už natolik rozdrolila, že řidiči musí složitě díry objíždět a běda tomu, kdo do si kávu v životě nedal, protože ve stavu, v jakém je, by ho hygienici měli zrušit
rigolů vjede. Copak je to opravdu tak složité položit sem nový asfaltový ko- a odvézt. Bohužel pohoda a taková ta pravá železniční romantika zmizely už i
berec a tuto silnici v samém centru města přiblížit jednadvacátému století? z tohoto stařičkého nádraží, kde se navíc stále ve větším měřítku scházejí bezMilan Doseděl, Prostějov
Libor Otáhal, Prostějov domovci.

T
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rpen 1950 nebyl jednoduchý pro
zemědělce, jelikož se i na Prostějovsku přemnožil brouk mandelinka
bramborová. Jednalo se o škůdce nebezpečného, ale tehdejší režim jeho
přemnožení zneužil politicky a využil ho k protiamerické kampani.
Mandelince se tehdy říkalo americký brouk a propaganda tvrdila, že ho
k nám zavlekli američtí agenti, aby
rozvrátili socialismus. Tehdejším
heslem bylo: „Vypořádali jsme
se s Horákovou, Peclem a společníky, vypořádáme se i s mandelinkou bramborovou – americkým
broukem!“ Byl dokonce ustaven
Výbor pro potírání mandelinky
bramborové. I další události se týkaly zemědělství, například pozemky
města byly předány do správy JZD
Domamyslice, šlo celkem o 41 hektarů a dále byl schválen provozní řád
JZD Držovice.
rpen 1960 byl důležitý pro fanoušky sportu. Prostějovská
rodačka Hana Pražanová se stala
přebornicí ČSR v jachtingu. Administrativní úkon postihl bývalý Dům
osvěty Jiřího Wolkera, který byl přeměněn na Městskou osvětovou besedu, která dostala nový organizační
řád.
o srpen 1990 byl pěkně horký,
v Prostějově byla naměřena

S

Osmý měsíc roku je na konci, stejně jako druhá polovina prázdnin a je tak nejvyšší čas se podívat do prostějovských kronik.
V kulatých letech se toho stalo opět dost, bohatý byl především
srpen přesně před třiceti roky. Takže pojďme na to.

zábrany, se však mezitím přesunul
jinam. Už neprodávají předražené
vysavače, naučili se obchodovat
s lidmi. Že by se k nám vrátilo otroctví? Ne tak docela! Zatímco otroci
byli nuceni pracovat, jejich ovečky
pracovat nesmí! Jinak by totiž mohly
vydělat tolik, že by neměly nárok na
příspěvek na bydlení.
Naštěstí pro tyto šmejdy bylo podobných „chudých“ lidí i v době
téměř nulové nezaměstnanosti stále
více než dost. Naučili se solidně přežívat, aniž by pracovali. Samozřejmě, že jim to umožnil stát, který se

SRPNOVÉ POHLEDY DO KRONIK
an eb od mandelinky po tenis...

Byla to kampaň, která přinesla své
ovoce. Je to zhruba deset let, co nepoctiví prodejci předraženého zboží
pořádali jednu předváděcí akci za
druhou. Pak ovšem o nich byl natočen zajímavý filmový dokument,
který odhalil způsob, jakým manipulují, ponižují a útočí na své povětšinou postarší zákazníky. Posléze se
pro tyto obchodníky vžil všeobecně
přijímaný termín šmejdi. Od té doby
to s nimi šlo opravdu z kopce a dnes
už k podobným excesům na předváděcích akcích nedochází.
Zájem lidí, kterým chybí jakékoliv

Šmejdi už neprodávají vysavače,
obchodují s lidmi. A stát jim pomáhá

Martin ZAORAL
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školství

zmírněna, tudíž se nejen ředitelům škol
výrazně ulevilo. Také po celém Prostějovsku se budou ve vedení všech mateřských, základních, středních škol i učilišť
a gymnázií řídit konečně přehledným
manuálem. Ten obsahuje přísná hygienická pravidla, jsou však již všem srozumitelná a snadněji proveditelná.
Magistrát statutárního města Prostějov
jako zřizovatel škol i jejich ředitelé dokumentují, že se všemi pravidly, opatřeními
a nařízeními seznámili nejenom pedagogické personály jednotlivých školských
zařízení, ale komunikuje se ve velkém
i s rodiči, kteří si hlavně potřebují ujasnit
situaci kvůli zmatkům z předchozích týdnů. Informovanost je základ, samotné dodržení pravidel pak zodpovědnost.
Nový školní rok by tak i v Prostějově měl
být zahájen bez jakýchkoliv problémů
a hlavně se týká všech bez výjimek. Škola
tedy začne tak, jak jsme zvyklí, s plným
počtem žáků v lavicích a natěšenými učiteli. Už zítra 1. září!
(mik)

Je to tradiční zvyklost. Prostějovský
magistrát každé letní prázdniny investuje do rekonstrukcí či oprav na
jednotlivých školách ve městě miliony
korun. Využívá tak dva měsíce, kdy
jsou zařízení prázdná a stavební dělníky tak nic neruší při práci a nemusejí se činit žádná omezující opatření.
Také letos Večerník zajímalo, v jakém
rozsahu během července a srpna proběhly stavební investice na prostějovských školách či mateřinkách.
„V rámci každoročních investic a oprav
budov školských zařízení v majetku
města proběhly a v některých případech,
kde nenaruší provoz, se ještě dokončují
některé práce, stavební úpravy a hlavně
energeticky úsporná opatření za zhruba pětadvacet milionů korun. Největší
investicí byla výměna oken plus zateplení budovy mateřské školy v Čechovicích a také na budově zdejší základní
školy. Stejné práce se uskutečnily na
mateřince v Mozartově ulici či ve škol-

Michal
KADLEC

pro Večerník
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„Po paní Hemerkové, této velmi zkušené ředitelské ikoně, to budu mít velice
těžké,“ vysekl poklonu předchůdkyni
Martin Mokroš, který se od nového
školního roku ujímá vlády nad Střední
zdravotnickou školou, Prostějov. „V některých věcech hodlám pokračovat
v jejích stopách, jiné si zase nastavím
podle sebe,“ odpověděl Mokroš na dotaz Večerníku, s jakými plány vstupuje
do řízení školy.
Podle informací Večerníku se Ivana
Hemerková rozhodla odejít do důchodu. „Důvody, proč jsem se rozhodla skončit, jsou můj seniorský

věk a také skutečnost, že si chci užívat
života se svými dvěma malými vnoučaty. Stála jsem před určitým dilematem, ale nakonec zvítězila právě touha
užít si důchodu a chodit s vnoučaty na
plavání, doprovázet je k jiným volnočasovým aktivitám, prostě si to s nimi
užít,“ sdělila nám Hemerková. Svému
nástupci Martinu Mokrošovi přeje
hlavně hodně síly a energie ve vedení
školy. „A aby ho práce bavila a udělal si
vše podle svého. Zkušeností na to má
dostatek,“ podotkla na adresu muže,
který působil ve funkci zástupce ředitelky předcházejících osm let, co byla
Ivana Hemerková ve vrcholném vedení města. Z veřejného života i přes
plány na odpočinek úplně neodchází,
stále je totiž prostějovskou zastupitelkou.
(mik)
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PROSTĚJOV Dlouholetá ředitelka a také bývalá náměstkyně primátora Ivana Hemerková skončila
k 31. červenci ve funkci ředitelky
Střední zdravotnické školy v Prostějově. Během srpna školu dočasně vedla stávající zástupkyně
Marie Dostálová. A jak se Večerník dozvěděl, ve výběrovém řízení
na uvolněný post uspěl dosavadní
kantor a zástupce ředitelky Martin
Mokroš.
„Do výběrového řízení na funkci ředitele či ředitelky SZŠ v Prostějově se přihlásili tři ženy a jeden muž. V konkurzu
uspěl Martin Mokroš, kterého jsem
přijel osobně jmenovat do funkce ve
čtvrtek sedmadvacátého srpna,“ sdělil
nám Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro školství.
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PROSTĚJOV Ještě v živé paměti
máme situaci z letošního jara, kdy
v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu českou vládou byla mimo jiného
rovněž uzavřena všechna školská zařízení a výuka žáků kvůli hrozbě nákazy
COVID-19 probíhala takzvaně na
dálku. Aktuálně pouhý den před začátkem nového školního roku naštěstí
nic takového nehrozí.
Jak Večerník ubezpečil náměstek primátora Prostějova Jan Krchňavý, ale zároveň
i ředitelé jednotlivých základních škol
v Prostějově, nový školní rok začne bez
jakýchkoliv výraznějších omezení a školní výuka bude zahájena bez výjimky pro
všechny. Přitom ještě před dvěma týdny
po zveřejnění seznamu protiepidemických opatření ze strany ministerstev
zdravotnictví a školství se zdálo, že výuka
na školách bude opět svázána s nošením
roušek a dalšími omezujícími opatřeními.
Po zásahu premiéra Babiše byla však přísná hygienická pravidla pro školy velice

-XÚWEGPCUVQWRÊVCMÆ\JTWDCR÷VKUVQXMCRTXÿ¾éMč7TéKV÷\CFQRTQXQFWUXÚEJTQFKéč
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školských zařízení
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Takto bych mohl pokračovat dále,
následovaly stavební práce i na jiných
školách, i když už v menším rozsahu,“
popsal Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.

Večerník také zajímalo, podle
čeho se určovalo, jaké investice na
školských zařízeních budou letos
o prázdninách probíhat? „Každá
akce se vyhodnocuje z hlediska po-

8 851 697
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yy Váš odchod do důchodu mnohé překvapuje.
Proč jste se rozhodla tak náhle?
„Nebylo to ukvapené rozhodnutí, rok dopředu jsem
oznámila, že odejdu do důchodu. Nekončilo mně
funkční období ani jsem nebyla nijak nucena ukončit svůj pracovní poměr. Nemusela jsem odejít, ale
takto jsem se prostě rozhodla. Vím, že jsem mnoho
lidí tímto rozhodnutím překvapila a možná i zaskočila, skoro nikdo mi to nevěřil. Všichni mě znají jako
energickou a ráznou ženu a nedovedou si mě představit bez práce.“
yy A umíte si vy sama představit, jak budete trávit
důchod?
„Neustále i nyní dostávám otázky typu – co budeš
v důchodu dělat, jaký máš plán? Musím popravdě
odpovědět, že nemám žádný zvláštní plán, nedávám si žádná předsevzetí a nevím, co mi můj další
život přinese. Ale určitě vím, že se tato etapa mých
pracovních aktivit uzavřela tak, jak jsem to chtěla.
A co dál? Především se chci věnovat svým malinkým vnoučátkům. Myslím, že si zaslouží babičku,

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Střední zdravotnickou školu
v Prostějově opouští její dlouholetá ředitelka Ivana Hemerková, kterou ve funkci nahradil Martin
Mokroš (čtěte na jiném místě dvoustrany – pozn.
red.). Večerník se odstupující ředitelky „zdravky“
zeptal na podrobnosti jejího odchodu i na to, jak
si bude užívat další fáze svého života.

která má a snad i nějakou dobu ještě bude mít dostatek energie, aby s nimi podnikala něco
zajímavého, něco je naučila a byla tady
jen pro ně. Vždyť to krásné období
dětství tak rychle uteče... (pousměje se)
A pak dál uvidím, věřím, že mě v životě čekají ještě zajímavé příležitosti, ale
už ne plně pracovní, ale jen tak pro
radost.“
yy S jakými pocity opouštíte Střední zdravotnickou školu?
„Co se týká mého odchodu ze školy, které jsem věnovala velkou část
svého života, tak nejprve jsem si
myslela, že mi to bude moc líto a že
to pro mě bude velmi těžké. Nestalo se tak. Odcházím s pocitem, že
jsem udělala, co jsem udělat měla,
a že jsem měla v životě velké štěstí na
výborné spolupracovníky, proto se mi
tak dobře ve škole pracovalo. Milovala
jsem svou práci, ‚svou‘ školu, své žáky
i spolupracovníky a doufám, že oni
to takto také vnímali. A ještě jednou
jim děkuji za všechny ty krásné
roky. Škola má nového ředitele
a já mu přeji hodně energie
v této nelehké době plné zvratů a změn, taky aby ho práce
bavila a těšila stejně jako mě.“

„Věřím, že COVID-19 přibrzdíme,“
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onemocnění. Ti lidé kašlou, mají teplotu
a třeba z důvodu, aby v práci neztratili
dobrou pozici, potřebují dokončit úkol
nebo na ně tlačí zaměstnavatel, tak s těmito obtížemi jdou do práce. Ostatní jejich kolegové na to pak poukazují a mají
poté většinou zbytečné obavy.“
yy Takže, zdraví především a zůstat
doma.
„Ano, člověk, pokud je zdravotně indisponován, má zvýšenou teplotu, kašle,
má rýmu nebo jiné obtíže, tak nemá co
dělat v žádném pracovním nebo školním kolektivu.“
yy Co s tím?
„COVID-19 je tomu naučí. Protože jsme
pozorovali i v minulosti, že lidé přecházeli
akutní respirační onemocnění. Ke své
škodě, protože se jim jednak tohle přecházení nemoci nemuselo vyplatit, naopak
mohl zdravotní stav gradovat do něčeho
vážnějšího. A je to samozřejmě bezohlednost vůči zbytku kolektivu. Ten logicky
tlačí na to, aby se plnily nějaké úkoly, zase
ale na druhé straně musí zvážit rizika.“
yy Jak moc koronavirus zasáhl do
dalších činnosti Krajské hygienické
stanice?

„Samozřejmě zasáhl, protože COVID-19 je dnes priorita, ostatní činnosti
se musely upozadit. Tímhle bych také
chtěla poprosit o shovívavost, neboť
kvůli nestandardnímu chodu jsou nyní
na maximu využívány lhůty třiceti dnů
na vyřízení, protože aktuální epidemiologická situace je prioritou.“
yy Lidé vracející se z dovolených se
nyní často setkávají s osočováním
a nadávkami, že mohou šířit koronavirus a že si měli cestu do zahraničí
odpustit. Jak se na tyto reakce díváte?
„Samozřejmě jsme se s tím setkávali především na začátku roku v rámci návratu
lidí ze třetích zemí, také u lidí vracejících
se z Itálie a dalších států Evropské unie.
Myslím si taky, že se s tím setkávat dále
budeme. Někteří měli dovolené objednané a zaplacené dopředu, takže se jim
to protnulo s těmi aktuálními opatřeními a situací, která v době jejich odjezdu
vznikla. A někteří to zváží v rámci důsledků. To znamená, když někdo nejede
na pláž, nenavštěvuje party, řeší turistiku
v horách, má apartmán mimo riziková
místa, tak to neznamená, že tenhle člověk
automaticky ohrožuje ostatní. Zvláště pokud jede autem, ne třeba autobusem. Je
třeba to posuzovat případ od případu. Na
místě je zvážit zemi a destinaci, ne vždy je
vyjetí za hranice i v dnešní době špatně.
V rámci cestování to říkám obecně. Platí
ale, že se vždy lidí ptám, zda situaci sledují.
Odpovídají záporně. Raději si zavolají na
hygienu. Situace se vyvíjí, neumím nyní
tedy říct, co bude za tři dny nebo za týden.
Je důležité vždycky při plánování cesty do
zahraničí sledovat semafory zemí a vždy
sledovat internetové stránky Ministerstva
zahraničí ČR, které aktuální stav monitorují, uveřejňují a dá se trochu situaci
dopředu ošetřit. Tak jako oni nevědí, co
bude za týden, a ptají se nás, tak i u nás je
velmi těžké to předpovědět. Někteří to ale
těžko chápou a myslí si, že se to zde stoprocentně dozvědí...“
yy Jaká je tedy aktuální situace na Prostějovsku?
„Prozatím nikterak zhoršená. Vesměs
když zohledníte, že jsou zde návraty
z dovolených a lidé se pohybovali v různých klimatických podmínkách, případně mohli prochladnout kvůli klimatizaci
v autě nebo autobusu, tak je stav zatím
přiměřený aktuálnímu období.“

PROSTĚJOV Během posledních dnů
jsme zaregistrovali nezvyklý kolotoč
v nařízeních Ministerstva zdravotnictví
ČR, které nejdříve vydalo velice přísná
omezující pravidla platná od 1. září.
Po schůzce ministra Adama Vojtěcha
s premiérem Andrejem Babišem
a konzultacích s epidemiology však
došlo k rapidnímu zmírnění hygienických opatření v souvislosti s hrozbou
nákazy COVID-19. Od zítřka tak nebudou roušky povinné ve školách, obchodech, restauracích nebo například
v kadeřnictvích, jako bylo původně
deklarováno. Prozatím se tedy nechystají restrikce jako tomu bylo na jaře.

Plošně bude nošení roušek povinné v hromadné dopravě, na úřadech a ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Nutná
bude odpovídající ochrana úst a nosu také
u říjnových krajských a senátních voleb.
Další změnou je povinnost nosit roušky na
vnitřních akcích až od hranice stovky osob.
Platit bude pro divadla, kina nebo kostely.
Původně měly být roušky povinné bez
ohledu na počet návštěvníků.

Kde jsou roušky
povinné od 1. záøí?

Situace se však může měnit každým
dnem, například v sousedním Slovensku jsou omezení mnohem přísnější.

Největší změna z nového čtvrtečního
nařízení se týká otázky škol. Roušky
v nich budou od září povinné jen tehdy,
pokud se zhorší situace. Opatření se
bude vázat na druhý, oranžový stupeň
rizika na takzvaném semaforu, který
hodnotí jednotlivé regiony podle míry
rizika nákazy nemocí COVID-19. Na
základě nového nařízení lidé nebudou
muset ochranu úst a nosu nasadit v restauracích a hospodách. Tady přitom měli
původně všichni nosit roušku při pohybu
po místnosti, ne při konzumaci, povinné

Kde naopak roušky
novì povinné nejsou?

Stále platí, že se povinné nošení ochrany dýchacích cest nevztahuje na děti do
dvou let věku, osoby s poruchou intelektu a v dalších indikovaných případech,
které stanovuje mimořádné opatření.
Výjimku mají i řidiči veřejné dopravy za
předpokladu, že nepřicházejí do styku s cestujícími při odbavení. Bez roušky mohou
být třeba i sportovci při tréninku a zápasu,
snoubenci při obřadu či lidé v plaveckém
bazénu.
(red)
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měly být pro personál. Rouškám se vyhneme také ve službách jako například
v kadeřnictvích.

„Hledáme cesty, jak práci co nejvíce
zefektivnit. Pracujeme na tom, aby se
nám žádanky exportovaly přímo do
našeho laboratorního informačního
systému a nemuseli jsme je po jedné
manuálně vkládat. Stejně tak usilujeme o automatický přenos výsledků
z analyzátorů přímo do počítače. Odtud
opět automatický přenos závěrečných
hlášení různým autoritám přímo do
jejich informačních systémů a v neposlední řadě by nám práci usnadnilo
i automatické SMS hlášení výsledků
pacientům. Tato administrativní
práce dříve totiž zaměstnávala tři lidi,“
vysvětluje primářka Kohnová.
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abychom mohli vyšetřovat paralelně
ve dvou přístrojích a nemuseli čekat na
ukončení analýzy. S modernizací technického vybavení však stoupají i personální nároky, takže budeme muset náš tým
posílit. V době koronavirové pandemie
se podílelo na vyšetřování vzorků od
rána do večera celkem šest zaměstnanců,
včetně externistů z řad kolegů z jiných
laboratoří, ale také se jednalo o mediky
LF UP Olomouc.“
Značnou část vyšetřovacího procesu
testování vzorků zaberou jednotlivé
a časově náročné mezikroky. Jen proces
převzetí vzorků má několik důležitých
částí před samotným začátkem analýzy.

„Laboratorní pracovníci jsou stejně
erudovaní jako jiní zdravotničtí pracovníci, mají středoškolské nebo univerzitní
vysokoškolské a postgraduální vzdělání
různých typů a úrovně. Tito odborní
nelékařští pracovníci opravdu velmi
výrazně přispívají k dobré práci laboratoří,
bez nichž by žádná laboratoř, ani klinická
pracoviště, nemohla fungovat,“ vyzdvihuje primářka práci svého týmu.
Prostějovská laboratoř vyšetřuje
vzorky pacientů ze tří nemocnic Středomoravské nemocniční
v Přerově, Prostějově a Šternberka
a z širokého regionálního spádu.
(red)
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Zatímco v těsné blízkosti laboratoře,
která kontinuálně zajišťuje běžná
mikrobiologická testování a analýzy,
probíhají stavební práce, je na cestě
do Nemocnice AGEL Prostějov nový
izolátor nukleových kyselin a další
potřebné vybavení. „Chceme být
součástí celorepublikové sítě páteřních
laboratoří, které vzorky na COVID-19
analyzují sedm dní v týdnu. Doufáme,
že za ideálních podmínek bychom byli
schopni vyšetřit denně až dvě stě padesát
vzorků,“ doplňuje Ivana Kohnová s tím,
že pokud by neměla kolem sebe tak
schopné zaměstnance, ani ta nejlepší
technika by laboratoři nepomohla.

JEDINÝ

mezitýdenní nárůst o 17 nakažených
lidí.
Hejtman Olomouckého kraje Ladislav
Okleštěk opět uklidňuje, že není třeba
v souvislosti s koronavirovým nebezpečím dělat paniku a bát se do doby, než
dojde k hospitalizaci výrazného počtu
nakažených pacientů. „Vím o šestici
aktuálně hospitalizovaných pacientů
v prostějovské nemocnici. Otázkou
ale je, jak moc závažný je jejich zdravotní stav. I tak pořád věřím, že situaci
s COVID-19 v našem kraji zvládneme,
mezitýdenní nárůst o zhruba devět
desítek nakažených není ve srovnání
s jinými regiony tak velký,“ nevzdává se
optimismu Okleštěk. „Od prvního září
vchází v platnost nová vládní nařízení
a já osobně jsem rád, že ta nejpřísnější
opatření se týkají pouze nemocnic, sociálních zařízení či městské hromadné
dopravy. Nemá cenu nasazovat roušky
dětem ve školách, obzvláště na prvních
stupních. Věřím, že tato nová opatření
budou účinná a zbrzdí koronavirovou
hrozbu,“ dodal jetman.
(mik)
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PROSTĚJOV Od soboty 22. srpna
do sobotního večera 29. srpna přibylo v Olomouckém kraji 88 nově
nakažených osob koronavirem.
K navýšení počtu pozitivně testovaných osob došlo také na Prostějovsku. Hodně podstatným faktem je
i skutečnost, že na infekčním oddělení nemocnice přijali po více než
dvouměsíční pauze pacienty nakažené koronavirem, jejichž zdravotní stav je navíc středně těžký (informujeme na straně 3 – pozn.red.).
„Evidujeme celkově již 1 247 pozitivně testovaných osob na COVID-19,
aktuálně je nakažených 153 osob. Na
druhé straně ale od začátku pandemie
registrujeme 1 072 vyléčených osob.
Celkově bylo zatím indikovaných 11
847 testů nařízených hygienickými
stanicemi a na odběrných místech bylo
provedeno dalších 401 testů,“ uvádí se
na internetových stránkách KHS Olomouckého kraje. Na Prostějovsku bylo
v sobotu večer registrováno již 176 pozitivně testovaných osob, což je opět
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Bez roušek můžeme chodit do obchodů i restaurací

Rozehnal

náměstek

vypočítal

korun,“

yy Vnímáte start školního roku jako
rizikové období pro přenos nemocí,
nejen koronaviru?
„Samozřejmě. Jako každý rok. Jednak
přijdou děti z jednoho prostředí do
jiného prostředí zase zpět a druhak
jdou do kolektivu. Takže vždycky tato
adaptační fáze je riziková nejen z hlediska onemocněním covidem, ale třeba i z hlediska hepatitidy, průjmových
onemocnění a podobně. Apeluji tedy
na to, aby lidé nepřecházeli nemoci.
Zvlášť v této sezóně, kdy bude každý
soplík řešen z hlediska koronaviru“
yy Začátkem školního roku začnou
platit pro školáky nová pravidla…
„Ano, celý tenhle metodický pokyn by
měl být brán jako vážné doporučení.“
yy Plánují se nyní opatření v podobě zvýšeného testování nebo třeba
znovuzavedení testovacích stanů
u nemocnic?
„Ne. Opět apeluji na osobní odpovědnost každého jednotlivce, aby zvážil třeba
svou účast na hromadných akcích, zvláště
vnitřních prostorech. A hlavně u přecházení nemocí, které každoročně pozorujeme i u jiných akutních respiračních

HSLGHPLRORçND5ţçHQD+DOtőRYi
25 milionů
hejtman Okleštěk

GJW
SE UCHÁZÍ

.$æ'ë623/Ì.Ő(ä(1=+/(',6.$.2521$9,58,“
nevzdává se optimismu
jsme zhruba

„Investovali

DE\OLGpQHSőHFKi]HOLQHPRFL=YOiåřYWpWRVH]yQě

V prostějovské nemocnici
cnici se připravují na případnou druhou vlnu
6=ÈY3URVWĔMRYĔ

ĚtNiGQHVXÜEÎYDOiĚHGLWHOND

Pondělí 31. srpna 2020

0'1&'i'.8i+%*0+5'/75ª2Ą+24#8+66#-Ą-#0#%1-1.+8

www.vecernikpv.cz

„Nemusela jsem odejít, ale rozhodla
rozhodl jsem se,“

padů, rozvodu vody a elektroinstalace,
na základní škole v ulici Dr. Horáka
pokračovala rekonstrukce bazénu, kde
se dodatečně provedla hluková izolace
přesně podle požadavků hygieniků.

1 299 136
230 000
373 164
442 098
464 480
467 457
1 264 450
1 300 000
1 824 022
2 926 657
4 518 325
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ce v Mánesově ulici. Na základní škole
na Skálově náměstí pak došlo k opravě podlahy v tělocvičně, v mateřince
v Partyzánské ulici byla provedena
rekonstrukce sociálního zařízení včetně nových obkladů, kanalizačních od-

PROSTĚJOV Ani během letošních letních prázdnin ruch na většině
mateřských, základních i středních škol, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Prostějov, neutichl. Zatímco se děti a studenti na konci června
definitivně rozprchli na prázdniny, v mnoha školských zařízeních
začaly větší či menší rekonstrukce. Jak Večerníku potvrdil náměstek
primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal, celkově si veškeré
práce vyžádaly náklady za zhruba pětadvacet milionů korun.

jarní zavírání REKONSTRUKCE

Nikdo si nepřeje opakovat BĚHEM PRÁZDNIN PROBÍHALY NA ŠKOLÁCH

8

16

zpravodajství / pandemie

hnutí občanů či exministra Jurečku,
který vede koalici SpojencůDá se očekávat, že krajské volby začátkem října budou hodně napínavé, přestože volební účast v těchto volbách čas-

ZIVNĚ

EXKLU

Michal SOBECKÝ

znal odpověď,“ mrkl směrem k pobaveným posluchačům. Těch se nakonec sešly necelé tři desítky.
Primátor je záhy vyvedl ven a tam jim
začal radnici představovat. Neopomněl
těžké rozhodování z přelomu 19. a 20.
století o tom, jak bude radnice vypadat,
ale ani hádky nad rozpočtem. Ten měl
být původně 700 tisíc. Jenže architekt
Karel Hugo Kepka musel na tlak politiků věci změnit. „Přepracoval návrh
a cenu ponížil na 590 tisíc. Ta úplně
konečná se však vyšplhala znovu skoro
k 700 tisícům korun. Byla skoro stejná
jako ta původní. I tenkrát se stávalo,
že se ne vždy trefili do rozpočtu,“ podotkl Jura. Zmínil rovněž to, že radní
„Budu rád, když se budete na něco původně neměli kde zasedat. K jednáptát. Samozřejmě bychom se měli ním využívali třeba budovu tehdejšídopředu domluvit, abych na otázku ho špitálu, která bývala naproti pošty.

Rozehnal

chválil. „Znám radnici, protože jsem se
zde kdysi vdávala. Znám ji tedy dobře,
ale chci jít na prohlídku s panem primátorem,“ uvedla paní Jarmila, jedna
z účastnic.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

vinnost nošení roušek ve školách byla
z mimořádného opatření ministerstva
zdravotnictví vyňata, to znamená, že
dle aktuálně schváleného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví
nemusí děti ve školách nosit roušky.“
yy Věříte, že koronavirus už výrazněji nepromluví do výuky a školní
rok nebude ovlivněn uzavřením
budov, jako tomu bylo letos na jaře?
„Vývoj epidemiologické situace nelze
odhadovat a případná omezení jsou
v kompetenci především krajských
hygienických stanic, se kterými musí
školy úzce spolupracovat v případech výskytu onemocnění. V současné době platí, že škola poskytuje
vzdělávání distančním způsobem,
pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření, například
mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZ, nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna
osobní přítomnost ve škole více než
poloviny žáků alespoň jedné třídy,
přičemž ostatní žáci, kterých se zákaz
nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání.“

Nyní bude oddělení připraveno tak, aby
se příjem vzorků na COVID-19 zcela
oddělil od všech ostatních. Zaměstnanci
budou mít komfortnější pracovní
prostředí se svým vlastním sociálním
zázemím a s vyšší úrovní bezpečnosti,
jelikož i oni stojí v první linii, podobně jako
ostatní zdravotníci. Těmito opatřeními se
rovněž bude minimalizovat vzájemný
kontakt s ostatními zaměstnanci.
„Situace se od počátku pandemie dynamicky vyvíjí. Stejně jako dostáváme
nové a nové informace o možnostech
testování, nyní už víme, jak by se dal celý
proces urychlit. Například už budeme
mít celkem tři laminární boxy, takže
vzorky budeme rychleji vybalovat
a rychleji zpracovávat. Připraven má
být i nový extraktor nukleových kyselin,
který je dokáže izolovat čtyřikrát rychleji než analyzátor, který jsme využívali
na jaře. Tedy místo dvou hodin jen půl
hodiny,” říká Ivana Kohnová, primářka
Laboratoře lékařské mikrobiologie
Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice AGEL Prostějov a vzápětí upřesňuje:
„Rovněž máme přislíbený další přístroj
pro závěrečnou fázi vyšetření (RT-PCR),

koronavirové infekce

PROSTĚJOV Stavební práce, nákup
nové techniky i posílení týmu. Tak
vypadá aktuální situace v Laboratoři
lékařské
mikrobiologie
OLM
Nemocnice AGEL Prostějov, která se
připravuje na případnou podzimní
druhou vlnu koronavirové epidemie.
Laboratoř by se tak mohla stát součástí
páteřní sítě laboratoří vyšetřujících
lidský koronavirus SARS-CoV-2.
Dnes již bývalý sklad Laboratoře lékařské
mikrobiologie OLM v prostějovské
nemocnici musel ustoupit novým
požadavkům na speciální místo pro
příjem a zpracování vzorků k vyšetření koronaviru pomocí PCR. „Práce už začaly
a potrvají do září. Chceme mít hotovo co
nejdříve, ať jsme s předstihem připraveni
na podzimní vlnu,“ sdělil Pavel Špunar,
hlavní správce AGEL Středomoravské
nemocniční a.s., pod kterou spadá také
prostějovská nemocnice.
Laboratoř lékařské mikrobiologie během
jarního nouzového stavu fungovala
v provizorním režimu, kdy se vyšetření
na nový koronavirus prováděla v modifikovaných prostorách, které nebyly
zcela přizpůsobeny této náročné situaci.
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JEDINÝ
ZÁJEMCE
PROSTĚJOV Letos před prázdninami oznámil Michal Šmucr, že končí
na pozici ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera, kterou zastával od roku 2003.
Přednost dal působení v Nejvyšším kontrolním úřadu ČR. Olomoucký
kraj za něj okamžitě hledal náhradu. Večerník zajímalo, jak výběrové řízení na tento post probíhá.
Nejpodstatnější zjištění zní, že náhradník za Michala Šmucra dosud vybrán
nebyl. „Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč. Konkurz teprve proběhne a nový ředitel by měl být jmenován k 1. říjnu 2020,“ prozradil Vladimír
Lichnovský pověřený komunikací s médii za Olomoucký kraj.
Oním jediným kandidátem je dlouholetý zástupce ředitele, který byl od
10. června pověřen vedením školy. „Ano, mohu potvrdit, že jsem se do výběrového řízení přihlásil. Aktuálně očekávám pozvánku ke konkurzu, zatím mi
nic nepřišlo,“ potvrdil nám Michal Müller, který zároveň působí jako předseda
spolku BCM Orli Prostějov.
(mls)

zjistili jsme

Š

ažili jsme karanténu, zavřené
školy, on-line výuku, vše se
v podstatě řešilo za pochodu a všichni
jsme se učili, jak v nové situaci fungovat. Nebylo to lehké pro žádnou
ze stran, které se školského systému
účastní, a to od ministra až po posledního školníka na vesnické jednotřídce.
Byli jsme v dané situaci všichni nováčky a ne všechno se dařilo na sto
procent, ale když je něco poprvé,
tak se prostě stávají i chyby a přehmaty. Nikdo by si ovšem neměl nic
vyčítat, ale zejména se z chyb poučit.
kolní rok teď máme nový, ale nákaza nám tady zůstává. Zdá se, že
o značné síle, tudíž se musíme připra-

Z

vit na to, že ani teď nebude výuka zrovna jednoduchá a budeme se muset
připravit na mimořádné situace. Jsme
teď už ovšem ostražitější a určitě připravenější, proto navrhuji celou situaci více „vyklidnit“ a nepodléhat především mediální panice či tlaku těch,
kteří dokáží do situace pouze vnášet
zmatek. Ničemu totiž neprospěje,
když se budeme stresovat a tím vše
přenášet na žáky a studenty, zároveň
i rodiče. Jako pedagogové bychom
měli jít příkladem a být těmi pilíři,
které celou situaci řeší rozumem
a ne emocemi. Být jakousi klidnou oázou, kam se může kdokoliv
kdykoliv schovat. Uvědomme si, že

Každý rok se v tento čas zabývám tématem nového školního roku
a přeji všem svým kolegům, žákům, studentům a rodičům mnoho
úspěchů v deseti nadcházejících měsících. Přiznejme si, že letos
ten začínající školní rok je z gruntu jiný. Začíná totiž po období,
které rozhodně nebylo pro širokou školskou veřejnost jednoduché, protože„prostě COVID-19“.

D

vychováváme budoucí generace pro
náš stát, které by ho v letech budoucích
měly držet v chodu ve všech oblastech
života. Nepotřebujeme tady armádu
vystresovaných jedinců, potřebujeme
jedince racionální, myslící, fungující.
alším důležitým prvkem je
společně se semknout. Pojďme letos táhnout za jeden provaz,
myslím teď kantory, žáky a rodiče,
vynechejme hádky a půtky a dokažme, že umíme mít společný cíl,
společnou vizi, kterou by měl být
kvalitní výchovně vzdělávací proces připravující žáky na budoucí
život. Budeme totiž muset tak nějak dokončit „na živo“ minulý školní
rok a pak na něj navázat, znamená to
mimo jiné vcelku rozsáhlou úpravu
plánů v jednotlivých předmětech, tím
také zhuštění učiva a zvýšenou aktivitu druhé strany, tedy žáků. Těm by
měli samozřejmě pomoci také rodiče
a de facto celé rodiny vytvořením klid-

V

ného a kvalitního zázemí v rodinách.
Bude uměním dát vše dohromady,
bude zřejmě docházet ke krizovým
situacím, ale znovu opakuji, pojďme
se dohodnout a táhnout společně za
jeden provaz.
poslední části se obrátím na ty,
kterých se vše týká nejvíc, tedy
na žáky a studenty. Nejdříve zacílím
na prvňáčky na základních školách
a prváky na školách středních, jež zažijí to své poprvé. Vše bude pro vás nové
a bude toho dost, v prvních dnech
budete asi ze všeho hodně v šoku. Ale
najděte si systém, nechejte si poradit od starších, konzultujte vše s rodiči a především se nebojte zeptat
nás pedagogů, jsme tady pro vás.
Věřte, že to společně dokážeme.
Logicky se dále obracím na deváťáky
a maturanty, žáky končící a studenty.
Vy jste již zkušení rutinéři a měli byste
vědět, co a jak. Koneckonců je ve vašem zájmu úspěšně dokončit svůj typ

ŠKOLNÍMU ROKU

jsou zmatečná a moc se
v nich nevyznají. Upozorňujete
nějak rodiče
podrobně, na
co mají své
děti připravit?
„Ano, v souladu s manuálem
jsou a budou o stanovených hygienických i protiepidemických pravidlech
informovat vhodným způsobem jak
zaměstnance školy, tak žáky a jejich zákonné zástupce. Forma i obsah informací jsou v kompetenci vlastních škol
a vzhledem k odlišným podmínkám
každé školy a rovněž přijatým opatřením ze stran jednotlivých škol nelze
informace zcela generalizovat. Nejpodstatnější informací pro rodiče je určitě
skutečnost, že školy zahájí ve školním
roce 2020/2021 svou činnost v plném
rozsahu, od zákonných zástupců nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti a nebudou platit ani omezení
počtu žáků ve třídách, odděleních či
skupinách.“
yy Mnoho otázek padá také na provoz školních družin. Budou vůbec
od září fungovat a v jakém režimu?
A budou muset děti v družině nosit
roušky?
„Dle sdělení ředitelů základních škol
zřizovaných městem Prostějovem se
nepřipravují žádná podstatná omezení
činnosti školních družin, školní družiny tedy budou od září fungovat. Po-
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školy a jít dál, tedy nic nepodceňujte
a napněte síly hned od začátku, nenechejte se uchlácholit dobou a myšlenkou, že přijímačky či maturity jsou ještě daleko, „jeďte na plný plyn“! Všem
ostatním žákům a studentům přeji jen
a jen úspěchy, což přeji to i nám všem.

ANALÝZA
MARTINA
MOKROŠE

PÁR MYŠLENEK K NOVÉMU

yy Jak jsou prostějovské mateřinky
a základní školy připraveny na nový
školní rok s ohledem na nedávno
vydaná nová opatření vlády v souvislosti s ochranou proti nákaze
COVID-19?
„Městem Prostějovem zřizované mateřské i základní školy budou na začátek školního roku připraveny. (úsměv)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pro školy manuál
pro provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021. Ředitelé
škol, pedagogové a správní zaměstnanci připravují školy na nový školní
rok tak, aby dle organizačních, prostorových, personálních možností zajistili standardní výuku v souladu s doporučeními ve vydaném manuálu.“
yy Hodně velká část veřejnosti poukazuje na to, že některá opatření

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Hodně zmatků vyvolalo původní prohlášení Ministerstva
zdravotnictví o mnohých protiepidemiologických opatřeních na školách
v souvislosti s obavami před nákazou
COVID-19. Po zásahu premiéra Andreje Babiše a zmírnění všech opatření se výrazně ulevilo nejen ředitelům
škol, rodičům a dětem, ale zároveň
i zřizovatelům mateřských a základních škol. Právě na toto téma Večerník pořídil těsně před zahájením
nového školního roku exkluzivní rozhovor s Janem Krchňavým (na snímku), náměstkem primátora Statutárního města Prostějova pro školství.
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V prostějovské nemocnici
nemoc se připravují na případnou druhou vlnu
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Po obsáhlém výkladu, který primátor
odříkal spatra, se pak i s návštěvníky
přesunul dovnitř radnice, kde je nechal
obdivovat výzdobu. Nejednou přitom
vzhled a monumentálnost radnice po-

Kde vidíte největší riziko nedodržování?
„Hlavně a stále v tom, že lidi, kteří jsou
pro Večerník
zdravotně indisponovaní, dále chodí do
práce!“
Michal SOBECKÝ
yy Jedná se o častý jev?
yy Od začátku září začínají platit „Podle telefonátů, se kterými se na nás
nová protiepidemická opatření. obracejí občané, tak velmi častý.“

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

náměstek

vypočítal

korun,“

25 milionů

třebnosti ve vztahu ke stáří a stavu
budovy i jejího dalšího využívání,
v neposlední řadě pak specifičnosti daného provozovaného zařízení,“
odpověděl Rozehnal a připomněl, že
na projekty energeticky úsporných
opatření na budovách mateřských
škol v ulicích Mozartova, Mánesova
a v Čechovicích získal magistrát dotace v celkové výši necelých pěti milionů
korun.
Náměstek primátora ještě na závěr
zmínil jednu nepříjemnost. „Ta se stala
v případě, kdy z výběrového řízení na
výměnu oken na základní škole v ulici
Majakovského odstoupil vítěz, takže
tato zakázka bude zrealizována až během září. U několika dalších akcí se
dokončují práce na exteriéru bez vlivu
na zahájení provozu od prvního září.
Pro příští rok máme připraveny další investiční akce v této oblasti, bude
to předmětem jednání o sestavování
rozpočtu města na rok 2021, následně
schvalovaném zastupitelstvem města,“
uzavřel toto téma Jiří Rozehnal.

Y]ND]XMH

jsme zhruba

„Investovali

www.vecernikpv.cz

„Nemusela jsem odejít, ale rozhodlala jsem se,“

to pokulhává za parlamentními nebo
komunálními volbami. Proberou se
politici, nebo budou chtít vaše hlasy až
těsně před otevřením volebních místností?
(mik)

František Jura provedl početné zájemce radnicí

PROSTĚJOV Prohlídky prostějovské radnice z roku 1914 jsou už
tradiční součástí prázdninového
programu. Na jednu z dalších došlo
uplynulý pátek odpoledne. Kdo se
však neinformoval, mohl být pořádně překvapený. Místo tradičních studentek či studentů SOŠPO, kteří obvykle návštěvníky radnicí provádějí,
přítomné tentokrát přivítal sám primátor Statutárního města Prostějov
František Jura. A po krátkém uvedení
od ředitele SOŠPO Marka Moudrého se právě on ujal slova. A nešetřil
ani fórky.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

kdy bude

„Apeluji na to,

KORONAVIRUS

PROSTĚJOV Obtížné období má za sebou kvůli koronaviru kdekdo. Jestli to ale o někom platí dvojnásob, tak o zdravotnickém
personálu a pracovnících hygienické stanice. Ti se z důvodu
nastavených zákazů, hromadného testování a dalších opatření
dostali pod nemalý tlak od státu i veřejnosti. Zatímco se situace
přes prázdniny spíše uklidňovala, nyní se vrací do škol statisíce
dětí a řada dospělých naopak do práce. Zjišťovali jsme tak přímo
u zdroje, jestli jsou obavy skutečně namístě. Nejen na toto téma
se vyjádřila Růžena Haliřová, ředitelka odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.
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něž od nové koalice ČSSD a Patriotů
Olomouckého kraje a uspět rozhodně
chtějí také Piráti, kteří se spojili se Starosty, zapomínat ovšem nesmíme ani
na SPD a nedávno vzniklou Trikolóru

















Strany, hnutí a koalice kandidující ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
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PROSTĚJOV Z chabých předvolebních aktivit stran, hnutí a koalic
to zatím tak nevypadá, ale volby do
Zastupitelstva Olomouckého kraje
se opravdu blíží mílovými kroky.
Nové vedení kraje si budou voliči
vybírat v krajských volbách, které se
uskuteční v pátek 2. října a v sobotu
3. října.
Ještě před letními prázdninami Večerník informoval veřejnost o konání se
krajských voleb, do nichž bylo tehdy
přihlášeno pouze osm subjektů. Máme
zde konec srpna a počet kandidujících
stran či hnutí se zdvojnásobil. Přesto si
letos budou voliči vybírat z nejmenšího
množství politických subjektů v historii, naposledy v roce 2016 kandidovalo
jednadvacet stran a hnutí.
Favoritem letošních voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje je bezesporu hnutí ANO 2011, za které bude post
hejtmana obhajovat bývalý starosta Výšovic a dnes občan Prostějova Ladislav
Okleštěk. Solidní ambici si dělá ODS
s podporou nezávislých starostů, na jejíž kandidátce figuruje na pátém místě
i prostějovská náměstkyně primátora
Milada Sokolová. Očekávání jsou rov-
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ŶŐůŝēƟŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶWƌŽƐƚĢũŽǀ
ƐǀŽůĄǀĄǀƓĞĐŚŶǇƐǀĠƐƚƵĚĞŶƚǇŽĚ
ďĂƚŽůĂƚ ƉŽ ƚĞĞŶĂŐĞƌǇ ǌƉĄƚŬǇ ĚŽ
ƚƎşĚ͊ͣWŽƉŽƐůĞĚŶşŵĚƌĂŵĂƟĐŬĠŵ
ƓŬŽůŶşŵ ƌŽĐĞ Ɛŝ ŶŽǀǉ ƌŽŬ ũŝƐƚĢ
ƵǎŝũĞŵĞ ŶĂ ϭϬϬ й͊ :ĞĚŶŽĚƵƓĞ
ƉƌŽƚŽ͕ ǎĞ ũƐŵĞ ƉƌŽŬĄǌĂůŝ͕ ũĂŬ
ƐŬǀĢůĞ ũƐŵĞ ƉƎŝƉƌĂǀĞŶŝ Ă ǌĂ
ŬĂǎĚǉĐŚ ŽŬŽůŶŽƐơ ĚŽƐƚŽũşŵĞ
Ɛǀǉŵ ǌĄǀĂǌŬƽŵ͊͞ ƉƌŽŚůĂƓƵũĞ
Ɛ ũŝƐƚŽƚŽƵ ŵĂũŝƚĞůŬĂ ƓŬŽůǇ ǀĂ
aŵşĚŽǀĄ(na snímku)͘
ŶŐůŝēƟŶĂ ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ ƉƎĞƓůĂ
ŽĚ ƉŽůŽǀŝŶǇ ďƎĞǌŶĂ ŶĂ ŬǀĂůŝƚŶş
ǀŝƌƚƵĄůŶş ǀǉƵŬƵ Ă ďǇůĂ ƐĐŚŽƉŶĂ
ƉŽŬƌĂēŽǀĂƚ ǀĞ ǀǉƵĐĞ ĂŶŐůŝēƟŶǇ
ďĞǌƉĞēŶĢ Ă ďǉƚ ƉĂƌƚŶĞƌĞŵ
ƌŽĚŝēƽŵ Ă ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ ŝ ǀ ĚŽďĢ
Ks/Ͳϭϵ ǀǇǀŽůĂŶĠ ŶƵĐĞŶĠ
ŬĂƌĂŶƚĠŶǇ͘
ĢŚĞŵ
ůĞƚŶşĐŚ
ƉƌĄǌĚŶŝŶ ƉĂŬ ĂŶŐůŝēƟŶĂ ŶĂďşĚůĂ
ŬŽŵƉĞŶǌĂēŶş ŚŽĚŝŶǇ ŶĞũŵůĂĚƓşŵ
ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ͕
ŬƚĞƎş
ŶĞŵŽŚůŝ
ƉůŶŽŚŽĚŶŽƚŶĢ
ďĞŶĞĮƚŽǀĂƚ
ǌǀŝƌƚƵĄůŶşǀǉƵŬǇ͘
ŶŐůŝēƟŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶƉƌŽŶŝŬůĂ
ďĢŚĞŵ ƉŽƐůĞĚŶşĐŚ ϯϱ ůĞƚ ƐǀĠ
ĂŬƟǀŶş ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚŽ ǀƓĞĐŚ
ŬŽƵƚƽ ƐǀĢƚĂ Ă Ɛ ơŵ͕ ũĂŬ ƌŽƐƚůŝ
ũĞũş ƐƚƵĚĞŶƟ͕ ƌŽƐƚůĂ ŝ ĂŶŐůŝēƟŶĂ͘
ŶŐůŝēƟŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶƉŽƐƚƵƉŶĢ
ƌŽǌƓşƎŝůĂ ƐǀĠ ƉŽƌƞŽůŝŽ ŬƵƌǌƽ
ŝŶƚĞƌĂŬƟǀŶşĂŶŐůŝēƟŶǇŽĚďĂƚŽůĂƚ
Ăǎ ƉŽ ƚĞĞŶĂŐĞƌǇ Ă ƉŽ ƵǌĂǀƎĞŶş
ĞǆŬůƵǌŝǀŶş ƐŵůŽƵǀǇ Ɛ ĂŵďƌŝĚŐĞ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇǌĂēĂůĂƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂƚƐǀĠ
ƐƚƵĚĞŶƚǇŶĂĂŵďƌŝĚŐĞƚĞƐƚǇŽĚ
ƷƌŽǀŶş ^ƚĂƌƚĞƌƐ͕ DŽǀĞƌƐ Ă &ůǇĞƌƐ
Ăǎ ƉŽ ƷƌŽǀĞŸ Ϯ ;&Ϳ͘ :ĂǌǇŬŽǀĄ

ƷƌŽǀĞŸ Ϯ ũĞ ƉƎŝƚŽŵ ƉůŶĢ
ĚŽƐƚĂēƵũşĐş ƉƌŽ ƉƎŝũĞơ ƐƚƵĚĞŶƚƽ
ŶĂǌĂŚƌĂŶŝēŶşĐŚƓŬŽůĄĐŚ͘
ŶŐůŝēƟŶĂ ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ ďĢŚĞŵ
ƐǀĠ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ǀǇďĂǀŝůĂ ƐǀĠ ůĞŬƚŽƌǇ
Ă ƓŬŽůǇ ĐĞůŽƵ ƓŬĄůŽƵ ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ
ĂƉůŝŬĂĐş͕ ŚĞƌ Ă ƉƌŽŐƌĂŵƽ
ƉĂƚĞŶƚŽǀǉĐŚ,ĞůĞŶŽƌŽŶ͕ĂƉƌŽƚŽ
ƉƎĞĐŚŽĚ ŶĂ ǀǇƵēŽǀĄŶş ŽŶͲůŝŶĞ
ƉƌŽďĢŚů ďĞǌ ƉƌŽďůĠŵƽ ďĢŚĞŵ
ũĞĚŶŽŚŽ ǀşŬĞŶĚƵ͘ ŶŐůŝēƟŶĂ ƐĞ
ŵƽǎĞ ƉŽĐŚůƵďŝƚ ǀůĂƐƚŶşŵŝ ĮůŵǇ͕
ƉĢǀĞĐŬǉŵŝ ƐŚŽǁ͕ ǀůĂƐƚŶşŵŝ
ƵēĞďŶşŵŝ ŵĂƚĞƌŝĄůǇ͕ ŬŶŝŚĂŵŝ
ĂĞĚƵŬĂƟǀŶşŵŝǀŝĚĞŽŚƌĂŵŝ͘
ŶŐůŝēƟŶĂ ,ĞůĞŶ ŽƌŽŶ ũĞ
ǌĂůŽǎĞŶĂ ŶĂ ǀǉƵĐĞ ĂŶŐůŝēƟŶǇ
ŵƵůƟƐĞŶǌŽƌŝĐŬǇ͕ ǀ ƉŽĚƐƚĂƚĢ
ƉƌŽǎşǀĄŶşŵ ĂŶŐůŝēƟŶǇ ǀ ĐŽ
ŶĞũƉƎŝƌŽǌĞŶĢũƓşŵŬŽŶƚĞǆƚƵƚĂŬ͕ũĂŬ
ƐĞĚĢƟƵēşĂŶŐůŝēƟŶƵ͕ƉŽŬƵĚũĞũĞũŝĐŚ
ŵĂƚĞƎƐŬǉŵũĂǌǇŬĞŵ͘ŶŐůŝēƟŶĂƐĞ
Ƶēş ŽƉĂŬŽǀĂŶǉŵ ƉŽƐůŽƵĐŚĄŶşŵ
ŽƌŝŐŝŶĄůŶşĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ ůĞŬƚŽƎŝ
ŵůƵǀşǀŚŽĚŝŶĄĐŚƉŽƵǌĞĂŶŐůŝĐŬǇ͕
Ƶ ŵůĂĚƓşĐŚ ĚĢơ ƐĞ ŚŽĚŶĢ ƐĞ
ǌƉşǀĄ͕ ƵŬĂǌƵũĞ͕ ŚƌĂũĞ Ă ƉƎĞŚƌĄǀĄ͕
ƉŽŚǇďƵũĞƐĞ͘hƐƚĂƌƓşĐŚƐƚƵĚĞŶƚƽũĞ
ĐşůǀǉƵŬǇǌĂŵĢƎĞŶŶĂǌĚŽŬŽŶĂůĞŶş
ƐĐŚŽƉŶŽƐƟ ƵŵĢƚ ƐĞ ǀǇũĄĚƎŝƚ
ǀ ďĢǎŶǉĐŚ ŬŽŶƚĞǆƚĞĐŚ ǀĞƌďĄůŶĢ

➢ z titulní strany
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ŝƉşƐĞŵŶĢĂƵƐƉĢƚǀŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶĢ
ƵǌŶĄǀĂŶǉĐŚũĂǌǇŬŽǀǉĐŚǌŬŽƵƓŬĄĐŚ
ĂŵďƌŝĚŐĞ͘ ͣ<ĚǇǎ ƐĞ ƌŽǌŚůĠĚŶƵ
ŬŽůĞŵ Ă ǌĂŵǇƐůşŵ ƐĞ ŶĂĚ ơŵ͕
ēşŵ ƐĞ ŶĂƓŝ ƐƚƵĚĞŶƟ ůŝƓş ŽĚ
ŽƐƚĂƚŶşĐŚ͕ ũĞ ƚŽ ŬƌŽŵĢ ĨĂŬƚƵ͕
ǎĞ ƐĞ ŶĂ ŚŽĚŝŶǇ ĂŶŐůŝēƟŶǇ ƚĢƓş͕
ǌĞũŵĠŶĂ ƐĞďĞǀĢĚŽŵş Ă ůĞŚŬŽƐƚ͕
Ɛ ũĂŬŽƵ ĂŶŐůŝēƟŶƵ ƉŽƵǎşǀĂũş͘ Ž
ǀşĐƐŝŵƽǎĞŵĞƉƎĄƚ͍͊͞ƵǌĂǀşƌĄǀĂ
aŵşĚŽǀĄ͘

HOSTIVAŘ, PROSTĚJOV Předminulý pátek 21. srpna se na hostivařské přehradě nedaleko Prahy
odehrálo velké drama. Mladá žena
si šla zaplavat, ve vodě ale dostala
křeč a nemohla se hýbat. Nedaleko onoho místa seděl v tu chvíli na
břehu prostějovský rodák Daniel
Vlachynský, který při cestě z Prahy
do Otaslavic, kde momentálně žije,
využil nádrž k osvěžení. Nejprve
uslyšel kašel, po chvíli si na hladině
všiml ženy s obličejem ponořeným
ve vodě. Ani na okamžik nezaváhal
a skočil pro ni. Topící se osobu se
mu podařilo dostat na břeh a zachránit jí tak život. Nebýt tohoto
rychlého zásahu, žena by se zcela
jistě skončila pod hlubinou...

Jan FREHAR

Dnes již bývalý elitní policista, který
pracoval také u ochranky dvou ministrů
vlády ČR a u policie musel skončit po
incidentu na diskotéce v Otaslavicích
ĞůĠƉƌĄǌĚŶŝŶǇƉƌŽďşŚĄǌĄƉŝƐŶĂƉƎşƓơƓŬŽůŶşƌŽŬĂŶŐůŝēƟŶĂ,ĞůĞŶ (Večerník informoval – pozn.red.), jistě
ŽƌŽŶǌǀĞǀƓĞĐŚŶǇǌĄũĞŵĐĞŶĂƵŬĄǌŬŽǀĠŚŽĚŝŶǇǌĚĂƌŵĂ͘ŬƚƵĄůŶş využil svého výcviku. Jak se vše událo?
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŶŐůŝēƟŶĢƉƌŽĚĢƟŶĂũĚĞƚĞŶĂǁĞďƵŚĞůĞŶĚŽƌŽŶ͘Đǌͬ Po cestě z Prahy se Daniel Vlachynský
ƉƌŽƐƚĞũŽǀ Ă &ĂĐĞďŽŽŬƵ ŶŐůŝēƟŶǇ ƉƌŽ ĚĢƟ WƌŽƐƚĢũŽǀ͘ WƎŝŚůĄƓŬƵ rozhodl v doprovodu svého bývalého
ŶĂƵŬĄǌŬŽǀŽƵŚŽĚŝŶƵũĞŵŽǎŶĠǌĂƐůĂƚĞͲŵĂŝůĞŵŶĂƉƌŽƐƚĞũŽǀΛ
ŚĞůĞŶĚŽƌŽŶ͘Đǌ ŶĞďŽ ǌĂǀŽůĂƚ ŶĂ ƚĞů͘ ϲϬϰ ϳϵϮ ϰϰϲ ŵĂŶĂǎĞƌĐĞ
ĐĞŶƚƌĂĂŶĢaůĠǌĂƌŽǀĠ͘
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kolegy zastavit na přehradě a v horkém
počasí se vykoupat. Po chvíli plavání si
oba sedli na břeh. Kamarád si šel zrovna pro vodu, když pozdější zachránce
uslyšel zvláštní kašel z vody, který po
chvíli ustal. „Na hladině jsem uviděl
bezvládné tělo. Tak jsem okamžitě skočil do vody a snažil jsem se dotyčnou co
nejrychleji vytáhnout z vody,“ popsal
Večerníku nastalou situaci Vlachynský.
Tím ovšem celé drama neskončilo.
V tu chvíli už zareagovala i dvojice
přítomných rybářů, kteří ihned běželi na místo. „Když jsem uviděl oba
rybáře, okamžitě jsem na ně křičel,
aby zavolali záchranku. Žena totiž
stále nedýchala, tak jsem na břehu

začal s resuscitací. Po chvilce naštěstí
začala vykašlávat vodu a přicházet
k vědomí. Poté jsme ji společně se
dvěma muži dokázali držet při vědomí až do příjezdu záchranářů,“ doplnil expolicista.
Po příjezdu záchranářů a nezbytném
ošetření byla žena neprodleně převezena do Vinohradské nemocnice.
Jak dále uvádí internetový server Týdeník policie, za celým incidentem
stála křeč, po které se žena nedokázala
ve vodě hýbat. „Díky včasné reakci
a záchraně žije a z celé situace vyvázne s největší pravděpodobností bez
jakýchkoliv následků,“ stojí na konci
policejního prohlášení.

d/[UNÊOåGD[VQWF÷NCNMCåFÚq

říká skromně Daniel Vlachynský

PROSTĚJOV Nebýt ve
správný čas na správném místě, mladá žena
by utonula. Díky včasnému zásahu expolicisty
z ochranné služby Daniela
Vlachynského (na snímku)
se nešťastná náhoda zřejmě obejde bez následků.
Expolicista si byl v pátek 21.
srpna náhodně zaplavat
na hostivařské přehradě
na potoce Botič na jihovýchodním okraji Prahy.
Zjišťovali jsme, jak někdejší
ochránce dvou ministrů reagoval na nastalou situaci.
EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

20082871343

Jan
FREHAR
yy Jak jste se na daném místě
ocitl?
„Zastavil jsem se u přehrady a šel si
v horkém odpoledni zaplavat. Přeplaval jsem přehradu a sedl si na
břehu. Po chvíli jsem nedaleko slyšel zvláštní kašel, který záhy utichl,
a v tu chvíli jsem si všiml ženy na
hladině, která nejevila známky života. Okamžitě jsem tak skočil do vody
a snažil se ji dostat co nejrychleji na
břeh.“
yy Když jste se se ocitli na břehu,
jak jste postupoval?
„V tu chvíli nedýchala a byla v bezvědomí. Uviděl jsem dva rybáře,
kteří spěchali na pomoc, tak jsem na
ně okamžitě křičel, aby urychleně

KNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

zavolali záchranku. Žena totiž stále
nedýchala, proto jsem ji položil na
břehu a začal s resuscitací. Po chvilce
naštěstí začala vykašlávat vodu a přicházela k vědomí. Poté jsem ženu
uložil do stabilizované polohy a snažil se s ní komunikovat do příjezdu
záchranářů.“
yy Pomohl vám u takového zásahu i speciální výcvik, který jste
absolvoval u Policie ČR?
„Výcvik mi určitě pomohl, situaci mi
značně ulehčil a mé jednání v takové
situaci znatelně urychlil. Záchranu
tonoucího jsme měli zařazenou ve
výcvikovém programu na ochranné
službě. Nicméně věřím, že by první
pomoc zvládl i laik.“
yy Dramatické chvíle rozhodně vyžadují rychlé rozhodování
a duchapřítomnost. Co byste doporučil všem, kteří jsou svědky
podobné situace?
„Každému, kdo se do takové situace
dostane, bych poradil, aby se pokusil co nejvíce zachovat chladnou
hlavu a soustředit se na daný stav,
i když to není nic jednoduchého. Je
důležité, aby zachránce vše podstatné správně vyhodnotil včetně svých
plaveckých schopností. Hrozí ne-

bezpečí, že tonoucí svého zachránce může utopit, protože se o něj
snaží zvednout a dostat nad hladinu. V mém případě byla již žena
v bezvědomí, tudíž pro mě nebyla
nebezpečná. V každém případě je
prioritou spojit se se záchrannou
službou. Já měl velké štěstí, že jsem
měl u sebe svědky, kteří záchranku
přivolali, a mohl jsem se naplno věnovat resuscitaci.“
yy Spousta lidí by panikařila, měl
jste s tím také problém, nebo jste
přesně věděl, jak máte postupovat?
„I přesto, že jsem přesně věděl, co
mám dělat a jak se v situaci zachovat,
sám na sobě jsem pozoroval nervozitu. Snažil jsem se ale držet pozornost
a postupovat tak, jak se mi vybavovaly vzpomínky z výcviku. Přeci jen
jde o něčí život, který se člověk snaží
zachránit.“
yy Dotyčné ženě jste zcela jistě zachránil život, ozvala se vám? A pokud ano, jaká byla její reakce?
„Se ženou v kontaktu nejsem.
Nicméně na místě mi několikrát poděkovala. Její reakce byly smíšené.
Byla hodně v šoku, což je naprosto
pochopitelné.“

region
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Mokroš je v novém

PROSTĚJOVSKO Smutný pohled často zůstává na to, co byly kdysi krásné aleje plné košatých stromů. Na Prostějovsku
se jich ale v poslední době velmi nedostává. Staré stromy
pomalu umírají, na náhradu se ale v mnoha místech čeká
marně: uhynulé stromy pak nejenže neposkytují stín četným cyklistům, ale je i chodce navíc ohrožují suchými větvemi. Správa silnic Olomouckého kraje se však brání: ošetření alejí prý průběžně probíhá.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Uschlé stromy, větve povalující se
u trouchnivějících kmenů a smutné
koruny v řadě případů už natrvalo bez
listí. Na aleje podél mnoha silnic na
Prostějovsku je mnohdy žalostný pohled, některé se doslova hroutí před
očima. Za oběť zubu času například
trvale padá příroda na „Ohrozimáku“.
Stromořadí, které dříve lákalo děti
i dospělé ze širokého okolí na třešně,
je v současnosti z větší části v zou-

falém stavu. Přesto se najdou tací,
kterým není osud stromů lhostejný.
„Průběžně zde dosazuji ořešáky. A to
po dohodě se správou silnic, opatrně
a o něco dál od cesty. Teď jsou zde asi
dvě desítky nových stromů,“ prozradil
obyvatel Prostějova a ekologický aktivista Jan Navrátil.
Zbytek aleje se ale postupně mění
v ruiny. A nejen zde, podobný problém řeší také v Kostelci na Hané.
Cestu na Hluchov tam lemují usychající stromy. Při větším větru pak
dochází k uvolňování nebo lámání
větví, které končí na krajnici. Podobné je tomu dále na silnici číslo 366
u Přemyslovic. „Se Správou silnic
Olomouckého kraje (SSOK) to řeší-

Konice bez ubytování,
„ŽIVŇÁK“ už pokoje

NEOTEVŘE
,GFKPÆWD[VQX¾PÊX-QPKEKFGHKPKVKXP÷UMQPéKNQ

KONICE Lidé přespolní, turisté nebo obchodní cestující mají
smůlu. Ani po odeznění nejhorší
koronavirové krize se totiž nedočkají otevření hostinských pokojů
v Živnostenském domě v Konici.
Toto město na Prostějovsku se tak
přiřadilo k dalším místům v České
republice, kde zájemci marně hledají
ubytování, „živňák“ byl donedávna ve
městě jedinou možností. Jak ale uklid-

Foto: internet

ňuje majitel Alois Zwester, o služby
Živnostenského domu, který je v Konici klasikou, veřejnost zcela nepřijde.
„Ubytování je uzavřené, neboť v prostorách proběhne rekonstrukce. Bude
se totiž přestavovat na byty,“ vysvětlil
Zwester. Jinak Živnostenský dům zůstane takový, jaký je. „Další stavební
úpravy v plánu nejsou, restaurace je totiž po rekonstrukci,“ řekl pro Večerník
majitel.
(sob)

Hejtmanství deklaruje údržbu,
ochránci přírody však kroutí hlavou

2SUDY\VHFKÙOÉNHNRQFL
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me, silnice je koneckonců jejich majetek. Ke komunikacím podle mě aleje
vždy patřily, poskytují stín, pomáhají
v orientaci během zimy nebo za snížené viditelnosti. Určitě jsem tedy pro
obnovu,“ vyjádřil se starosta Kostelce
na Hané František Horák.
Stran stavu alejí na Prostějovsku redakce Večerníku oslovila také Olo-

moucký kraj. Mluvčí hejtmanství
v odpovědi popsala, jak probíhá jejich
údržba. „V průběhu roku provádí
SSOK monitoring stromů podél silnic druhých a třetích tříd rostoucích
na pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje. Dle těchto zjištění se
následně žádá o zásah do krajinného
rázu, kdy po vydání souhlasu k zásahu

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ

pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Štětovická Zlatá farma už v minulosti uspořádala pouť spojenou
s bohoslužbou za požehnanou
úrodu a s řadou krásných hanáckých krojů. Letošní ročník byl ale
trošku jiný, místo na Svatý Kopeček se totiž tentokrát šlo do Dubu
nad Moravou, který je spolu právě
se Svatým Kopečkem a Hostýnem

Foto: Michal Sobecký

do krajinného rázu se požádá u příslušných správních úřadů o povolení
kácení těchto stromů. Na základě vydaného souhlasného povolení ke kácení se provede kácení a následně se
provádí náhradní výsadba v souladu
s vydaným povolením ke kácení těchto stromů,“ uvedla Eva Knajblová.
>>> dokončení na straně 13
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Šest dní se toulal po lese..
PROSTĚJOVIČKY Předminulý
pátek 21. srpna zmizel z domova a zamířil na procházku. Od té
doby se po něm slehla zem. Rodina zalarmovala policii, ta však při
propátrávání lesů v okolí Prostějoviček neuspěla. Až ve čtvrtek
ráno se středně retardovaný muž
sám vrátil domů. Šest dní se toulal po lese!
Teprve pět dní po zmizení čtyřiačtyřicetiletého Marka Pavláta
z Prostějoviček požádala policie
o pomoc veřejnost. „Muž byl naposledy viděn 21. srpna při odchodu
z místa bydliště, kdy šel na procházku směrem k vojenskému újezdu
za obcí, do místní části Osina, a do
dnešního dne se nevrátil. Pohřešovaný měl na sobě pouze přesně
neurčené tričko a kraťasy. Muž má
částečně omezenou způsobilost

k právním úkonům, je středně
retardovaný, rozumově odpovídá desetiletému dítěti. Doposud provedeným šetřením
a propátráním oblasti se nepodařilo zjistit, kde by se mohl
pohřešovaný nacházet,“ konstatovala během minulé středy Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Ovšem ani poznatky získané
od veřejnosti policistům moc
nepomohly. Duševně postižený muž z Prostějoviček byl
k nenalezení. I tak ale vše dopadlo šťastně. „Dotyčný se ve
čtvrtek 27. srpna ráno, v pořádku,
zdravý a nezraněný, vrátil sám do
místa bydliště,“ ulevila všem den po
vyhlášení pátrání policejní mluvčí.
Další podrobnosti ale nesdělila.

5.#8ª/'ä0ö
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BOŘICE
E Pěkná procházka, objevování zapadlých míst,
ale hlavně ukázka starých zvyků, které ještě na Hané nebyly
zapomenuty. Tak vypadaly dožínky ve stylu Zlaté farmy ve Štětovicích. U toho prostě Večerník
nemohl předminulou sobotu
chybět.
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Mořice (sob) - Příjemnou změnu
zaznamenávají už v těchto dnech
cyklisté a turisté na jihu Prostějovska. Obec Mořice totiž nechala
opravit pozorovatelnu ptactva v lokálním biocentru Mokroš. Ten je už
oblíbeným cílem zejména cyklistů,
ale taky fotografů. „Na Mokroši je
opravena střecha ptačí pozorovatelny. Nová krytina nejen dobře
vypadá, ale i zakrývá plachtu, která
ochrání před deštěm. Zábradlí je téměř kompletně opraveno také,“ zve
starosta Tomáš Pavelka k návštěvě.

„Že nemáte kroj? Nevadí, dá se
půjčit,“ byl Večerník na místě ubezpečen a po odmítnutí nezbytného
BYLI JSME
„panáčku“ jsme se setkali se Zlatou
U TOHO
Mádrovou, organizátorkou akce
a zároveň majitelkou Zlaté farmy.
„Chtěli jsme tohle vyzkoušet, tuto
trasu jdeme poprvé. Atmosféra
je úžasná a počasí nám zatím přeje. Co víc si přát?“ ptá se, zatímco
všude okolo Hanáci snídají vdolky,
zpívají nebo jen tak klábosí.
Všichni mají taky možnost poslouchat výklad paní Krejčí z Matice
svatokopecké o místní kapličce
a vzácné soše Krista, kterou z ní
kdysi zachraňovali před poničením. Po chvilce se průvod vydává
FOTOGALERIE
klikni na
právě do Dubu, tam ale událost
www.vecernikpv.cz
nekončí. Právě na Zlaté farmě to&QåCV¾",GFKP÷XGXGNMÆOCURNPQWRCT¾FQW#NGURQÿVGF[PC*CPÆ
tiž pokračuje pásmo vystoupení
Foto: Michal Sobecký folkloristů.
považován za trio nejvýznamněj- si dopřála snídani se zpěvem u za- Dožatá ve Štětovicích zkrátka byla,
ších poutních míst na Hané. Sou- pomenuté samoty Svárov. A pak už jak má být: s kroji, jídlem, pitím,
částí programu byla výprava, která šup na Dub.
navíc s dobrou náladou.

Pivín (sob) - Na novou školku se
mohou už brzy těšit děti v Pivíně,
obec totiž nechává budovu kompletně zrekonstruovat. I proto se
drobotina do mateřinky vrátí později než obvykle. „Děti půjdou zpět
do školky až příští pondělí sedmého
září. Budova bude hotová na vnější
straně asi měsíc poté. Spěchali jsme
hlavně s interiéry, abychom mohli
otevřít co nejdříve,“ prozradil starosta obce Kamil Štětař. V budoucnu podle jeho slov přibydou i nové
herní prvky v zahradě. „Je třeba říct,
že rekonstrukce školky proběhla ne
za pět minut dvanáct, ale pět minut
po dvanácté,“ poznamenal.

Pošta upravuje
RWHYÉUDFÉGREX
Prostějovsko (sob) - Téměř tři sta
poboček České pošty mění otevírací
dobu. Od zítřejšího dne, tj. 1. září si
lidé musí zvykat na to, že v některých
obcích i městech nastanou výrazné změny. Ty se dotknou i pošt na
Prostějovsku, konkrétně pobočky
v Němčicích nad Hanou a v Prostějově v pasáži na sídlišti Hloučela.
Prostějovská pobočka nově bude
otevřena v pondělí a ve středu mezi
10 a 12 hodinou a dále 13 a 18 hodinou, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od
8 do 12 a od 13 do 16 hodin, soboty
zůstávají stejné. Němčice nad Hanou
budou mít pobočku otevřenou ve
stejných časech, kromě soboty, kdy
je tamní pošta zavřená.
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Není tak jasné, v jakém fyzickém
a duševním stavu se nemocný člověk
vrátil po šesti dnech strávených v lese.
Zůstává tak záhadou, kde byl, co dělal, jak a čím se živil..
(mik)

Prostějovsko (sob) - Velký ohlas
každoročně vyvolá akce Ukliďme
svět, ukliďme Česko. Také na Prostějovsku se k ní přidávají dobrovolníci,
kteří s obřími pytli a v rukavicích sbírají třeba podél cest poházený odpad
od jiných nepořádných lidí. Nejinak tomu bude i letos. V Konici se
taktovky tradičně chopí komunitní
centrum, a to hned na pěti místech.
Čistější by mělo být po zásahu dobrovolníků i okolí Vřesovic. Akce se
koná 19. září ráno a dopoledne.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Zoologická zahrada v Olomouci před několika lety poskytla dva Pávy korunkaté Vlastivědnému muzeu v Olomouci,
do zámeckého areálu v Čechách pod Kosířem. Zde se pávi ihned zabydleli a stali se nedílnou součástí zámeckého parku. V současné době se zde
prochází více než tucet těchto královských zvířat.
„Ve čtvrtek jsme ve spolupráci s olomouckou zoologickou zahradou vybrali
tři dospělé a dva mladé pávy a převezli je do ZOO na Svatém Kopečku. Tak se
vlastně část pávů vrací zpět domů,“ uvedl Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. „Rád bych tímto poděkoval za mimořádnou a hlavně rychlou výpomoc řediteli olomouckého zoologické zahrady Radomíru
Habáňovi,“ vzkázal.
(red)

20060510916

V ranních hodinách minulého
pondělí 24. srpna proběhla v okolí Němčic nad Hanou dopravně-bezpečnostní akce, která byla
zaměřená na dodržování platných
ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích a zaměřená byla zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových
látek ze strany řidičů. Do akce
bylo nasazeno šest policistů, kteří
zkontrolovali celkem 140 motorových vozidel a řidičů a odhalili
pět přestupků. Všechny přestupky
byly vyřešeny příkazním řízením
v celkové částce 1 100 korun.

Razie na Němčicku

Předminulou sobotu 22. srpna
večer upoutal pozornost hlídky na
silnici mezi obcemi Smržice a Čelechovice na Hané třiadvacetiletý
cyklista, který jel na neosvětleném kole a kličkoval si to středem
komunikace. Na výzvu zastavil
a dechovou zkouškou se potvrdilo, že jel pod vlivem alkoholu,
když nadýchal při obou měřeních
stejnou hodnotu, a to 1,02 promile. To, že popíjel, přiznal a s naměřenými hodnotami souhlasil. Dál
musel pokračovat po svých, protože další jízda na kole mu byla
zakázána. Jeho jednání bude mít
dohru u správního orgánu, kam
bude přestupek po zadokumentování postoupen

Kličkování ho prozradilo

Minulé pondělí 24. srpna krátce před polednem se dostal bez
velkých problémů do nezabezpečeného vozidla Peugeot Boxer
neznámý pachatel. Poškozená
žena nezamkla své auto u vjezdu
jednoho z domů v Hrdibořicích
a vzdálila se od něho. Ke své smůle
navíc nechala na předním sedadle
spolujezdce odloženou peněženku s finanční hotovostí něco málo
přes 9 000 korun. Když se po pár
minutách k vozu vrátila, zjistila,
že vše je fuč. Ihned kontaktovala
policii a celou událost oznámila.
Policisté na místě provedli dokumentaci a následně byly zahájeny
úkony trestního řízení pro trestný
čin krádeže.

Šrajtofli nechala v autě

V noci z pondělí 24. na úterý 25.
srpna se neznámému pachateli
podařilo odčerpat ze dvou nákladních vozidel v Držovicích a v Prostějově naftu. V prvně jmenované
obci vypáčil lapka plastové víko
tatrovky odstavené v areálu bývalé cihelny a ukradl z nákladního
vozidla zhruba 100 litrů nafty.
Ze druhého vozidla, které bylo
odstavené v ulici Za Kosteleckou
na volně přístupném parkovišti,
odčerpal 200 litrů nafty. Celková
škoda, kterou neznámý pachatel
napáchal, byla předběžně stanovena na 4 000 korun. Oba případy
policisté šetří pro trestný čin krádeže.

Naftový „upír“ řádil
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zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...
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kotlíkové
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guláše…
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na úvod devátého ročníku Plumlovského
kotlíku Martin Hyndrich, místostarosta
Plumlova.
Právě město Plumlov společně s příspěvkovou organizací kemp Žralok jsou už
tradičními organizátory stále oblíbenější
3x foto: Michal Kadlec

Smržičtí hasiči oslavili

TIŠTÍN Dva prohřešky najednou.
Policisté vyšetřují nehodu, která
se stala na cyklostezce u Tištína.
Muž narazil do ženy jedoucí na
elektrokole, ta nakonec skončila
v nemocnici. Cyklista byl opilý, jak
zákon káže, navíc se přiznal policistům, že při jízdě sledoval mobilní telefon...
„V neděli 23. srpna odpoledne sedl
pod vlivem alkoholu na jízdní kolo
osmatřicetiletý muž a jel po cyklostezce ve směru od Osíčan na Tištín.
Při jízdě se podle jeho vlastních slov
díval do mobilu umístěného v držáku
na řídítkách a přejel do protisměru,
kde se střetl s projíždějící třiapadesátiletou cyklistkou jedoucí na elektrokole. Po nehodě skončila zraněná
žena v péči lékařů,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Kraj-

mobil...

ského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak posléze vyšlo najevo, sledování mobilu za jízdy nebylo jediným prohřeškem viníka nehody. „Policisté na místě
provedli s oběma účastníky nehody
dechovou zkoušku, která byla u cyklistky negativní, u cyklisty ovšem naopak
pozitivní. Muž nadýchal 2,26 promile alkoholu, načež přiznal, že krátce
předtím, než nasedl na kolo, vypil dvě
jedenáctistupňová piva a panáka rumu.
Hmotná škoda vznikla pouze na elektrokole, a to v předběžné výši tří tisíc korun,“ doplnila Zajícová s tím, že nehoda
je nadále v šetření.
(mik)

SMRŽICE Velká sláva se předminulou sobotu odehrála
ve Smržicích. Místní Sbor dobrovolných hasičů právě 22.
srpna oslavil ve velkém 140. výročí svého založení. Po celý
den byl nejen pro hasiče, ale všechny návštěvníky slavnostní akce připraven pestrý kulturní a společenský program.
V sobotu 22. srpna oslavil Sbor dobrovolných hasičů Smržice
140. výročí svého založení. „Oslava začala slavnostní schůzí
v kulturním domě s předáním pamětních cen a slavnostním
obědem. Následovalo vítání pozvaných sborů okolních obcí
u kostela a svěcení nového praporu našeho sboru. Průvod
hasičů se potom vydal v čele s dechovou kapelou na místní
hřbitov, kde byl položen věnec k pomníku padlých,“ popsal
Zdeněk Balcařík, smržický kronikář.
Další program pokračoval ve sportovním areálu. „Začalo to
ukázkami hasičské techniky. Na závěr ukázek hasiči nastříkali na trávník hasicí pěnu, ve které se vydováděli hlavně ti nejmenší. O občerstvení se skvěle postarala restaurace U Rebela.
Večerní program zpestřila bohatá tombola a k tanci a poslechu
všem zahrála kapela Kontakt,“ přidal Balcařík.
(red)
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Navíc při jízdě sledoval 140. výročí svého vzniku

Opilec narazil do cyklistky

Čtrnáct družstev, z nichž mnohá byla rodinná, se těsně po desáté hodině dopolední dalo do vaření. „Do třinácté hodiny musí
mít každý tým navařeno, pak proběhne
ochutnávka ze strany členů odborné poroty a také ze strany příchozích návštěvníků.
Plumlovský kotlík pak tedy bude mít dva

akce. „I přes určitou nepřízeň počasí dnes
dorazil rekordní počet účastníků ze všech
devíti ročníků. Je zde čtrnáct družstev s
jediným úkolem. Uvařit ten nejlepší guláš,“ uvedl dále plumlovský místostarosta,
kterého se Večerník zeptal na pravidla &GX¾VÚ TQéPÊM 2NWONQXUMÆJQ MQVNÊMW QRCPQXCNK W QFDQTPÆ
soutěže. „Ta jsou naprosto jednoduchá, RQTQV[KFKX¾Mč2CTV[\¾PKPCUVT¾åK2QFMQVNGCNGXGXwGEJ
každé družstvo nafasuje čtyři kilogramy FTWåUVXGEJRąKMN¾FCNKKVKPGLOGPwÊ
2x foto: Michal Kadlec
vepřového masa a z nich musí v kotlíku
uvařit guláš. Z jiného než vepřového se už jsou na každém družstvu,“ podotkl
vařit nesmí, ostatní ingredience a koření Martin Hyndrich.

&¾O[MWEJCąM[\1JTQ\KOUMÆOCVGąKPM[UMQPéKN[VąGVÊTG &QDąG PCNCF÷PÊ éNGPQXÆ VÚOW *KRRKGU RąK MT¾LGPÊ EKDWNG 2ąKRTCXKVXwGEJP[KPITGFKGPEGRTQXÚDQTPÚIWN¾wLGXåF[VQ
EGRVCNGPGRTQ\TCFKN[
JQFP÷RNCMCNK
PGLV÷åwÊ

saa

V noci z pátku na sobotu se i nad Plumlovem přehnaly lijáky doprovázené bouřkou. „Fakt jsem měl ráno strach, že počasí
celou akci zhatí. Ale nakonec jsme poručili větru a dešti a vůbec nelitujeme toho, že
jsme neváhali do toho jít,“ řekl Večerníku

Michal KADLEC

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

PLUMLOV Kemp Žralok u plumlovské přehrady byl hostitelem už devátého ročníku
Plumlovského kotlíku. Navzdory ošemetnému počasí, kdy soutěž ve vaření vepřových
gulášů několikrát ohrozil déšť, se v sobotu zúčastnil rekordní počet čtrnácti družstev.
Vládla báječná atmosféra nejen mezi družstvy zápolícími o hodnotné ceny, ale i mezi
návštěvníky. A těch dorazilo uplynulou sobotu do kempu Žralok skutečně hodně! Stejně
jako večerník oodcházeli spokojeni i s plnými žaludky.

>>>dokončení ze strany 11
Upozornila zároveň, že je nutné při
výsadbě a udržování alejí dodržovat
řadu zákonů, třeba zákon silniční. Ten
určuje například nutnou vzdálenost
stromů od vozovky. „Na tuto problematiku je potřeba nahlížet nejen z pohledu
ochrany životního prostředí, ale i z hle-

vítěze, jednoho vybere porota a druhého
veřejnost,“ vysvětlil ještě Petr Piňos, provozní vedoucí kempu Žralok.
Večerník však byl při odpoledním vyhlášení vítězů svědkem toho, že letošní
devátý ročník Plumlovského kotlíku
měl vlastně jen jediného vítěze. Odbornou i diváckou soutěž totiž opanovalo družstvo Partyzánů na stráži!
„Recept vám říct nemůžeme, toho by
zneužila konkurence. A my tady chceme
vyhrávat i nadále,“ smál se jeden ze členů
vítězného družstva. Na druhém místě
skončil u odborné poroty tým Jak kočička s pejskem vařili guláš, třetí nejchutnější
guláš navařila Ohrozimská mateřinka. U
diváků získalo druhé místo družstvo firmy VTP a třetí byli Kocóři z Hané. „Těšíme se už teď na jubilejní desátý ročník
Plumlovského kotlíku a pokusíme se připravit něco speciálního,“ rozloučil se místostarosta Plumlova Martin Hyndrich.

BYLI JSME
U TOHO
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přibližně sto metrů od místa krádeže,
načež poškodil spínací skříňku s imobilizérem za účelem odcizení, k tomu ale
nakonec nedošlo. Ještě předtím, než
s nepořízenou odešel, postříkal téměř
celou motorku bílým sprejem. Majiteli
způsobil na stroji, který má hodnotu
čtvrt milionu korun, škodu v předběžné
výši pětašedesát tisíc korun,“ popsala
čin dosud nevypátraného lotra Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak dodala, další škoda na poškození
garáže byla vyčíslena na 1 000 korun.
„Případ evidujeme a šetříme pro trestné
činy poškození cizí věci a krádeže ve
stádiu pokusu. Pokud se podaří pachatele zjistit, hrozí mu před soudem až
dvouleté odnětí svobody.“
(mik)
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Smržická šlapka společně se

KELČICE
Zřejmě
hodně
nešikovný, ale zlostný zloděj řádil
minulý čtvrtek v Kelčicích. Jednomu z místních obyvatel se zatím nevypátraný darebák pokusil
ukrást drahou motorku. Vloupal se
do garáže, odkud stroj vytlačil ven.
Ale neodjel. Nepodařilo se mu totiž
zánovní BMW nastartovat a tak ho
alespoň postříkal barvou!
Ve čtvrtek 27. srpna odpoledne se na linku
158 obrátil muž ve středních letech, že se
mu neznámý pachatel pokusil odcizit
motocykl. Do Kelčic, kde k události mělo
dojít, se ihned vydala policejní hlídka. Ta
pak na místě společně s oznamovatelem
dospěli k zajímavým skutečnostem.
„Na místě policisté zjistili, že neznámý
pachatel vnikl po poškození zámku do
zamčené garáže a vrata postříkal v oblasti
kování bílou barvou. Z garáže pak vytlačil
motocykl značky BMW a odstavil ho

<NQF÷LK UG PGRQFCąKNQ PCUVCTVQXCV
C WMT¾UV VCM FTCJQW OQVQTMW 8G
\NQUVK LK VGF[ RQUVąÊMCN DÊNQW DCTXQW
(QVQ2QNKEKGè4

Motorku ukrást nedokázal, tak ničil

Pondělí 31. srpna 2020

diska silničního provozu,“ dodala tisková
mluvčí Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
Lidé však zdůrazňují, že stav alejí není ani
náhodou v pořádku. Tvrzení rozporuje
například Radim Maleček, muž, který
ve volném čase sází nové aleje a zelené
oázy uprostřed polí. „Stav alejí kolem

silnic je přímo katastrofou. Necitlivými
vyhláškami a nedostatkem nadhledu
rapidně mizí a náhradní výsadby se
provádějí neodborně i bez údržby. Spousta stromů v náhradních výsadbách usychá a nemá šanci,“ poznamenal smutně.
Právě na důležitou funkci alejí poukazují
přitom mnohé akce. Třeba ty pořádané

Bombera. Vysvětlil taky důvod vzniku nového objektu. „Byli jsme doteď
v pronájmu, prostory byly nevyhovující, například zde nebyla dostatečně
velká vrata, kterými bychom vyváželi
výrobky, přišli jsme tak o některé zakázky,“ uvedl Bombera, který připustil, že
do budoucna by se mohla firma v nové
lokalitě v Husově ulici ještě rozšířit.
S tím počítá i starosta města. „Celkově
předpokládáme v této lokalitě rozvoj.
Budeme ale dělat anketu ohledně profesí lidí ve městě. Aby se nestalo, že některá
společnost něco nechá postavit a nebude mít kde brát kvalifikované pracovníky,“ poznamenal konický starosta. (sob)

do zahraničí

KONICE Se zbrusu novou budovou se můžete setkat při jízdě z
Konice na Jesenec. Po levé straně
obohatila zástavbu budova firmy
Nabiswera, která se zabývá montáží potrubních rozvodů. Původně
konická firma získala stavbou, na
kterou přispěla přes fondy také Evropská unie, nové zázemí.
„Je to výrobní hala, žádný sklad,“ ubezpečil Večerník starosta města Michal
Obrusník. Společnost však má aktivity
hlavně v zahraničí. „Máme asi čtyřicet
lidí, většinou ale pracují mimo Českou
republiku. Zde není žádná stálá výroba,“ prozradil jednatel firmy Kamil

Ekocentrem Iris. Stromořadí podél cest
má totiž mnoho významů, ne pouze
historický. „Poskytují důležitý stín, povrch vozovky není tak rozpálený. Zároveň
slouží jako úkryt živočichů,“ vyjmenovává jen některé důvody pro zachování
a obnovu alejí předsedkyně Irisu Eva
Zatloukalová. Dalším přínosem stromů

SMRŽICE Další ročník dvou oblíbených akcí pro turisty a cykloturisty se letos uskuteční v jednom dni.
Následkem nouzového stavu se posunul termín Smržického vandru,
který tedy letos proběhne společně
se Smržickou šlapkou. V sobotu 5.
září se tak můžete těšit na „Šlapkovandr“.
Klub českých turistů Smržice pořádá
pro všechny příznivce turistiky a cykloturistiky již 22. ročník Smržické šlapky
společně se 16. ročníkem Smržického
vandru. Akce se bude konat tuto sobotu 5. září, její start je naplánován mezi
7:00 a 10:00 hodinou ve sportovním
areálu za kulturním domem ve Smržicích. Startovné se nemění a zůstává tak
stále velice příjemné. Účastníci, kteří
měří více než 1 metr, zaplatí 30 Kč, ti
menší jen 10 Kč.

pak je, že slouží jako větrolamy, což se
výrazně podepisuje na jízdě cyklistů
i aut v jinak nechráněném terénu v okolí
Kostelce i dalších míst. Zároveň však
zaznívá argument i proti stromům – třeba
ten, že zhoršují následky dopravních nehod. „Nebezpeční jsou řidiči, ne stromy,“
odporuje ale Zatloukalová.

Na výběr bude z veliké škály tras. „Letos to s plánováním tras bylo docela složité. Hodně silnic je rozkopaných, takže jsme to museli všechno orientovat
směr Kostelec – Bělecký Mlýn – Čechy
pod Kosířem,“ nastínil Zdeněk Balcařík, předseda Klubu českých turistů ve
Smržicích. Připraveny budou pěší trasy
dlouhé 5, 11, 20, 28 a 50 kilometrů,
dále pak cyklotrasy pro horská kola o 9,
27, 46 a 58 kilometrech a nebudou chybět ani cyklotrasy pro silniční kola na
18, 38, 67, 100 a 176 kilometrů. „Bude
pro všechny velká možnost výběru. Na
své si přijdou jak začínající cyklisté, tak
rodiče s dětmi, nebo také extrémní cyklisté. Ti si na nejdelší trati mohou dojet
až na Praděd a zpět,“ láká Balcařík. Každý účastník dostane program vandru
s plánkem trasy a razítko do startovní
karty. „Nejvíce jako vždy rozhoduje po-

Ani Jan Navrátil pak boj za udržení alejí
u cest nevzdává. „Je škoda, že neprobíhá
třeba spolupráce Prostějova a Ohrozimi
na obnovení aleje. A mrzí mě, že odbor
životního prostředí sám aktivně nepodniká nějaké kroky a stal se pouhým odborem razítek,“ poznamenal k problematice aleje na ohrozimském kopci.

časí, takže si přeji, aby nám vyšlo počasí
a bylo krásně. Doufám, že se celý den
vydaří,“ říká předseda klubu.
Za úspěšné absolvování zvolené trasy
dostane každý účastník cílové razítko,
případně razítko IVV (Internationaler
Volkssportverband = Mezinárodní organizace pro lidový sport – pozn. red.)
a barevný diplom. Za příplatek na trase
Smržického vandru také medaili s vyznačenou účastí. Oceněni budou také
nejmladší a nejstarší účastník. Nejrychlejší cyklista a cyklistka na trase 176 km
dostanou navíc pohár. „Trasa na Praděd
je taková výzva. V ní cyklistům měříme
čas. Na tu nejrychlejší cyklistku a nejrychlejšího cyklistu bude jako odměna
čekat krásný pohár,“ dodal Balcařík.
Veškeré další informace naleznete
na internetových stránkách www.
kctsmrzice.cz.
(rei)

Pracovníky posílá Smržickým vandrem již tuto sobotu
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hrubou stavbu, která pomalu roste
v sousedství hřbitova. Podle slov starosty města Františka Horáka jde zatím stavba podle plánu. „V nejbližších
dnech by se zde měla řešit přeložka
vody a sítí. Do konce roku by měla být
i střecha,“ poznamenal pro Večerník.
Stavba zbrojnice je pro město velkou
událostí. A zejména pak pro místní
jednotku, která nezřídka při zásazích

4QUVGRąGFQéKOC0QX¾\DTQLPKEGRTQOÊUVPÊLGFPQVMWFQDTQXQNPÚEJJCUKéčUGRQ
OCNWCNGLKUV÷\X÷VwWLG
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KOSTELEC NA HANÉ Dlouhé
čekání a taky přebíhání mezi jednotlivými místy s uskladněným
materiálem budou brzy minulostí.
Kostelec na Hané už totiž konečně
bude mít vlastní požární zbrojnici. Její stavba začala letos v únoru
a měla by trvat skoro rok a půl.
Místní hasiči a jejich podporovatelé
už se navíc mohou chodit dívat na

pomáhá profesionálním hasičům. Ti
Kostelečtí přitom dosud měli velmi
provizorní zázemí ve dvorním traktu
radnice, část vybavení pak byla i na jiných místech města. Nově by tak měli
mít jak garáže a sklady, tak třeba sociální zázemí na jednom místě. Výjezd
z hasičárny bude navíc bezpečnější než
dosud, vozidla totiž areál radnice opouštěla do velmi nepřehledné zatáčky. Jak
pak uvedl starosta města, s dokončením hasičárny se nebude otálet.
„Pokud počasí dovolí, bude se pracovat přes zimu na vnějším plášti budovy. Jinak samozřejmě na jejím vnitřku.
Budeme se snažit, aby stavba byla co
nejdříve připravená,“ ujistil starosta
Horák. Celkově hasičská stanice přijde na částku okolo 25 milionů korun.
Budova by měla být hotová v červnu.
(sob)

OHEŇ
POD PLUMLOVSKÝM KOTLÍKEM NEUHASIL ANI DÉŠŤ Nová zbrojnice získá střechu
V tradičním vaření gulášů dominovali Partyzáni na stráži

region
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Ondřej Maršálek
se ve vědeckém výzkumu
prosadil na celosvětové úrovni

PROSTĚJOV Před sedmi lety byl
Ondřej Maršálek (na snímku) oceněn „českou nobelovkou za vědu,
výzkum a inovace“ Česká hlava.
Od té doby prošel notný kus světa.
Z New York University, kde tehdy
působil, se na další tři roky přesunul
do Kalifornie na Stanford University. Do České republiky se vrátil
v roce 2017. Od té doby působí na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde učí, bádá a vede
skupinu. Zároveň byl osmatřicetiletý Prostějovan součástí týmu pracujícího na projektu, jehož závěry byly
obsáhle publikovány v časopise
Science. Snímek z něj dokonce pronikl na titulní stranu tohoto zřejmě
nejprestižnějšího světového periodika zabývajícího se vědou. A právě
o tom jsme si povídali.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Je vždy rozdíl, zda je daná fakulta spokojená
s tím, že nedělá věci hůře než jiné fakulty
v zemi, nebo zda hledá srovnání a inspiraci
mezi těmi nejlepšími v celosvětovém měřítku...

rozdíl, zda je daná fakulta spokojená
s tím, že nedělá věci hůře než jiné fakulty v zemi, nebo zda hledá srovnání
a inspiraci mezi těmi nejlepšími v celosvětovém měřítku.“
yy Vám a vašemu týmu se podařilo
ve světové konkurenci uspět a proniknout na titulní stranu prestižního časopisu Science. Čím si myslíte,
že redakci časopisu zaujal právě váš
výzkum?
„Jednalo se velkou spolupráci několika
skupin, kde se spojil neobvyklý studovaný systém se zajímavým výsledkem
i kvalitně a pečlivě provedenou prací.
Titulní strana je potom už jen taková
třešnička na dortu. V časopisech jako
Science jsou titulky spíše vizuálně
poutavé ilustrace tématu než sám vědecký obsah práce. Náš projekt k tomu
poskytl dobrou příležitost, i když experiment vůbec nevypadá jako ten
‚obrázek z titulky‘. Určitě pomohlo i to,
že jsme o titulní stránku sami projevili
zájem.“

Martin
ZAORAL
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yy Naposledy jsme spolu komunikovali před sedmi roky. Už tehdy
jste měl bohaté zkušenosti ze zahraničí, přesto jste říkal, že asi budete
v příštích letech působit u nás, neboť věda v ČR má solidní potenciál,
který byste rád naplňoval. Nakolik
se vám to dařilo?
„Na ten návrat tedy skutečně došlo.
Myslím, že věda u nás skutečně dobrá
být může, ale nestane se to samo. Kromě špičkových vědců potřebujeme
i instituce a univerzity, kterým na tom
bude záležet, které k tomu poskytnou
odpovídající podmínky a dokáží přivést odborníky ze zahraničí. I když
existuje několik pozitivních příkladů
a situace se postupně zlepšuje, máme
v tomto ohledu pořád co dohánět.“
yy Může česká věda ve výzkumu
konkurovat například takové Číně
nebo USA?
„V principu tomu určitě nic nebrání.
Na úrovni jednotlivých vědců a skupin
takové případy vidíme, dělá se u nás
i špičková věda, která obstojí v mezinárodním srovnání. Často je to ale spíše
navzdory okolnostem než díky nim.
Na úrovni institucí je to, myslím, do
značné míry otázka ambice. Je vždy
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yy Pomůže vám nějak ve vaší další
práci?
„Ochota kvalitního časopisu práci
publikovat je samozřejmě důležitá,
ale případné ocenění je spíše v tom,
jak na práci zareagují kolegyně a kolegové, kteří si článek přečtou. Výhoda
viditelnosti, která s takovou publikací
souvisí, je v tom, že zvyšuje šanci, že
se o práci dozví více lidí.“
yy Při výzkumu jste řešili zejména
to, jak vzniká kov při reakci sodíku
s tekutým amoniakem. Objevili
jste něco, co vás samého překvapilo?
„Když rozpustíme sodík nebo jiný
alkalický kov v kapalném amoniaku,
vznikne nejdříve elektrolyt, roztok
podobný třeba soli rozpuštěné ve

vodě. Ten ovšem kovový není. Pokud
přidáme více alkalického kovu, změní se postupně jeho barva ze světle
modré na tmavě modrou, a když
v přidávání pokračujeme, roztok získá bronzový lesk a kovové vlastnosti.
Zajímavé na tomto přechodu je, že
probíhá postupně, nikoliv skokově.
Při středních koncentracích roztok
v experimentu vypadá trochu jako
elektrolyt a trochu jako kov. To jsme
nečekali a v současné době nikdo
neví, jaká je přesně molekulární
struktura takového roztoku.“
yy Pracoval jste v mezinárodním
týmu. Jaký byl váš konkrétní úkol?
„Velká část celé práce byla experimentální. Já a moje část týmu jsme se ovšem věnovali výpočtům – simulacím

molekulární struktury a dynamiky
solvatovaných elektronů. Ty vznikají
v tom zmiňovaném elektrolytickém
roztoku a dávají mu onu velmi specifickou modrou barvu. Pomocí výpočtů jsme určili vazebnou energii
těchto rozpuštěných elektronů, kterou jsme potom mohli srovnat s experimentálním výsledkem, i jejich
solvatační strukturu a prostorové rozložení, ke kterým naopak experiment
přístup nemá. Jednalo se o rozsáhlé
kvantové výpočty, kde se opakovaně
počítá elektronová struktura celého
studovaného systému. Dalšími výpočty a zpracováním dat jsme potom získali výsledné veličiny, které je
možné srovnat s experimentem nebo
použít jako předpověď experimentů
budoucích. Tyto simulace jsou výpočetně velmi náročné, ani ten nejlepší
stolní počítač je nezvládne. Používáme k tomu specializovaný hardware
pro vědecké výpočty a superpočítače,
například v národním superpočítačovém centru v Ostravě.“
yy Experimenty probíhaly v Berlíně. Proč zrovna tam?
„Použitá experimentální metoda fotoelektronová spektroskopie potřebuje kvalitní a silný zdroj rentgenového záření. Takových k dispozici moc
není a v tomto případě se jím stal synchrotron BESSY II právě v Berlíně.
Celková kapacita takového zařízení
je omezená a přiděluje se v grantové
soutěži. Kolegové museli připravit
experimentální aparaturu, kterou
potom do Berlína odvezli a k synchrotronu připojili. Během striktně
vymezených několika dní potom
sbírali experimentální data k dalšímu
zpracování.“
yy Budou mít závěry vašeho výzkumu nějaký praktický dopad?

„Abych pravdu řekl, velmi by mě to
překvapilo. Pokud by na to došlo,
byla by to spíše náhoda. Nikdy to
ani nebyl cíl toho projektu. Jedná se
o primární výzkum, kde jde především o prohloubení poznání obecně.
Jsem přesvědčen, že to má hodnotu
samo o sobě.“
yy K vědeckému výzkumu je třeba nepochybně notné dávky zvědavosti i zarputilosti. Dokážete si
představit, jakým směrem byste
tyto vlastnosti nasměřoval, pokud
byste se nevěnoval zrovna fyzikální chemii?
„To samozřejmě nevím, protože fyzika a chemie už dlouhou dobu vyplňují značnou část mého života. Zku-

sím ale hádat. Přírodní vědy jsem
vždycky míchal s výpočty a počítače
v různých podobách mi vždycky byly
blízké. Dokážu si představit, že bych
si našel nějaký oblíbený koutek informatiky. Možná bych ale taky vařil,
fotil, pracoval se dřevem nebo taky
dělal něco úplně jiného.“
yy V našem posledním rozhovoru
jste zmínil, že právě rád vaříte. Platí
to stále? A objevil jste v této oblasti
třeba nějaký originální recept?
„Ten zájem stále trvá, jen jsem v poslední době neměl tolik prostoru se
mu věnovat. Zabývám se ale alespoň
přípravou kávy, teď mě zrovna nejvíc
baví chlazená V60 filtrovaná káva –
rozhodně doporučuji. Zásadní je chladit čerstvě uvařenou kávu způsobem,
který ji neředí, například ledem v plastových ‚kostkách‘. Pár opravdových
ledových kostek ve finálním nápoji
potom už neuškodí.“
yy Při svém výzkumu se dlouhodobě zabýváte zejména otázkami,
z čeho se skládá svět kolem nás. Pomáhá vám nějak vaše práce v uvědomění si toho, jaké je vlastně místo člověka v přírodě či ve vesmíru?
„Myslím, že běžná každodenní práce
badatele v přírodních vědách toho
v tomto směru bezprostředně vlastně
moc neřekne. Člověka to ale lépe vybaví k tomu, jak svět vnímat a jak o něm
přemýšlet. Abych to formuloval, pokud
možno pečlivě, nemám důvod si myslet, že to naše místo je nějak speciální.“
yy Je podle vás nějaká otázka, na
kterou nikdy nenajdete odpověď?
„Toho je určitě veliká spousta. Dokonce bych řekl, že to budou skoro
všechny otázky. Jeden člověk toho
moc nestihne a lidstvo jako celek je
na tom jenom o kousek lépe. A nemusí se ani jednat o zásadní otázky
života, vesmíru a vůbec. I těch otázek
s praktickým dopadem na každodenní lidskou činnost zůstane za mého
života spousta nezodpovězených.“
yy Máte za sebou řadu ocenění.
Kde myslíte, že své zkušenosti nejlépe využijete?
„Přirozeně se samozřejmě nabízí, že
k dalšímu bádání v oboru, výuce a vedení dalších studentů. Ale třeba nakonec dojde i na tu stolařinu, kdo ví...“

vizitka
ONDŘEJ MARŠÁLEK
✓ narodil se v roce 1981 v Prostějově
✓ po maturitě na dvojjazyčném Gymnáziu
v Olomouci-Hejčíně vystudoval
Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze,
obor teoretická fyzika
✓ v doktorském studiu pokračoval ve skupině profesora Pavla Jungwirtha
na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Ve své práci
se zabývá počítačovými simulacemi chemických a fyzikálních procesů
✓ za čtyři roky svého působení na Akademii věd absolvoval několik
zahraničních stáží například v USA, Japonsku, Švédsku nebo Izraeli
✓ na podzim 2014 se přesunul na další postdoktorální pozici
do Kalifornie na Stanford University
✓ od léta 2017 je na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde působí jako
vedoucí skupiny na Fyzikálním ústavu UK
✓ mezi jeho koníčky patří také focení ať už na cestách,
nebo při společenských příležitostech
zajímavost: oba jeho rodiče se věnovali divadlu - maminka Jana je
ředitelkou Městského divadla v Prostějově, tatínek Miloslav je
dlouholetým členem nejprve prostějovského a nyní již řadu let
brněnského HaDivadla, přičemž on sám se na střední a vysoké škole
věnoval soutěžnímu debatování a s vystupováním na veřejnosti nemá
problém, musí tak ovšem činit vždy „sám za sebe“
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Chodíte nakupovat do
obchodních center?

20082711337

20082621133

Šest z deseti
oslovených
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mu si udělejte kávu nebo čaj do stylového hrnku s podzimními motivy,
nadto se zachumlejte do měkké deky.
Podzimní kousky v obchodech pomalu začnou nahrazovat ty letní. Připravte si proto i vy svůj šatník, abys
vás pak nezaskočila nevyzpytatelnost
podzimních dní. Zrádnost podzimního počasí bývá v jeho časté proměnlivosti. Pár dní může být horké
počasí jako v létě, ale vzápětí ho může
vystřídat chladno s ostrým větrem.
Pořiďte si teplejší podzimní oblečení
v pestrých barvách teplých odstínů.
Nepostradatelnou součástí podzimního dress codu jsou různé svetry,
mikiny a samozřejmě nesmrtelný
denim v podobě kalhot či bund. Pořídit byste si měli určitě i pořádné boty,
například tenisky nebo kotníkové.
Letní sandály a nazouváky schovejte
do skříně.

Úžasné pestrobarevné období je
tady a ukazuje své jedinečné kouzlo.
Magickou podzimní atmosféru si ale
nemusíte užívat jen venku, díky dekoracím si ji snadno můžete přenést
i k vám domů. Pořiďte si podzimní
věnec, dekorativní polštář s motivy
barevných listů nebo třeba vonnou
svíčku – ta vytvoří romantickou atmosféru. Zkrátka si pořiďte dekorace,
které vám zahřejí interiér. K tomu vše-

Typické nemoci podzimního období jsou chřipka, rýma, kašel a bolest
v krku. Obzvláště v dětských kolektivech se setkáváme s různými epidemiemi těchto onemocnění, což
přináší problémy jak dětem, tak i nám
dospělým a rodičům. Proto neváhejte,
navštivte lékárnu a udělejte si nějaké
zásoby. Základem všech domácích
lékárniček by měla být analgetika
(například paracetamol či ibuprofen).
Přípravků obsahujících tyto účinné
látky je na trhu skutečně velmi mnoho.
Vybírat je možné z tablet klasických
či šumivých, želé nebo porcovaných
ve formě prášku na přípravu horkých
nápojů. Na podzim nesmí chybět ani
nutná dávka vitamínů. Nejúčinnější proti nemocem je vitamín C. Ten
zvyšuje funkci bílých krvinek, posiluje
imunitní systém a zastavuje infekce.

Jestli bylo nějaké období stvořené ke
čtení, byl to právě podzim. Kapky deště
za okny, horký čaj, měkká deka a dobrá
kniha – to je idylka, kterou si budeme
moci v příštích měsících užívat, co hrdlo
ráčí. Někdo se s přibývající mlhou ještě

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

více ponoří do mrazivých detektivek,
jiný naopak velmi rád sáhne po humoru, který mu dny rozjasní, další třeba rád
prožije nějakou romantiku nebo se začte do něčí biografie. Ať patříte do jakékoliv skupiny, na pultech knihkupectví
si jistě to, co vás baví, vyberete.

S ubývajícím slunečním svitem si
stěžujeme na přicházející podzimní
únavu a deprese. Co ale s tím? Navrhujeme načerpat síly někde, kde o vás
bude pěkně postaráno. Zajděte si ke
kadeřníkovi nebo třeba na masáž.
Radost si také můžete udělat koupí
nějaké kosmetiky. Pořiďte si například
sůl nebo pěnu do koupele. Odpočívat
můžete ale i aktivně, například choďte
na procházky. Zajděte si na nějaké pohybové aktivity nebo si skočte zaplavat
do lázní.

20082811349

Podzim si pomalu, ale jistě opět razí
cestu do našich životů. Vliv bude
mít například na náš šatník, domov
či zdraví a my ho, i když chceme,
nemůžeme zastavit. Jako každé roční období má ale i on svoje kouzlo.
Nemusí být v zásadě pochmurný,
chladný a nevlídný. Důležité ale je
se na něj připravit.

20082711340

Letošní prázdniny jsou
bohužel u konce, načež
pomalu se s námi loučí
i léto a teplé letní dny.
Jak zahnat smutek nad
končícími dlouhými
slunečnými dny? Jak
se připravit na ochlazení a podzim, který už
klepe na dveře? Vydejte
se na nákupy a udělejte
si něčím radost. Dnešní
tematická strana
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám dá pár
tipů na to, co si na podzim koupit nebo kam si
zajít, abyste měli lepší
náladu.
Texty připravila:
Eva Reiterová
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Mezi Prostějovany se vkradne nervozita. A ta rozhodně nebude spojena pouze s narůstajícím nebezpečím nákazy koronavirem. Mnozí budou mít potíže
s udržením současného zaměstnání a s tím spojenými finančním potížemi.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Bezhlavě
si půjdete za svým cílem, přestože vás
to bude stát hodně peněz. Nedá se ale
nic dělat, když jste se konečně rozhodli
splnit si své tajné přání. Myslete ale i na
další povinností běžného týdne.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Udělejte si
pořádek ve svých financích, možná
platíte i něco, co vůbec nemusíte.
Ve vašem případě by bylo nejlepší,
kdybyste o radu požádali zkušeného
finančního poradce. Nebuďte na to
sami.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zkusíte požádat nadřízené o zvýšení platu,
i když to předem považujete za zbytečné. Ale třeba právě nyní je ta pravá chvíle, to nikdy nevíte. Pokud uspějete, můžete si naplánovat rozmarnější život.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Obdržíte pracovní nabídku, kterou byste
neměli odmítat. Tedy alespoň ne
hned. Zkuste o tom popřemýšlet
a poradit se s partnerem. Sice byste
se museli stěhovat, ale proč ne za
dvojnásobný plat?

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nebudete vědět,
kam dřív skočit. A to nejen v zaměstnání. Také okolo rodinného krbu vám nastane neuvěřitelný frmol, kdy budete
muset řešit jednu záležitost za druhou.
Udržte si pevné nervy.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Proti pomluvám jste všeobecně většinou
imunní, ovšem jedna z nich vás v nejbližších dnech opravdu dostane! Najednou nebude vědět, zda ji nejdříve
mezi svými vyvracet, nebo si posvítit
na jejího autora.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Ač to není
vaším zvykem, budete nuceni zalhat.
A to přesně v záležitosti, která vás přitlačí ke zdi. Partnerovi sdělíte smyšlenou
historku, ten však velice brzy pojme
podezření, že ho podvádíte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Čeká
vás společenská událost, při které se
zamilujete do cizí osoby. Na tom by
samozřejmě nebylo nic špatného,
pokud byste nebyli šťastně zadaní!
Očekávejte tedy velké trable v milostném životě.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Většina
naplánovaných akcí, do kterých se pustíte, skončí přesně naopak, než jste zamýšleli. A nepůjde o náhodu, ve všech
případech totiž uděláte stejnou chybu,
která se vám vymstí.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Hádky nemáte rádi a do těchto dní jste
se jim úspěšně vyhýbali. Nyní vás ale
strašně rozčílí kolega v práci. A to tak, že
vaše odpověď prostě na sebe nemůže
nechat čekat. A bude to hodně peprná
slovní pře!
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Velice
poctivě si naplánujete každodenní
režim a budete přesvědčení o tom, že
nic nepředpokládaného nemůže přijít. Omyl! Téměř každý den vás potká
něco, kvůli čemu budete muset plány
výrazně změnit.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Zdraví máte
jen jedno, tak se podle toho chovejte!
Není vyloučeno, že během tohoto týdne onemocníte angínou. Můžete si ale
za to sami, v posledním období jste se
zdravím hodně hazardovali.

nákupní
servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: MASO...
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Maso znamená v užším slova smyslu kosterní svalovinu zvířat, v širším
a méně běžném slova smyslu se jedná o veškeré poživatelné části těl živočichů, které si lidé určili pro svou výživu. Kdo tedy není vegetarián, přijde
si dnes na své a možná doslova poběží pro kačenku či tuňáka do Albertu, kde stejně jako v Kaufkandu, Tesku a Penny marketu mají i nejlevnější vepřovou krkovici bez kosti vcelku. Cenově nejvýhodnější vepřovou
pečeni a také hovězí plec nabízí Tesco, pro hovězí přední s kostí – žebro
se pak vraťte do Albertu.
Ať vám chutnás!
Průzkum byl proveden ve středu 26. srpna.

Pondělí 31. srpna 2020

INFORMUJE
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Až do 31. října se nově prodlužuje
doba uznatelnosti výdajů Cílené
podpory zaměstnanosti, schválila
vláda. Prodloužení se týká režimů
A a B tzv. Programu Antivirus. Lze
jej použít na náhradu nákladů vzniklých po 12. březnu 2020. Celkem se
za období září a října očekávají náklady cca 4,25 miliardy korun.
Program Antivirus přispěl k tomu,
že se míra nezaměstnanosti stále drží
v přijatelných mezích. Pouze 7,3 %

nově nezaměstnaných osob po 1. březnu přišlo na Úřad práce ČR z podniků,
které využívaly Program Antivirus.
Zbylých 92,7 % nově nezaměstnaných pochází z firem, jež do Antiviru
vůbec nevstoupily. Riziko ztráty zaměstnání v podnicích zapojených
do Antiviru tak bylo mnohem nižší
než u podniků, které do programu
nevstoupily.
Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu

a zaměstnanci v karanténě. V režimu B stát přispívá na náhrady mezd
zaměstnanců v podnicích, na které
koronavirová krize dopadla nepřímo. Například kvůli poklesu odbytu nebo dodávek vstupů.
9O½GDSURGORXzLOD
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Vládní kabinet odsouhlasil prodloužení platnosti víz zahraničních pracovníků. Cizinci, kteří
uzavřou pracovní smlouvu s daPOZVÁNKY na semináře OHK:
tem uplynutí doby platnosti mezi
25. 9. — přednáší doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. – Novela zákoníku 12. březnem a 16. listopadem
práce 2020 s postupnou účinností
2020, mohou na území České
od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
republiky dále pracovat až do 16.
14. 10. — přednáší Ing. Antonín Daněk – Zdravotní pojištění 2021
listopadu 2020. Poté ovšem musí
20. 10. — přednáší Bc. Taťána Sojková – Přehled aktuálních právních držitelé krátkodobých víz či víz
předpisů v oblasti důchodového
k pobytu nad 90 dní za účelem
pojištění včetně změn + ELDP
zaměstnání či sezónním účelem
Další akce jsou průběžně doplňovány na www.ohkpv.cz. republiku opustit.
(ohk)

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: Penčín, Laškov, Kandia,
Obec: Stařechovice, Služín, Hluchov
L. Dvorek, Krakovec
Dne: 23. 9. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. VypnuDne: 21. 9. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá ob- tá oblast: celé obce: Stařechovice, Služín, Hluchov.
last: celé obce Penčín, Laškov, Kandia, Dvorek, Krako- Čechy pod Kosířem: č. p. 133 a parc. č. 187/3. Celá
vec. Odběratelská trafostanice: Penčín ZD (č. 300811) chatová oblast Ulmanka (Vinohrady) Odběratelské
Obec: Určice
trafostanice: Čechy ZD (č. 300750), Hluchov Voding
Dne: 22. 9. 2020 od 8:30 do 10:30 hodin. Vypnu- 1 (č. 300756), Hluchov voding 2 (č. 300757), Služín
tá oblast: ulice od č. 427 po 478. Oboustranně od č. ZD (č. 300785), Stařechovice farma (č. 300793), Kos416 po 503 a 182. Jednostranně od č. 90 po 92 a dále telec Voding (č. 300760).
oboustranně ve směru na Alojzov po konec obce včetně Obec: Tištín
postranních ulic. Ulice s č. 218 a 160. Od č. 212 a 217 Dne: 22. 9. 2020 od 8:00 do 14:30 hodin. Vypnutá obpo 215 a 276 a dále jednostranně po č. 348. Ulice od č. last: jednostranně ulice od č. 37 po č. 73 (vč. č. 46, 155,
254 a 275 oboustranně směrem ke kostelu, okolí kostela 170, 169, 221 a 88).
včetně domova důchodců, pošty, obecní úřad. Lokalita Obec: Konice
novostaveb.
Dne: 23. 9. 2020 od 7:00 do 15:00 hodin. Vypnutá obObec: Kralice na Hané
last: celá ulice Vápenice (vč. 406). Oboustranně ulice
Dne: 22. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá Husova od č. 432 a 420 po č. 534 a 504.
oblast: celé ulice U Lázní, U Mlýna, Masarykovo nám., Obec: Lešany
Nerudova (po ul. Tyršova), Zákostelí, Olomoucká, Dne: 25. 9. 2020 od 7:30 do 12:00 hodin. Vypnutá
Sportovní (po ul. Zátiší).
oblast: část obce Lešany od č. p 59, 60 a 10 (obchod)
Obec: Kralice na Hané
u křižovatky po konec obce směr Zdětín vč. přilehlých
Dne: 24. 9. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá ob- ulic, dále celá obec Zdětín vč. chatových lokalit Mokřiny,
last: ulice Tyršova od č. 279 a 304 po 290 a 309, a dále Blata, Bělecký Mlýn po č. 213 (sm. Ptení), vč. penzionu,
č. p. 155 (vývařovna) na ul. Hlavní třída.
přejezdu ČD atd.
E.ON Distribuce a.s.

Blokové îLÔWüQt
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Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začínají od úterý 5. května 2020.
úterý 1. září
Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín, Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška
čtvrtek 3. září
Letecká (Joštovo nám. - VÚ), Letecká (křižovatka k Mechanice), Letecká cyklostezka směr Bedihošť (po konec letiště), Dolní (železniční přejezd – Kojetínská slepé rameno), Kralická (Dolní kruhový objezd – Průmyslová kruhový
objezd) a cyklostezka, Kojetínská – chodník, Kralická (chodník vpravo i vlevo od Kojetínské), Kralická po hranici
města cyklostezka, Kralická SSOK po hranici města, Kralická - Kojetínská - spojka U Spalovny, U Spalovny
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OD 31. 8. DO 6. 9. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze
pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým
dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme
mnohem dál, až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí
přelety Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.

KOUPÍM

SLUŽBY

REALITY

Koupím byt 2+1 v OV, západní část Stavební práce Ščuka & Bureš,
města. 777 602 873
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
Koupím rod. dům v PV a blízkém okolí: www.zednickepraceprostejov.cz
732 116 877
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Spěchá. Koupím byt 1+1. Peníze z proProstějov 604 389 367
deje domu. Tel. 737 827 329

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Hledám chatu ke koupi(do 30 km od
PV), nebo zahradu. T: 605 011 594

Stříhání pejsků „MAZLÍK“ Pv
606 166 853.

Prodám stavební pozemek p.č. 1280
o výměře 4893 m2 v Určicích. Jedno či více
stavebních míst. Kontakt 777308168.

ČIŠTĚNÍ HROBŮ z terasa,
přebroušení přímo na místě.
Tel.: 721 817 009

FINANCE

Čištění a úklid pozemků, sekání trávy,
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
kácení stromů. Ivo Kroupa,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
tel.: 605 86 41 40
Tel.: 603 218 330
www.seceni-kaceni.cz
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

GRATULACE

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.

2007102112

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

OZNÁMENÍ
VÝLETY PRO SENIORY V ZÁŘÍ
1.9. - Pustevny
3.9. - Termály Velké Losiny - vlakem
5.9. - zámek Nové Hrady
10.9. - Muzeum rekordů a kuriozit + ZOO
Jihlava
15.9. - PÁNSKÁ JÍZDA - pěchotní srub
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
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Jsou lidé,
kteří pro nás v životě znamenají víc,
než ostatní. O to těžší
je naučit se žít bez nich!

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

Dnes, tj. 31. srpna 2020
vzpomínáme,
5. smutné výročí co nás opustil
pan Zdeněk DOSEDĚL
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Vlasta a Zdenka
s rodinami.

Dne 1. září 2020
vzpomeneme, že nás
opustila maminka, sestra a teta
paní Ludmila KARGEROVÁ.
Dcera s rodinou,
synové Milan a Roman
a bratr s rodinou.

Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli tvůj hlas. Loučit jsi se nestihl,
tolik jsi chtěl žít, nás milovat
a mnoho toho ještě říct.
Pro tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten kdo Tě nejvíc miloval
nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 29. srpna 2020
jsme si připomenuli
8. smutné výročí úmrtí
paní Elišky STĚNIČKOVÉ.
Vzpomínají manžel, dcery
Martina a Marcela
s rodinami.

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

Zavzpomínejme
na naše blízké!

Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdcích tě navždy budeme mít.

[Bė¡ELPWPVJO[FSDJ;BKFEOPWZE¡OWMJCPWPMO©NSP[TBIV

Dne 29. srpna 2020
uplynulo 9 let od tragické nehody
našich milovaných
Kateřiny BALUŠÍKOVÉ

a jejího syna
Jiřího MARIÁNKA
z Vrchoslavic.
S láskou vzpomínají
tatínek a bratr Roman
s rodinou.

Dne 4. září 2020
si připomeneme 20 roků,
co nás navždy opustil
pan Ladislav HRUBÝ
ze Smržic.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jitka s rodinou.

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

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

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem přátelům a známým za
účast, projevy soustrasti a květinové
dary při smutném rozloučení s mojí milovanou manželkou JUDr. Květoslavou
Kleinerovou. Za rodinu Ing. Miloš Kleiner

Dne 29. srpna 2020
to byly 3 roky, kdy nás navždy
opustila naše dcera a maminka 4 dětí
Martina
ŠŤÍCHOVÁ – MUŽÍKOVÁ.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče a děti.

Dne 2. září 2020
si připomeneme 10. smutné výročí
pana Stanislava KALNÉHO.
Vzpomíná manželka
s rodinou.

$oķ৴;fb৴m;fvol;b

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
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Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
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Dík za to, čím jste
nám v životě byli, za každý den,
jenž jste pro nás žili.

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

Dne 5. září 2020
si připomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás náhle opustil
pan Miroslav HRBATA
z Kostelce na Hané.
S láskou a úctou syn Mirek
se Zuzkou, syn Richard s rodinou
a manželkou.

9

16011421482

Dne 1. září 2020
oslaví 70. narozeniny
pan Josef MATONOHA
– bývalý strojvedoucí ČSD Olomouc
z Malého Hradiska.
Milý děděčku!
Přejeme Ti hlavně hodně zdraví
a ať se uskuteční Tvoje krásné naděje,
ať nepocítíš nikdy klam
– to všechno Ti přejem k narozeninám.
Máme Tě moc rádi.
Jsi nejlepší děda na světě!
Přeje manželka, dcera Evička
s přítelem, syn Miroslav
a Tvoje vnoučátka Terezka,
Petřík a Simonek.

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

VZPOMÍNKU
m-v࣐0Ѵझh࣐
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Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Lenka Gáalová 1951
Ivaň Pondělí 31. srpna 2020
Jarmila Kovaříková 1936 Ondratice Vítězslav Pálka 1951 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Obrová 1941
Buková Úterý 1. září 2020
Vlasta Oklešťková 1928 Čehovice Karel Vyhlídal 1957 Lhota pod Kosířem 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Ctibor Chlumský 1933 Prostějov Miloslav Štětař 1954 Klenovice na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Rudolf Dokládal 1939
Drahany Středa 2. září 2020
Ludmila Bukáčková 1959 Alojzov Radek Nováček 1966 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Alena Urbanová 1955
Pěnčín Jiří Provazník 1969 Plumlov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Wolfgang Joachim Brors 1956
Čtvrtek 3. září 2020
Prostějov
Karel Juračka 1941 Prostějov 10.00 kostel C+ M Prostějov
Václav Zatloukal 1958
Prostějov
Pátek 4. září 2020
Ing. Vladimír Nezhyba 1924
Mostkovice Jan Langer 1926 Kobeřice 11.00 Obřadní síň Brněnská 104
Adéla Kalábová 1931 Myslejovice František Kouřil 1940 Kralice na Hané Drahomíra Zdráhalová 1959 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

608 960 042
inzerce@vecernikpv.cz

František Znojil 1947

Krumsín Ludmila Černá 1924

Prostějov Vlasta Kroupová 1949

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Skládalová 1933 Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 2. září 2020
Ing. Alois Ilgner 1933 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov

Otaslavice
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nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

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

Bezpečnostní a úklidová agentura přijme
do pracovního poměru invalidního důchodce k ostraze objektu v Prostějově na
denní služby, prac.úvazek 20h/t. Znalost
práce na PC podmínkou. Informace na
tel.č.: 602786692.

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

UZÁVÌRKA

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 4. ZÁØÍ
V 10.00 HODIN

2007162117
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Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Řidiči
Policisté
Porážeči zvířat
Operátoři výroby
Obsluha lakovacích zařízení
Galvanizéři
Vrátní
Zedníci
Učitelé mš

21360 Kč
31090 Kč
20000 Kč
18389-21800 Kč
16800-20160 Kč
160 Kč/h
11450 Kč
18000-20000 Kč
21000-23000 Kč

pružná p.d.
nepřetržitý
jednosměnný
třísměnný
nepřetržitý
třísměnný
dvousměnný
pružná p.d.
jednosměnný

základní
vyučení s maturitou
základní
základní
základní
základní
základní
nižší stř. odb.
ÚSO s maturitou

HOPI, Kralice n H.
Krajské ředitel. policie, Pv
MAKOVEC, Kostelec n H.
MAIER CZ., Prostějov
Lakovna ADECOLOR, Pv
Signum, Pv
SIDA, Prostějov
Pozemstav Prostějov
Zš Mš Vřesovice, Vřesovice

HLEDÁTE BRIGÁDU?

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Obsluha lisu
120Kč/hod.
nepřetržitý
nižší střední odborné
Mürdter Dvořák, Olšany u Pv
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

20082811350

20082811345

20082711342

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
VSU½YQÈ

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

Y\KU½OD

ulice Bohumíra Šmerala
Oldřich Lošťák, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 VSU½YQÈ
Y\KU½OD
Jiří Štěpánek
Marie Soldánová, Plumlov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v celkové hodnotě 600 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
V ŽELČI
Bohdana Dadáková, Prostějov
Výherce získává:DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 VSU½YQÈ
Y\KU½OD
6, 4, 2, 2
Ladislav Hýža, Prostějov
Výherce získává: VSTUPENKU v hodnotě 390 Kč na koncert legendární kapely.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
VSU½YQÈ
Y\KU½OD
Zábavné opakování před nástupem do školy pro všechny.
Marcela Marciánová, Brodek u Prostějova
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.
Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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ATELIT, ORÁTOŘI, TAVIČ, HERA, SNOP, OKOLKY, VOUS, LOOK,
ŘÍZA, MLOK, NIVA, SEKTY, OPTIKA, IONT, KOŠTÝŘ, REFORMA,
ŠULA, TRKY, ATAŠÉ, KRŠNA, MEKKA, LAIK, OČAR, KOTVA, VÁŠA,
OPIÁT, NIOB, VTISK

20073161193

PŘIPRAVENI ...

Výherce získá JEDNU VSTUPENKU
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili vůbec prvního černošského fotbalistu v dresu prostějovských fotbalistů 1.SK....
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HANÁCKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
KDY: SOBOTA 5. 9. 2020, 12:00 HODIN
KDE: VEDLE OC ALBERT, ZA PLUMLOVSKOU UL., PROSTÌJOV
Letošní sedmý ročník pivních
slavností se koná v netradičním
termínu. Oblíbená akce si přesto
zachovala svoji podobu. Těšit se
můžete na pestrou nabídku zlatavého moku od různých pivovarů,
gastro specialit a nezbytných atrakcí. Hudební program zajistí kapely
Mňága a Žďorp, Premier, Komunál
a Kontakt.
Obyčejně se Hanácké pivní slavnosti
konají každým rokem první víkend
v květnu. Letošní vládní opatření
spojené s koronavirovou pandemií se
nevyhnuly ani Prostějovu, a tak nebylo možné uskutečnit akci v plánovaném termínu, přesunuta tedy byla až
na začátek září. „Momentálně mám

okolo padesáti druhů piv od různých
pivovarů, kterých je asi patnáct,“ uvedl
Petr Paníček, hlavní organizátor. Nově
se mohou lidé těšit i na ochutnávku
vína. „Letos je připravena prezentace
vinařství Hruška, které teď v Prostějově otevřelo novu provozovnu,“ prozradil Paníček.
Velký výběr nápojů doplní i dobré jídlo v podobě grilovaného selátka, burgerů či obložených mís. Doprovodný
program zajistí skákací hrad, velký
stan s virtuální realitou či malování
na obličej. Co se týče kapel, vystoupí
Mňága a Žďorp, Premier, Komunál
a Kontakt. Pořadatelé řeší ještě kapelu
Reflexy, která by měla nahradit Pavla
Calltu. Tomu totiž náhradní termín

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 31. srpna
17:30 ŠARLATÁN
životopisné drama ČR/Polsko
20:00 MÝTUS O PYŽAMOVÉ PÁRTY
americká komedie/drama
úterý 1. září
15:00 25 KM/H
komedie Německo
17:30 SALVADOR DALÍ:
HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI
španělský dokument
20:00 NOVÍ MUTANTI
scifi horor USA
středa 2. září
17:00 TENET
anglicko-americký akční thriller
20:00 FAMU V KINĚ 01
+ JIŘÍ PES UPRCHLÍK
pásmo krátkometrážních filmů ČR
čtvrtek 3. září
17:30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
romantické drama USA
20:00 NOVÍ MUTANTI
pátek 4. září
15:30 MULAN
americké dobrodružné drama
17:30 AFTER: PŘIZNÁNÍ
20:00 TENET
sobota 5. září
10:00 ZÁKOUTÍ KINA
A JEHO ZÁKULISÍ
15:30 MULAN
17:30 ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
komedie ČR
20:00 TENET
neděle 6. září
10:30 VZHŮRU ZA SNY
dánský animovaný film
15:30 MULAN
17:30 NOVÍ MUTANTI
20:00 ŠARLATÁN

Kulturní klub

DUHA

Školní 4, Prostějov
do 30. září
POEZIE KOLEM NÁS
výstava fotografií Ivana Vikára
MOJÍ KRAJINOU
výstava fotografií Milana Samochina

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 1. až sobota 5. září
WOLKRŮV PROSTĚJOV 2020
63. celostátní přehlídka uměleckého
přednesu a divadla poezie
neděle 6. září
19:00 SEX NA VLNÁCH
kanadská komedie ze současnosti, která
v šesti povídkách proplétá osudy zdánlivě náhodných posluchačů noční lechtivé
rozhlasové reportáže
Hrají: P. Drmola, J. Dohnal, M. Drmolová,
H. Švédová ad.
(přednáškový sál)

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

$9»67$
$9»67$9<
9<

v září nevyhovoval. „Zatím platí kapely, které jsou potvrzené na plakátu.
S Reflexy to ještě není dojednané.
Spíše to vypadá, že budou až v dalším
ročníku,“ řekl Paníček.
Jaké restrikce čekají na návštěvníky?
„Všude bude dezinfekce. Máme posílené toalety, na kterých bude možnost
umytí rukou. Jinak žádná další vládní
opatření na nás nedopadají, a tak se
nemusíme ničemu podřizovat a nic
omezovat. Roušky proto nebudou povinné,“ doplnil Paníček.
Vstupenky lze stále zakoupit v předprodeji v Hudebninách Tyl nebo prostřednictvím e-mailu finsys@finsys.
cz. Cena činí 180 Kč, na místě poté
bude lístek stát 250 Kč.

Zámek Prostìjov
pondělí 31. srpna
18:00 LiStOVáNí: BITEVNÍ POLE
Divadelní hra Jérôme Colina, ve které
účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová
(alternuje Věra Hollá)
(nádvoří - v případě nepříznivého
počasí se hraje v Městském divadle)
úterý 1. září
TĚLA A TVÁŘE
výstava fotografií Ivo Snídala
do 27. srpna
JEHLOU A NITÍ
výstava Ivety Stodůlkové

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

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

Národní sportovní
centrum
Za Velodromem 7
pátek 4. září
9:30 MISTROVSTVÍ UNITOP
ČR V BOXU

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
pátek 4. září
20:00 ZAS BUDE OK-KONCERTY
PRO 1000
koncert Michala Davida

Tento pátek 4. září se v letním kině
v Mostkovicích má konat speciální
koncert Michala Davida pro tisíc
lidí. Akce pořádaná v rámci turné
Zas bude OK se měla původně konat
16. července, kvůli vládním nařízením se ji organizátoři rozhodli přesunout. Prodané vstupenky zůstaly
v platnosti.

Putování ke kamennému hrádku
V sobotu 5. září pořádá prostějovské
Ekocentrum Iris akci pro rodiny s dětmi.
Krátkou vycházku v okolí Lipové účastníci zakončí návštěvou kamenného hrádku
Špacírštejn. V jeho okolí bude ukryt poklad, při jehož hledání dětem pomohou
zakleté pohádkové postavy. Odjezd z prostějovského autobusového nádraží je plánovaný v 7:55 hodin, návrat deset minut po
poledni. Trasa bude dlouhá 5 km.

BOX
pátek 4. září
9.30 Mistrovství Unitop ČR v boxu
(MČR v boxu, hala Národní sportovní
centrum)

FLORBAL
sobota 5. září
17.00 FBC Playmakers Prostějov – FBC
Atlas Blansko (přátelský zápas starších
žáků, sportovní hala Vrbátky)

VOLEJBAL
sobota 5. září
10.00 Volejbalovy turnaj juniorek a kadetek (Národní sportovní centrum Prostějov)
neděle 6. září
9.00 Volejbalovy turnaj juniorek a kadetek (Národní sportovní centrum
Prostějov)

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

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

KDE SE
CO DÌJE?
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ŠPALÍÈEK
Uprkova 18, Prostějov
do 27. září
BAROKNÍ SYNAGOGY
V ČESKÝCH ZEMÍCH
výstava expozic staveb

Šlapkovandr ve Smržicích
Klub českých turistů Smržice pořádá v sobotu 5. září Šlapkovandr. Připravena bude kombinace pěších tras Smržického vandru a cyklotras Smržické šlapky. Průběžný start bude probíhat od 7:00 do 10:00 hodin
ve smržickém sportovním areálu. Organizátoři se těší na účast pěších i cyklistů.

kde děje…

Skálovo nám.6, Prostějov
do 31. srpna
HUSSERL ART – ACTIVE
kolekce autorských tisků
(Galerie Na Půdě)
úterý 1. až čtvrtek 3. září
WOLKRŮV PROSTĚJOV
semináře fyzického básnictví lektora Petra Váši budou zaměřeny na propojování
řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření
(podkrovní sál)
čtvrtek 3. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
akce pro děti
(Knihovna pro děti a mládež)
15:00 PORADNA SOS
Máte spotřebitelský problém a nevíte,
kam se obrátit? Odborní právní poradci
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
s vámi budou řešit Váš konkrétní problém.
(učebna)

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

sobota 5. září
9.00 Mořice run 2020 (1. ročník běžeckých závodů pro děti i dospělé, Mořice)

aneb, co se

Knihovna

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

BÌH

akce v regionu...

Zas bude OK
s Michalem Davidem

Pondělí 31. srpna 2020

sobota 5. září
10:00 Zákoutí kina METRO 70
A JEHO ZÁKULISÍ
Budova kina Metro 70 je v kontextu
kulturních stánků věnovaných filmu
v Česku v mnoha směrech ojedinělá. Představuje kvalitní architekturu
sklonku šedesátých let 20. století,
v současné chvíli je jednou z 10 významných staveb Olomouckého kraje
řešených v rámci projektu Národního
památkového ústavu zaměřeného na
moderní architekturu. Objekt realizovaný v letech 1965-1969 dle projektu brněnského architekta Zdeňka
Michala je variací na jeho starší návrh
kina Hvězda v Uherském Hradišti.
Vedle toho, že se jedná o Prostějovanům dobře známé kino, je v budově
umístěný i kryt civilní ochrany. V rámci prohlídky nahlédnete jak za plátno,
tak zjistíte, že v kinosále se například
nachází několik toalet!
Prohlídku zajišťuje personál kina - sraz
účastníků u hlavního vchodu. Počet
účastníků 25 na prohlídku, rezervace
na kino@metro70.cz.
neděle 6. září
10.00 KRYTEM CIVILNÍ
OCHRANY NA HUSOVĚ
NÁMĚSTÍ
Projde se podzemním krytem na Husově náměstí, který dnes slouží jako
záložní prostor pro civilní obyvatelstvo.
Běžně se sem však nepodíváte. Následně přijde na řadu také podzemní kryt
školy na Husově náměstí.
Sraz je u hřiště školy na Husově náměstí.

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

UŽ VELMI BRZY!
Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
V příštím čísle se už dozvíte více...

ZPRÁVA
VŠEM
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Slosování

VELKÉ PŘEDPLATITELSKÉ SOUTĚŽE,

které bylo odloženo z důvodu koronavirové pandemie
proběhne na přelomu září a října.
Připravujeme nejen rozdávání cen, ale i doprovodný program.
Přesný termín i místo konání se dozvíte z vydání Večerníku v č. 38/2020.

ABONENTŮM

CO, KDY, KDE aneb
informace a události z vašeho okolí…
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.
SONS PROSTÌJOV
Můžete využít služeb našeho zařízení
* ve čtvrtek 3. srpna se od 9:00 hodin v podobě odborného sociálního poradenpořádá tvořivá dílna „PLETENÍ ství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
Z PEDIGU“
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
RÙZNÉ...
Prostějovská odbočka Sjednocené Regionální pracoviště TyfloCentra Oloorganizace nevidomých a slabozrakých mouc v Prostějově nadále poskytuje služ(SONS) poskytuje zrakově postiženým by nevidomým a slabozrakým občanům
klientům základní poradenství, sociálně na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možSvaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Pronost zapůjčení kompenzačních pomůcek
stějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí kompenzační pomůcky, např. polohovací
v rámci výhod a dávek sociální péče.
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
Konzultační hodiny na Svatoplukové
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz
ulici 15: pondělí 9.00-12.00 a 14.00-16.30, pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
čtvrtek 9.00-12.00 hodin.
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 2. září se od 7:55 hodin
uskuteční vycházka pro seniory a další
dospělé zájemce „SKRYTÁ MÍSTA
DRAHANSKÉ VRCHOVINY“

V komunitním centru v Konici ještě dnes
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
končí 31. srpna, otevřeno je od 8.00 do
14.00 hodin po předchozí telefonické
domluvě s vedoucí komunitního centra
(702 269 964).
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KULTURA

SPOLEČNOST

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

Pondělí 31. srpna 2020
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Naleznete
uvnitř

PROMĚNA IMAGE

ƔƔ Prázdninový díl oblíbeného seriálu
přinesl návrat v čase zpátky... Ta vítězka tady už přece jednou byla! Nebo ne?
Dvoustrana28-29

ESKÁČKO
PLICHTILO
ƔƔ Úspěch! O cenný bod z pražské
Julisky obrali prostějovští fotbalisté
favorita F:NL Duklu
strana 33

Michal SOBECKÝ

3x foto: Michal Kadlec,
Michal Sobecký, internet

Legendu nahradila muzikálová star,
QDGUXKÙGHQWRUR]EDOLOD
skupina NO NAME
dvoustrana 26-27

PROSTĚJOV Další zářivý moment v kariéře si připsala rozhodčí Jana Adámková, která pochází
z Domamyslic a nyní žije v Brně. Momentálně nejlepší česká sudí byla delegována na finále Ligy
mistryň, které se odehrálo včera večer mezi Wolfsburgem a Lyonem ve španělském San Sebastianu.
Adámková u toho byla v pozici čtvrté rozhodčí. Finále přitom již pískala v roce 2018 v Kyjevě shodou
okolností mezi stejnými soupeřkami.
Dvaačtyřicetiletá Adámková se na mezinárodní scéně pohybuje od roku 2006 a v kariéře už rozhodovala zápasy na mistrovství Evropy žen a finále mistrovství světa„dvacítek“. Pravidelně je nasazována na zápasy české druhé ligy mužů a nakoukla už i do nejvyšší soutěže. V roce 2018 byla vyhlášena
druhou nejlepší rozhodčí planety a získala mandát pro ženský světový šampionát.
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Závod
Koberská

ƔƔ Prostějovský hokejový rodák Ondřej Vitásek oslaví tento pátek 4. září
významné jubileum, aktuálnímu hráči
Dinama Riga bude 30 let.
ƔƔ Z důvodu rekonstrukce sociálního
zázemí bude pro veřejnost v termínu od
1. do 30. září uzavřena botanická zahrada v Prostějově.
ƔƔ Florbaloví Playmakeři v uplynulém
týdnu dosáhli mety stovky aktivních
členů, stalo se tak poprvé od roku 2011.

pìtka
pomáhal

ƔƔ Ve dnech 12. a 13. září bude uzavřena ulice Na spojce a Komenského od č.
2 do č. 12 z důvodu konání Prostějovských Hanáckých slavností.

ƔƔ Už na začátku září se sejde řídicí výbor, který bude mít na starosti
hladký průběh letní Olympiády dětí
a mládeže. Ta se v Olomouckém kraji
uskuteční příští rok. Týmu předsedá
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje, dalšími členy jsou
například zástupci Českého olympijského výboru nebo měst, v nichž
olympiáda proběhne.

Číslo 35 •Ročník 24

Úspěch pro rozhodčí z Prostějovska:

d=$*25.$q

ƔƔ Ping-pongovým hráčům v regionu
pomalu vrcholí příprava, první souboje
například Divize, kde působí Čechovice
a Ondratice, přinese už o víkendu 19.
a 20. září.
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Foto: Michal Sobecký

KOBEŘICE Chceme se hýbat a zároveň být nápomocni. S těmito dvěma myšlenkami vyrazili běžci a
běžkyně uplynulou sobotu do Kobeřic. Cílem bylo místní fotbalové hřiště, kde se nacházel start i cíl
Koberské pětky, prvního ročníku charitativního závodu organizovaného místními nadšenci. Cílem
bylo pomoci malému Štěpánu Tihelkovi, který trpí obrnou. Na závod tak přispěli nejen sami běžci,
ale také firmy i jednotlivci z blízkého okolí. Snad i proto, že se jednalo o dobrou věc, se tak na startu
ocitli i lidé, kteří toho třeba běžně tolik neuběhnou… Kolik se tedy vyběhalo

REPORTÁŽ ČTĚTE NA STRANĚ 30

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F
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NECHCEŠ TO ZAŽÍT...

ƔƔ Hokejisté Prostějova byli pořádně
potupeni, když v domácím prostředí
schytali od arcirivala z Přerova sedmičdvoustrana 42-43
ku…

ŠLÁGR VEČERNÍKU – FOTBAL

Protivanov hostí derby

PROTIVANOV Utkání,
které může patřit k hodně zajímavým a atraktivním. To slibuje vzájemný
souboj Protivanova a Určic ve fotbalové I.A třídě
Olomouckého KFS ve
skupině „B“. Oba týmy
z Prostějovska patřily
v uplynulé nekompletní sezóně spíše do suterénu ligy. Nicméně nyní
se oba prezentují velmi dobrými výkony a až překvapivě slušnými výsledky. Zejména Určice se mohou pochlubit druhým místem v soutěži a deseti vstřelenými brankami po třech utkáních. Což pravda stále
po tak krátké době napoví, jak se sezóna bude vyvíjet. Přesto se jedná
o snový úvod.
Totéž platí také o Protivanovu, i když v o něco menší míře. Tým vyměnil trenéra, hlásil rovněž pár příchodů. Na rozdíl od zemětřesení
v Kostelci na Hané se ale kostra nezměnila a zdá se, že se začíná odrážet k lepším zítřkům. Zejména pak dvoubodový zisk proti Čechovicím museli v Protivanově oslavovat.
Regionální vyslanci Prostějova tak poněkud překvapivě nabízí kvalitní fotbal, góly, nad čímž srdce fajnšmekrovo musí zaplesat. Nejinak
by tomu mělo být také nyní v Protivanově. Uvidíme, zda a jak moc
třeba bude trenér Určic David Kobylík hýbat zatím stabilní sestavou.
Nebo zda se rychlonohý Marek Grmela z Protivanova trefí, jelikož
má potenciál řadit se k nejlepším střelcům soutěže. Diváci se obojí
dozvědí v sobotu 5. září od 16:30 hodin ve sportovním areálu v Protivanově.
(sob)

vs.

TBALEM

OKRESNÍ POHÁR – SEMIFINÁLE

KRAJSKÝ PØEBOR – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „B“ – 5. KOLO

OFS PROSTÌJOV-II.TØÍDA - 5. KOLO

FK VÝŠOVICE/SKALKA
SOKOL BRODEK U PV
STŘEDA 2. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Výšovicích

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
NEDĚLE 6. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál v Lipové

TJ SOKOL KONICE
SK CHVÁLKOVICE
NEDĚLE 6. 9.16:00 HODIN
Fotbalový areál v Konici

TJ SOKOL VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL MOSTKOVICE
NEDĚLE 6. 9. 16:00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrchoslavicích

HANÁ PROSTĚJOV
FC HNĚVOTÍN
SOBOTA 5. 9. 16.00 HODIN

SOKOL VRAHOVICE
FC DOBROMILICE
SOBOTA 7. 9. 16.00 HODIN
Fotbalový areál ve Vrahovicích

AreálSCMZaMístnímnádražímProstějov
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Na pódium před prostějovskou radnicí
nejprve těsně po šesté hodině večerní nastoupila prostějovská kapela se zpěvačkou
Gabrielou V. G. Zahřívací hodinka diváky
pobavila, ale všichni už napjatě a s očekáváním vyhlíželi hlavní hvězdy čtvrtečního
večera. „Monika Absolonová byla senzační, ale my pro vás máme ještě jednu pecku.

Užijte si No Name,“ vyzval návštěvníky
náměstí prostějovský primátor František
Jura, který všechny zúčastněné společně
s náměstkyní primátora Miladou Sokolovou přivítal. Oba představitele města
pak na pódiu vystřídali čtyři bratři – Igor,
Roman, Dušan a Ivan Timkovi doplnění
o baskytaristu Viliama Gutraye a klávesistu

www.vecernikpv.cz
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frontman kapely a zpěvák Igor Timko.
FOTOGALERIE
Protagonisté No Name zazpívali během
klikni na
BYLI JSME
koncertu všechny své nejznámější hity,
www.vecernikpv.cz
U TOHO
a to včetně Čím to je, Ná Ná Ná, Prvá, Žily
a mnohé další. Igor Timko byl navíc neustále v kontaktu s diváky a dokázal je rozžhavit nejen zpěvem rytmických písniček,
ale také svými tanečními kreacemi. „On je
prostě boží! No Name mám po Elánech
a Tublatance ze slovenských kapel nejradši,“ svěřila se Večerníku žena středního
věku, která na prostějovské náměstí dorazila se svými dvěma -náctiletými dcerami.
Vystoupení slovenské poprockové kapely diváky čtvrtečního večerního koncertu na prostějovském náměstí nadchlo.
„Kapela No Name byla městem Prostějov pozvána naposledy před sedmi lety
a s kolegyněmi z Kulturního klubu Duha
u hradeb jsme si říkaly, že nazrál čas po- totiž velmi nabitý. Byli ochotní přijet, Pro- kapely pro Večerník Milada Sokolová, názvat je opět. Bylo jen velmi důležité sladit stějov se jim, jak říkali před vystoupením, městkyně primátora Prostějova, kterou
datum vystupování, jejich program je velmi líbí,“ konstatovala po vystoupení zejména Igor Timko doslova uhranul.

PROSTĚJOV V nadcházejícím týdnu ožije město Prostějov tradičním
festivalem poezie. I když i ten je
letos jiný. Jarní termín musel být
posunut na podzim, Wolkrův Prostějov 2020 se tedy uskuteční od úterý 1. do soboty 5. září. Ani tato akce
se nevyhne zvýšeným hygienickým
opatřením.
„Přehlídka recitátorů sólistů je rozdělena do tří kategorií podle věku účastníků.
V blocích se uskuteční zejména v prostoru ´jeviště za oponou´ v městském
divadle, kde počet účastníků v jednom
čase na jednom místě nepřesáhne sto
padesát osob. Tito budou upozorněni
na nutnost mít roušky, k dispozici bude
pochopitelně desinfekce. Jednotlivá
představení přehlídky divadel poezie se
pak uskuteční v sále Duhy, maximální
kapacita je opět půldruhá stovka návštěvníků. Případně může proběhnout
také v prostoru ´jeviště za oponou´,
opět s uvedenou maximální kapacitou.
Také tito účastníci budou mít k dispozici desinfekci a budou upozorněni
na povinnost mít roušky,“ vysvětluje
všechna pravidla Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora.
Tvůrčí dílny mají maximální kapacitu
cca 20 osob, k dispozici bude dezinfekce. „Co se týče večerního doprovodného programu, tak zahájení Wolkrova Prostějova proběhne na nádvoří
zámku, tedy ve venkovních prostorách
s maximální kapacitou dvou set osob.
Host festivalu – divadelní představení
Malý princ – proběhne v městském
divadle, ovšem zde budou uzavřeny
balkony, kapacita tedy bude omezena
do pěti set diváků. Večerní koncerty se
uskuteční na nádvoří zámku, kapacita
je omezena prostorově na maximálně
dvě stě osob ve venkovním prostoru.
Závěrečný večer se bude konat v sále
Duhy s maximálním počtem sto padesáti návštěvníků. Po celou dobu konání festivalu bude zvýšená intenzita
úklidu, vyvěšena upozornění na nošení roušek, dezinfekce bude k dispozici
na WC i před vstupem do sálů. Od
všech účastníků, kterých je přihlášeno
na dvě stovky, budeme požadovat prohlášení o bezinfekčnosti. Prostě letošní Wolkrův Prostějov bude poněkud
netradiční, ale věřím, že úspěšný,“ předeslala k programu Sokolová. (red)
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ry), David Majštiník. Od stavu 4:5 ve
vstupním setu však hosté získávali stále
větší převahu, aby bez problémů zvítězili 7:10, 4:10.
Druhá dvojka bratrů Ladislava
a Lukáše Pírkových se naopak zprvu
hledala, neboť od elitních Ondřeje
Kurky a Ladislava Stupáka vyfasovala
dílčí debakl 3:10. Pak se ale bojovní
sourozenci chytili, od skóre 2:3 ve
druhé sadě hráli skvěle a otočili na
10:6, 8:7. Jediné následné zaváhání
poté rozhodlo o nejtěsnější porážce
9:10 v tiebreaku.
Úvodní trojice Tomáš Žůrovec - Petr
Deutsch - Tomáš Drobil vzápětí nestačila precizně šlapajícímu triu Ondřej
Kurka - Daniel Bílý - Tomáš Andris
hladkým poměrem 6:10, 7:10, tím

pádem se pomalu schylovalo k debaklu. Jenže tuhle hrozbu odvrátila druhá
trojka Pírek, Pírek, Roba se střídajícím
Matkulčíkem. Ještě v základním složení prostějovští kluci smázli Stupáka,
Ftačnika, Majštiníka 10:5 a jakmile se
jim ve druhém dějství přestalo dařit
(5:10), vtrhl na kurt výborně smečující i blokující náhradník. A po výsledku 10:7 ve zkrácené hře se rozplynula
hrozba inkasovaného kanára.
Plonková dvojice Žůrovec - Deutsch
sice nedotáhla proti mladíkům Bílému
a Andrisovi slibně rozjetý set číslo dva
z vedení 7:5 a podlehla 0:2, nicméně
rovnocenný boj s papírově kvalitnějším sokem podpořil Roba v singlu.
Parádním výkonem totiž přehrál slovenského reprezentanta Stupáka 10:7,
10:8, čímž upravil na průběžných 2:4.
Teprve závěr utkání pak vyzněl jasně
pro NK Austin. Nejprve Žůrovec –
Deutsch - Drobil museli skrečovat
kvůli zvrtnutému kotníku prvně
jmenovaného za i tak nepříznivého
průběhu 3:10, 1:2. A poslední trojka
Matkulčík - Luk. Pírek - Roba s tentokrát střídajícím Lad. Pírkem nena-

klikni na

dělala větší potíže suverénní valašské
trojici tažené dominantním kapitánem Kurkou, po rezultátu 1:10, 5:10
tak bylo dobojováno – 2:6.
V sobotu 5. září zajíždí Prostějované k duelu 6. kola soutěže do
Modřic, jež nyní zvítězily v Karlových Varech 6:3.

www.vecernikpv.cz

štěstí jsme mohli vyhrát druhou dvojici a teoreticky by to pak bylo po
singlu 3:3. K tomu však nedošlo.“
yy Ani po čtvrté vysoké porážce
nelitujete, že jste šli s extraligisty do
Divize I?
„Při hlasování před sezónou o tom,
kterou divizi Ligového poháru vybrat, jsem se jako jediný zdržel,
všichni ostatní kluci byli pro účast
v elitní skupině. Moc si to chtěli zkusit
a odehrát proti špičkovým hráčům
ČR osm kvalitních přáteláků, nabrat
v nich zážitky i cenné zkušenosti. Já
osobně jsem to až takhle nebral, přece jen už mám toho za sebou strašně
moc, nějakých tři sta turnajů. Z toho
důvodu tyto zápasy tolik neprožívám,
ani když vysoko prohráváme. Pořád
se snažím bojovat stejně, za jakéhokoliv stavu. A určitě nelituju, že nastupujeme proti výborným nohejbalistům,
většinou lepším než my. Na těch zmíněných turnajích jsem se k takovým

soupeřům moc často nedostal, je super si vyzkoušet s nimi hrát.“
yy V takových konfrontacích však
Sokolu I schází top kvalita, že?
„Ano, je to tak. My sice nejsme špatní
hráči a nohejbal taky umíme, ale chybí nám v kádru aspoň jeden vynikající
borec, kterého extraligové kluby vždy
BYLI JSME
mají. Tyhle individuality
U T O H O vynikají, dělají spoustu bodů, rozhodují zápasy.
S čímž se musíme smířit a snažit se,
abychom se co nejlíp připravili na
další prvoligový ročník.“
yy Před týdnem proběhly oslavy
padesáti let prostějovského nohejbalu. Líbily se vám?
„Byly super. Nejdřív se hrál turnaj trojic, kde jsme v silné konkurenci měli cíl
postoupit mezi nejlepší čtyřku. Což
se povedlo, ale nakonec jsme skončili
právě až čtvrtí. V semifinále zrovna
proti Vsetínu chyběla trocha štěstí na
konci prvního setu, který jsme měli
získat, a dál mohlo utkání vypadat
jinak, než pak dopadlo. Škoda i porážky v zápase o bronz, kde nám to kluci
z Modřic vrátili za základní skupinu.
Počasí vyšlo a na kvalitní turnaj potom
navázaly samotné oslavy, takové příjemné posezení s nohejbalovými ka-

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
V příštím čísle se už dozvíte více...

UŽ VELMI BRZY!

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu
"INIL?JILN´Û

yy Jaká byla kapitánská premiéra?
„Nijak extra jsem to neprožíval.
V nohejbale si jdeš před zápasem
losnout se soupeřem, jinak dělat kapitána není až tak zásadní. Povzbuzovat spoluhráče nebo občas poradit
se snažím i normálně.“
yy Co říct k duelu proti NK Austin?
„Papírově byl soupeř velkým favoritem, z naší strany tam byly dobré
a nadějné záchvěvy. To máme zatím
v každém utkání Ligového poháru, že
nám vyjdou některé sety nebo jejich
části a občas získáme bod, ale na víc
to nestačí. Tak jako dneska, výsledek
2:6 je asi zasloužený. I když s trochou

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

PROSTĚJOV Poprvé jako kapitán vedl prostějovské nohejbalisty do ligového boje Ladislav Pírek. Nejzkušenější člen týmu převzal vůdčí roli po zraněném Janu Valentovi a společně s parťáky
se snažili zaskočit elitní Vsetín. Což navzdory sympatické snaze
i dlouho dost vyrovnanému průběhu nevyšlo.
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DIVIZE 1 – 5. kolo

„Myslím, že ze všech tří domácích vystoupení v Ligovém poháru bylo tohle naše nejlepší.
I přes změny v sestavě jsme znova udělali výkonnostní krok nahoru a vysokého favorita více
než polovinu zápasu vyrovnaně trápili. Některá jednotlivá utkání jsme odehráli výborně,
jiná dobře a některá hůř, ale v součtu se rozhodně nemáme za co stydět. Jen škoda zranění
Tomáše Žůrovce v závěru, konec celého střetnutí už pak byl jednoznačný. Každopádně diváci
mohli opět vidět špičkové nohejbalisty České republiky v čele s kapitánem Ondrou Kurkou,
slovenskou legendou Láďou Stupákem, naším neustále se zlepšujícím odchovancem Kubou
Ftačnikem i nesmírně šikovnými mladíky. Věřím, že si to lidi navzdory porážce hezky užili.
Do Modřic pojedeme bojovat a pokud možno nepodlehnout 0:6.“

Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:

Pozápasové hodnocení trenéra

&XCLWPKQTwVÊOKUVąKUX÷VCXUQWDQLKPCUÊVKXNGXQRTQUV÷LQXUMÚ,CP/CVMWNéÊM
XRTCXQXUGVÊPUMÚ,CMWD(VCéPKM
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
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PROSTĚJOV Šestnáct let dlouhá
tradice nohejbalového turnaje neregistrovaných trojic v areálu TJ
Sokol Čechovice zdárně pokračuje, ačkoliv se letos poprvé v historii
stalo, že akce nebyla kvůli nepřízni
počasí dokončena. Přesto i 16. ročník znovu nadchnul svou špičkovou „amatérskou“ úrovní.
„Pravidelně vždy okolo půlky srpna
k nám jezdí tradiční účastníci, k nim se
pokaždé přidá někdo nový a nikdy tak
nemáme problém zaplnit maximální
kapacitu dvaceti trojek. Mnoho z hráčů navíc nohejbal dříve provozovalo
závodně, což se příznivě promítá do

věrečných kolech play-off,“ hodnotil
hlavní organizátor Leoš Pluháček.
I tentokrát spělo oblíbené klání k dramatickému rozuzlení, leč vrchol
v podobě semifinále, duelu o bronz
a finálového zápasu odplavila voda.
Konkrétně taková bouře, při níž vydatný liják beznadějně zatopil všechny čtyři venkovní kurty. „Byla to velká
škoda, ale počasí holt neporučíme.
Věřím, že i tak si všichni aktéři náš turnaj užili,“ zadoufal Pluháček.
Za hladký průběh akce až do
osudné průtrže mračen vděčil
sehranému týmu čechovických

velké
poděkování každému, kdo se na
organizaci jakkoliv podílel. A moc
děkujeme za podporu i pomoc také
všem partnerům a sponzorům, kterými byli E.M.T., LEO Nábytek, ZATOMIK, VE.P. Market, Pohostinství
u Jedličky, KOPRO, PŘIDAL s.r.o.,
OCELOTHAPPY, K+K Autodoprava, CEHA Trading, ZD Moravan, K+K Metal, ZATOMI, VTP
Centrum,
MANN+HUMMEL,
OBB Stavebniny, Zednictví Pernica,
Olomoucký kraj, Radim Holyst, Pavel Pospíšil, Řehulkovi a další drobní
sponzoři,“ zdůraznil Pluháček. (son)

kvality řady
utkání, zejména
pak v zá- pořadatelů.
„Tradičně patří
jak vypadal
koncert
moniky
absolonové...

Nohejbalu se daøí i v Èechovicích

marády při vzpomínání na staré časy.
Jak říkám, bylo to moc fajn.“
yy Získáte v Ligovém poháru alespoň jeden bodík?
„To bychom hrozně rádi, ale reálně si
myslím, že máme maximálně na výsledek 3:6 nebo 4:6. Jen kdyby se sešlo vše v náš prospěch, mohli bychom
v některém utkání dosáhnout ještě
víc. Hlavně teď potřebujeme po změnách v kádru potrénovat s novým
složením trojic i dvojic, zvyknout si
víc na sebe, sehrát se. A třeba v Karlových Varech nemusíme být bez šance,
Holice můžeme klidně i porazit – pokud přijede bez Pavla Kopa. (smích)
Prostě nesmíme být podělaní, jít do
toho naplno a pokusit se o překvapení. Ztratit nemáme co.“
yy Jak vidíte nejbližší mač v Modřicích?
„To bude hodně těžké, protože si
dnes zvrtnul kotník Tomáš Žůrovec, dlouhodobě zraněný je Honza
Valenta a do Modřic nepojede ani
Peťa Deutsch, který se omluvil. Stejně jako Tom Drobil, ten bude hrávat
jen doma. Jsem zvědavý, jak vůbec
dáme dohromady sestavu, aby to
neskončilo velkým debaklem.“

)<?DNG<Q-ÁM@F[*îKJOü@>CNOJQFµ>COPMI<EĄPÜI@Hµ
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Hanáci se museli obejít bez dlouhodobě zraněného kapitána Jana
Valenty, naopak se do sestavy vrátili
juniorský mistr světa Jan Matkulčík
(rozmyslel si zimní ukončení kariéry) a po víceleté přestávce i další
odchovanec Tomáš Drobil.
V zahajovací dvojici právě Matkulčík
s čerstvě uzdraveným Tomášem Robou odstartovali nadějně proti duu
Jakub Ftačnik (také odchovanec Sokola I a světový šampion mezi junio-

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Úvodní polovinu základní části Ligového poháru mužů ČR 2020 uzavřeli nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
doma proti vedoucímu celku tabulky elitní Divize I NK Austin
Vsetín. A favorizovaného účastníka extraligy (která má letos
koronavirovou pauzu, stejně jako první liga) dokázali potrápit, do svých dvou třetin byl sobotní zápas v areálu u sokolovny na Skálově náměstí naprosto vyrovnaný. Byť nakonec
vše dopadlo zdánlivě jednoznačně 2:6.

FOTOGALERIE

DÙSTOJNÁ PROHRA NOHEJBALISTÙ SE SILNÝM VSETÍNEM

Pondělí 31. srpna 2020

Prostějov v letní soutěži čeká na první úspěch
EXUFRYDOGLYiN\,JRU 7LPNR
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Zoli Sallaie. A vtrhli na pódium jako uragán. „Na Slovensku korona, v Čechách korona a vy v Prostějově jste naprosto v klidu.
A my s vámi! Užijme si tento večer. A pojďme, kdo nezpívá, nežije,“ burcoval už na
začátku vystoupení prostějovské příznivce

Michal
KADLEC

pro Večerník

Původní
reportáž

BYLA TO PECKA!
KAPELA NO NAME
52=þ+$9,/$1É0ħ67Ì

kultura v prostějově a okolí

PROSTĚJOV Po středečním vystoupení Moniky Absolonové
následovala hned druhý den večer další kulturní pecka. V rámci
Prostějovského „babího“ léta dorazila z Košic do Prostějova fenomenální kapela No Name. Dvouhodinový koncert slovenského
hudebního uskupení okolo bratrů Timkových sledovalo přes dva
tisíce spokojených diváků na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově.
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Inter Bratislava – BK Olomoucko

Pondělí 31. srpna 2020
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BK Olomoucko – Inter Bratislava
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„Tým je dobrý. Zdravě soutěživý
a vnitřně soudržný. V kabině vše
funguje, což je vždy hodně důležité.
Na hřišti to ale stále není optimální.
Chybí nám několik týdnů tréninku
a to je prostě znát,“ hodnotí momentální formu týmu trenér BK Olomoucko Predrag Benáček.
Z poslední sestavy zůstalo v kabině pouze šest hráčů, Viktor
Vašát se navíc zranil a bude několik měsíců chybět. Přišly čtyři
posily a šanci dostanou basketba-

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

Původní zpravodajství

PROSTĚJOV Za dva týdny už budou mít basketbalisté BK Olomoucko za
sebou úvodní kolo nového ročníku Kooperativa
NBL. Do té doby ještě absolvují dvě generálky na
mistrovské duely a několik herních tréninků
zaměřených na celkovou
souhru nové sestavy.

listé z mládežnického klubu BCM
Orli Prostějov. „Zásah je opravdu
citelný. Chvíli potrvá, než se kluci
sehrají. Basketbal je hodně rychlý, řada akcí má šanci na úspěch
pouze, když se provede téměř naslepo. Ty automatismy nám zatím
logicky chybí. Ale docela rychle se
lepšíme,“ všímá si pokroků svých
svěřenců Benáček.

Do startu ligového ročníku ještě
hráče čekají dva kvalitní zápasy
v rámci turnaje O pohár primátora města Olomouce, který se
bude hrát tento víkend 3. a 4. září
v Čajkaréně. V semifinále Hanáci
nastoupí proti polskému soupeři
z Opole, v utkání o umístění narazí na lepšího z dvojice Ostrava
versus Ústí nad Labem.
ní době není nic snadného. Chtěli
jsme tým z Maďarska, tam zavřeli
hranice. Kvůli omezení nemohl
přijet jeden ligový tým z Rakouska. I tak je kvalita turnaje opravdu
vysoká. Bude to pro nás dobrá generálka na ligu,“ míní sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek.

„Zajistit kvalitní
soupeře v dnešjak no name uhranuli
prostějovany…

0CUPÊOMWLGwV÷PGMQORNGVPÊUGUVCXC$-1NQOQWEMQ0[PÊWåLGVÚOFQRNP÷PCNCFÊHQTOWPCUVCTV-QQRGTCVKX[0$.QRąÊwVÊO
XÊMGPFW
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BYLI JSME
U TOHO

Zlín (lv) – Pouze jediné utkání odehráli basketbalisté BK Olomoucko
v průběhu 8. ročníku Memoriálu
Karla Vilíma ve Zlíně a šlo o vítězný zápas. Proti Ostravě celá sestava
podala zodpovědný výkon a šla od
úvodní minuty za úspěchem. Výsledkem bylo jasné vítězství 88:67,
přičemž Nová huť se celé střetnutí
marně snažila dostat na dostřel.
„Z naší strany to bylo opravdu hodně slušné. Hráli jsme v dobrém tempu, soupeř nestačil,“ řekl sportovní
manažer BK Olomoucko Michal
Pekárek s tím, že druhý zápas proti domácímu výběru byl nakonec
zrušený. „Dohodli jsme se, že se hrát
nebude. Týmu jsme dali volno na
oddech,“ vysvětlil Pekárek.

-DVQÙGXHO
V2VWUDYRXYH=OÉQÈ

Olomouc (lv) – Také v průběhu
letošní přípravy na novou sezónu zavítali basketbalisté Olomoucka hned
několikrát do posilovny Ultimate
fitness v Olomouci v Lazecké ulici.
Při nabírání fyzické kondice měl tým
k dispozici špičkové zázemí i patřičnou péči personálu. „Po zkušenostech
z posledních let jsme neměli důvod
nic měnit. Bylo o nás výborně postaráno, nic nám nechybělo. Myslím, že
spolupráce Ultimate fitness s naším
klubem je oboustranně výhodná,“
pochvaloval si Michal Pekárek, sportovní manažer BK Olomoucko.

7ÙPRSÈW
SRVLORYDOY2ORPRXFL

RYCHLÝ
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BRATISLAVA Po dvou porážkách
se v přípravě basketbalisté BK Olomoucko radovali z vítězství. Na půdě
bratislavského Interu vyhráli v úterním duelu 78:75, když v závěru měli
lepší mušku při střelbě z dálky a smazali manko šesti bodů ze 30. minuty.
První poločas patřil Hanákům, kteří
dobře kombinovali a propracovali

IN BR
BK OL

75:78

Ladislav VALNÝ

83:64

„Svému týmu nemůžu upřít snahu. Hrál poctivě a snažil se. Ovšem stále doplácíme
na to, že máme v sestavě celou řadu nových hráčů. Je to vidět především na útočné
polovině. Několikrát se nám stalo, že si sestava na palubovce nebyla schopna proti
dobré obraně soupeře vypracovat dobrou střeleckou pozici. To nás trápí.“

$OEHUWR%/$1&29,/$s,QWHU%UDWLVODYD

„Začátky poločasů nebyly podle našich představ. Vždy jsme soupeři dovolili, aby s námi
držel krok, což si v mistrovských zápasech nebudeme moci dovolit. Dokázali jsme se ale
pokaždé zvednout a to je příznivá zpráva. Musíme ale výpadky v naší hře maximálně
eliminovat. V lize by nás připravily o hodně bodů a to pochopitelně nechceme.“

3UHGUDJ%(1¤(.s%.2ORPRXFNR

NA TISKOVCE...

li z tempa. Inter snížil na 50:54
a díky tomu bylo v poslední čtvrtině o co hrát.
Do závěrečné pasáže svěřenci
Predraga Benáčka vstoupili soustředěně a po pěti minutách si vzali zpět dvouciferný náskok - 68:56.
Inter pak již neokázal najít síly na
zdramatizování koncovky.

BK OL
IN BR

&2=$=1÷/2

k dobru osm bodů (28:20), když
Santelj zaznamenal svůj desátý
bod v zápase. Relativně bezpečné
vedení dokázali domácí ještě vylepšit. V 19. minutě po trestných
hodech Váni Olomoucko poprvé
vedlo dvouciferným rozdílem
37:26 a poločas vyhrálo 39:30.
Po pauze se kvalitní střelbou z dálky připomenul Váňa. Nejprve
navýšil domácí náskok na 47:34
a ve 24. minutě přinutil hostující
střídačku za stavu 52:37 vzít oddechový čas. Pak domácí vypad-

yy Tým zařadil do sestavy několik
nadějných hráčů. Posunujete se do
skupiny těch zkušenějších?
(smích) „Už mě napadlo, že asi stárnu.
V kabině jsem už dokonce několikrát
zvedl hlas, to nebývalo. Kádr se oprav-

Ladislav
VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

du omladil. Z pohledu budoucnosti
celého klubu je to dobře. Stejně jako to,
že šanci dostávají kluci z Prostějova.“
yy Na první pohled to vypadá, že
vám to v kabině funguje.
„To je pravda. Vyhovuje nám i to, že až
na dva kluky je kádr z domácích hráčů.
Jsme v pohodě. Všichni si fandí, nikdo
se nevyvyšuje. To je jeden z důvodů,
proč se spolu cítíme dobře.“
yy Jak hodnotíte dosavadní průběh
přípravy a výkony v zápasech?
„Zásah do týmu byl opravdu citelný,
je to zatím vidět. Souhra občas skřípe,

stále si na sebe zvykáme. Některé pasáže ale začínají vypadat dobře, lepšíme
se. Ještě to nějaký čas zabere, ale půjde to.“
yy Snažíte se aktivně hrát v obraně, běhat se soupeřem a nedovolit
snadnou střelu. Je to styl, který
chcete hrát i v sezóně?
„Snažíme se o to. Potřebujeme
ještě vylepšit kondici, abychom
tak mohli hrát celý zápas. Zatím ještě
máme rezervy. Musím říct, že je to docela zajímavé. Už se těším, až se tak budeme prezentovat v ostrých zápasech.
I na to bránění.“

PROSTĚJOV V přípravě na novou sezónu patří František Váňa mezi nejlepší střelce a to
se od něj očekává i v průběhu Kooperativa NBL. Šikovné křídlo si to patřičně uvědomuje
a věří, že roli jednoho z tahounů zvládne. „Je čas, abych převzal větší část zodpovědnosti.
Koneckonců jsem v týmu vlastně služebně nejstarší,“ usmívá se Váňa.

yy Jaké můžou být ambice nově
složené sestavy v novém soutěžním
ročníku?
„Těžko říct… Každý pochopitelně
sleduje změny v ostatních klubech.
S některými ligovými soupeři jsme
hráli, sestavy si ale zatím všude sedají.
Jdeme do neznáma. Ale naší soupisce
věřím, a myslím si, že bychom mohli
hrát v první šestce.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Å8çDVLVWiUQX´YQtPiV~VPęYHP
]PęQXVYpSR]LFH9iĞD

&2=$=1÷/2

se k vedení 30:19. O dvouciferný
náskok přišli v závěru druhé desetiminutovky, když několikrát nepřesně zakončili nebo ztratili míč
při rozehrávce a soupeř jejich chyby
dokázal potrestat. Přesto po dvou
čtvrtinách vedli 36:34.
Po změně stran se karta obrátila. Domácí se zlepšili při zakončení a otočili
průběžný výsledek. Největší zásluhu
na tom mělo kvarteto Körner, Hansen, Beručka, Musil, které dohromady zaznamenalo třiašedesát bodů.
Deset minut před koncem vedl Inter

PROSTĚJOV Páteční odveta
s účastníkem slovenské nejvyšší
soutěže byla dlouho otevřená.
Ještě deset minut před koncem
vedli basketbalisté BK Olomoucko pouze o čtyři body, zá60:54, s tímto mankem si ovšem věr ale zvládli parádně a vyhráli
Olomoucko poradilo především díky 83:64.
kvalitní střelbě z dlouhé vzdálenosti a soupeři nedovolilo skórovat ani
z posledního útoku, který měli do- Na první koš soupeře sice rychlou
mácí k dispozici. Hráči Bratislavy se trojkou odpověděl Váňa, pak se ale
totiž k zakončení díky dobré obraně střelcům na obou stranách příliš
dostali až po závěrečné siréně. (lv) nedařilo. Bylo to ovšem z různých
důvodů. Domácí několikrát dokázali ubránit útok Interu, který neNA TISKOVCE...
dokázal vystřelit v časovém limitu.
Hanáci se do zakončení dostali,
$OEHUWR%/$1&29,/$s,QWHU%UDWLVODYD
často ale neměly jejich pokusy pa„Až na koncovku jsme nehráli špatně. Dařilo se nám pod vlastním košem, defenziva
byla na odpovídající úrovni. Bohužel jsme nezvládli úplný závěr. Může za to i men- třičný směr. I proto dlouho proší zkušenost našeho týmu. Utkání beru jako dobrou prověrku našich aktuálních sil. hrávali a v poměru 11:12 ztratili
Ukázalo nám, na čem musíme zapracovat.“
i úvodní čtvrtinu.
Také ve druhé periodě skórovali
3UHGUDJ%(1¤(.s%.2ORPRXFNR
„Dlouho jsme se nedokázali dostat do patřičného tempa. Vázla nám rozehrávka jako první hráči Bratislavy, Oloi přechod do ofenzivy. Sehranost není zatím taková, jakou bychom si přáli. Střelci moucko ale rychle reagovalo sedz dálky však ukázali, kde můžeme být nebezpeční. Šestnáct trojek na palubovce mi body v řadě a od stavu 18:15
soupeře, kde nejsme zvyklí hrát, to je dobrá bilance.“
bylo ve vedení. V 15. minutě mělo

7ĔVQÎWULXPIQDSěGĔ%UDWLVODY\ 'UXKpYtWĔ]VWYtQDGVORYHQVNÎPVRXSHĚHP

Brno si z Prostějova vzalo na roční hostování letošní objev reprezentačního
kouče Ginzburga, teprve 17letého guarda Richarda Bálinta, který je synem
kouče NH Ostrava Petera. Na míči i při střelbě schopný teenager má za sebou první týden soustředění s národním týmem dospělých, kde se neztratil
ani při hře pět na pět s českou elitou. Za BCM Orli Prostějov hrál v uplynulé
sezoně extraligu U19, kde nastoupil do 19 zápasů s průměrem 13,2 bodu
za 24 minut. Nastoupil také do deseti utkání v první lize za A-tým mužů,
kde za 22 minut sázel 10 bodů se 3 asistencemi. Bálint vždy patřil k oporám
mládežnických reprezentací a skvělé výkony při letošním soustředění U20
mu vynesly i nominaci do reprezentačního A-týmu.
„Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost zahrát si v NBL. Na sezonu se moc
těším a jsem plný nadšení. Budou to pro mě nové zkušenosti a doufám, že dostanu i nějaký větší prostor. Zároveň budu hrát ještě rok U19 v Prostějově, za
což jsem rád. S dojížděním do Brna a se školou snad nebude takový problém.
Pro tuto sezonu nemám nějaká velká očekávání a jdu si ji co nejvíc užít a využít
ji, jak nejlíp to půjde,“ uvedl mladík.
převzato z www.nbl.cz

%É/,1732'ä3,/%(5.

Po ústeckém Pavlu Houškovi a exprostějovském kapitánovi Radku Nečasovi se jako třetí ligová podkošová trvalka loučí letošní léto s vrcholovou
kariérou Ondřej Kohout, taktéž bývalý hráč Prostějova a BK Olomoucko.
Dlouhán zvolil těžké rozhodnutí už v 29 letech, kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům. V celkem 276 utkáních v NBL 2705 bodů, s prostějovským týmem získal dvě medaile.
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Pozornost pak vzbudily také snímky
Milana Samochina. Ten se zaměřuje
zejména na krajinu, na řadě snímcích
nechyběla voda, většinou v pohybu. „Krajinářská fotografie se fotí s
podmínkou. Já jako autor musím být
přesvědčený, když tu fotku udělám,
že pro diváka musí být lepší, než kdybych ho tam dovedl při focení. To je
prvořadý argument dobré krajinářské
fotografie,“ ozřejmil přítomným Jiří
Andrýsek. Fotky Samochina každopádně zaujaly i jeho kolegy. „Má velký
cit pro světlo, pro kompozici. A jak říkal už tady Jirka, tak má talent zachytit
atmosféru na místě,“ poznamenal další
přítomný fotograf Tomáš Coufal který
autora a jeho dílo zná.
Obě výstavy trvají po celý měsíc
září.

27

PROSTĚJOV Vlastivědný věstník moravský, Divadelní slavnosti
Lope de Vegy na nádvoří zámku
Plumlov, doprovodný program
Muzea kočárů na Hanáckých slavnostech 2020 v Prostějově a výstava autorských fotografií Ivana
Vikárka – to všechno jsou akce,
které získají dotační podporu
města Prostějova.
„Rada města Prostějova žádostem
o poskytnutí dotace na jednorázové
akce z rozpočtu města Prostějova na
rok 2020 vyhověla. Zmíněné žádos-

ti nám ke schválení doporučila Komise pro kulturu,“ uvedl primátor
František Jura s tím, že peníze mohou být využity na přesně smluvně
určené účely. „Částka ve výši 83 tisíc
korun bude rozdělena mezi čtveřici
žadatelů. Jsme rádi, že můžeme podpořit vznik Vlastivědného věstníku
moravského s příspěvky z dějin města Prostějova nebo třeba výstavu autorských fotografií,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová,
která má na starost kulturní oblast.
(red)

Peníze z městské pokladny

Pondělí 31. srpna 2020

Začalo později, ale přesto. A pokračuje se vší parádou. Řeč je o Prostějovském „babím“ létě, nad kterým
zprvu visel přinejmenším malý
otazník. Důvodem byl samozřejmě
koronavirus. Shodou okolností se
změna dotkla i jeho středečního programu, z koncertu Hany Zagorové se
stal zkrátka koncert Moniky Absolonové. Legewnda české pop-music
totiž onemocněla, dostala angínu.
Na Hanou tak vyrazila muzikálová
zpěvačka, která přivezla zase trochu
jiný styl zpěvu i vystupování. „Ohlasy ale byly skvělé, nejen na sociálních
sítích. Dostali jsme i dopis, že přišli
lidé na Hanku, ale zůstali na Moniku.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

programový a kulturně výchovný
pracovník KK Duha.
Koncert začal dvacátou hodinou, ale
už předtím bylo znát, že dorazí velké
množství lidí. Někteří právě na Hanu
Zagorovou, protože netušili, že se
nakonec její vystoupení neuskuteční.
Další ale šli najisto. „Znám ji, je super.
Občas jsem ji poslouchala, ty písničky taky znám. A mám ji ráda, proto
jsme se přišly s dcerou podívat,“ prozradila paní Markéta.
Absolonová totiž nedokáže strhnout
nejen zpěvem, ale také proto, že je
na pódiu živel. Představila tak svého
přítele Tomáše Hornu a zároveň si
ze sebe i z něj dělala legrácky, zmínila
také svou snahu zhubnout. „Štíhlá fakt
nejsem, snažím se trochu zhubnout. Je
to peklo v řetězech. Došlo na nejhorší,
chodím běhat. Musím říct, že nic horšího jsem v životě nezažila,“ rozesmála
publikum a zároveň se mu přiblížila.
Monika Absolonová zkrátka ukázala,
že řeší stejné problémy jako řada žen

delší čas,“ usmívala se Daniela Lexová. Ji i další příznivce Moniky Absolonové přitom potěší postřeh, který
udělala Martina Drmolová. „Mám
možnost se s umělci setkat nejen na
pódiu, ale také v zákulisí. Můžu říct,
že byla úžasná, bezprostřední, komunikativní. Přesně taková, jakou ji lidé
znají z pódia.“
Spokojenost nakonec byla i ve vedení města, které je organizátorem
předradničních akcí. „Když mi Martina Drmolová napsala, ať jí okamžitě
zavolám, že máme průšvih, zděsila

jsem se... Byla jsem nejdříve velmi
smutná, protože Hanka Zagorová je
pro mě srdeční záležitost, a naprosto
jsem si ji nedokázala nikým nahradit.
Ovšem paní Absolonová se ukázala jako úžasná šoumenka, bavička
a zpěvačka s nádherným hlasem. Nakonec vystoupení jsem jí sdělila, že
je to již deset let, co ji Prostějov viděl
naposledy, ale že pevně věřím, že tolik času opět čekat nebudeme, než ji
opět pozveme k nám,“ uvedla pro Večerník Milada Sokolová, náměstkyně
prostějovského primátora.

a kulturně výchovný pracovník Martina Drmolová. Fanoušci dobré hudby
a zejména kvalitního zpěvu však o zážitek nepřišli. Místo Hany Zagorové
totiž dorazila známá muzikálová zpěvačka Monika Absolonová.
Náhrada přitom proběhla pro organizátory rychle. „Bylo to skvělé, protože
doprovodná kapela Jiřího Dvořáka
Boom!Band, s níž měla Hana Zago-

rová ve středu zpívat, sama nabídla
tuto náhradu a předložila nabídku.
Absolonová s touto skupinou již měla
zkušenosti, takže to nebyl problém.
Ten se musel vyřešit u zpěvačky, která
už měla domluvenou akci, ale naštěstí
pro nás ji dokázala přesunout,“ prozradila peripetie před středečním pokračováním seriálu Prostějovské „babí“
léto Martina Drmolová.
(sob)
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PROSTĚJOV S nečekaným problémem se krátce před středečním koncertem Hany Zagorové v Prostějově
museli potýkat organizátoři Prostějovského léta. Legendární zpěvačka
totiž náhle onemocněla a na Hanou
se tak nemohla dostavit.
„Bohužel Hana Zagorová má angínu,“
konstatovala za prostějovský kulturní
klub Duha produkční, programový

Zagorové se Prostìjované nedoèkali

mnohokrát děkovala za přízeň, přivítání, vtipkovala. A hodně se divila
velkým svítícím balónkům, které se
ukazovaly v hledišti. „Tady je to tak
krásný, mezi vámi chodí takové pěkné svítící věci, co to je?“ nevycházela z údivu. Obecenstvo si tak získala
nejen svým zpěvem, ale také svým
chováním. Neopomněla třeba ani na
Hanu Zagorovou, kterou díky videu
na mobilu s diváky pozdravila a popřála jí hodně zdraví. „Mám ji ráda,
znám ji z muzikálů, když byla ještě
svobodná, mladší, takže už ji pozoruji
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třeba Saxánou, písní Pod peřinou
z doby, kdy se zpíváním začínala, nebo
Jsi můj pán z muzikálu Drákula. „To je
jediný muzikál, s nímž jsem byla v zahraničí: v Bratislavě, v Prešově a v Košicích,“ bavila dále zpěvačka.
Lidé se i díky tomu z koncertu vraceli spokojení, ba nadšení. Zpěvačka

PROSTĚJOV Nadšení, pak
zklamání a hned nato radostné očekávání. Tyto emoce nepochybně provázely stovky
FOTOGALERIE
lidí, kteří se těšili na středeční
klikni na
www.vecernikpv.cz
koncert před prostějovskou
BYLI JSME
U TOHO
radnicí. Čekalo je totiž vystoupení zpěvačky Hany Zagorové
s kapelou Boom!Band. Jenže
občas plány prostě nevyjdou,
oblíbená umělkyně onemocněla a město tak muselo shánět náhradu. Netrvalo
však dlouho a ta se podařila.
A přijela v podobě Moniky
Absolonové, energické zpěvačky, která s Boom bandem
taky vystupuje. Svou kolegyni pak nahradila na jedničku. -T¾UPÚJNCUMT¾UP¾\R÷XCéMC#MVQOWLGLÊHÐTM[6QD[NC
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
A Zagorové její mladší kolegy- UJQY/QPKM[#DUQNQPQXÆ
ně poslala také spolu s fanouš- A že neudělali chybu,“ byla spokoje- i mužů. Před i po tomhle přiznání ale
ky hezký vzkaz.
ná Martina Drmolová, produkční, posluchače potěšila výběrem písní,

Muzikálová zpěvačka přivezla Drákulu i Saxánu

$%62/212952=-6$/$35267÷-296.§10÷67«

Michal SOBECKÝ

premiéru. „Nejdůležitější je též to, že
se zde poprvé v mém životě křtí kniha. Bude to premiéra pro mě. Myslím,
že se toho dobře zhostíme,“ uvedl Jiří
Andrýsek směrem k Ivanu Vikárovi.
Právě jeho titul Čehovická povídání
byl pokřtěna sektem. A zároveň tento
počin autora pochválen. „Finančně
jsme podpořili vydání knížky. Sama
jsem jednu dostala s věnováním.
Taky jsem se dívala, myslím, že neprohloupíte, když si ji zakoupíte,“
svěřila se přítomným náměstkyně
prostějovského primátora pro oblast
kultury Milada Sokolová. „Výstava je
to trochu provokační, protože útočí
na některé citové záležitosti. Ale je to
svým způsobem i cíl,“ vyjádřil se pak
Duha a zejména ale Jiří Andrýsek k obrazové i textové části své polovi„Byl naprosto famózní! Jeho nesmírná moderující výstavu zažili také jednu ny výstavy Vikár.
energie se přenesla na spoustu lidí! Byl
bezprostřední, komunikativní, na nic si
nehrál… Byla pro mě čest se s ním seznámit, považuji ho za chytrého člověka. Je to
znát i z jeho textů, způsobu skládání slov
a znalosti jazyka,“ netajila se obdivem ke
slovenské star Milada Sokolová.
Také během tohoto koncertu byla provedena přísná hygienická opatření. „Město
Prostějov pro koncert kapely No Name
připravilo tři sektory, každý pro tisíc lidí,
které od sebe byly odděleny. Ke každému
sektoru přináležela toaleta i občerstvení. Myslím, že nezáleží pouze na dobře
zvládnutých bezpečnostních opatřeních
ze strany magistrátu, je nutné, aby každý
z nás měl v sobě kus osobní odpovědnosti, a necítí-li se dobře, ať nechodí ven,“ uzavřela Sokolová.

PROSTĚJOV Hned dvojnásobný
kulturní zážitek čekal na ty, kteří si uplynulý pátek našli cestu do
kulturního klubu Duha. Krátce po
sedmnácté hodině se totiž konala
vernisáž dvou autorů pojímajících
umění rozdílně. Představit se přišel
Milan Samochin, fotograf z Prostějova, pro něhož to byla první
samostatná výstava. A přítomný
byl rovněž se svou expozicí veršů a
obrázků Ivan Vikár. Duha tak spojila dvě výstavy – Poezie kolem nás a
Mojí krajinou – v jednu. A poskytla
tím návštěvníkům nevšední uměleckou symbiózu.
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KAPELA NO NAME
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podkošové
novinky
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Prázdninovou proměnu pro sebe uzmula Ludmila Dohnalová z Prostějova. Tuto dámu je možné si pamatovat
z období před pěti lety, kdy byla v pořadí teprve třetí účastnicí našeho tehdy
v život uvedeného projektu. „Pamatuji
si to jako včera, že jsem již tehdy žasla nad tím, kolik má paní Dohnalová
koníčků, jak je neuvěřitelně aktivní,
činorodá a jak výborně vypadá. Velice dobře si vybavuji, že jsme fotili
u divadla, dokonce i vím, co měla na
sobě. A její spokojený výraz, ten se mi
z paměti jen tak nevytratí,“ vzpomíná
s úsměvem Aneta Křížová, patronka
projektu. „O to víc jsem se těšila. Byla
jsem zvědavá, jak se paní Ludmile daří
a co je nového. Nutno říci, že nezestárla snad ani o den, je stále plná energie
a vitality,“ přidala,
A tak jsme se mohli pustit do její druhé proměny vizáže. Prázdninová vítězka se naprosto odhodlaně svěřila
do rukou našich profesionálů. Ještě
aby ne, věděla totiž, co ji čeká. „Moc

se na celý den těším, ještě pár dní před
proměnou jsem váhala, zda se skutečně zúčastnit v mém věku, přeci jen je
člověk několikrát v novinách a na internetu, každý na to není. Ale pak jsem
si řekla, že ten zážitek za to stojí. Takže
už se nemůžu dočkat. Hlavně vím, že
se o mě bude starat celý tým kvalitních
odborníků od stylisty, přes kosmetičku, kadeřnici až po fotografa a kameramana, takže se není čeho bát,“ sdělila ještě před startem šestapadesátého
dílu Ludmila Dohnalová.
Všechno bylo připraveno a tak jsme
mohli natěšeni začít. Odstartovali
jsme změnou outfitu v RV Fashion,
poté se vydali do Optiky Wagner pro
nové brýle, následovala kosmetická
péče ve Studiu H a změna účesu ve
Vlassalonu. Nic se samozřejmě nemohlo obejít bez fotografa a kameramana Ivo Mynaříka, díky kterému
můžete podrobně sledovat, co vše se
v polovině srpna u příležitosti dalšího
výjimečného dne stalo.

Nedávno jsme oslavili krásných pět let trvání seriálu PROMĚNA
IMAGE, který se na stránkách tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a internetovém serveru www.vecernikpv.cz objevuje
již od dubna 2015. V reálu doposud proběhlo pětapadesát dílů,
během nichž pod rukama zkušených odborníků prošly desítky
žen všech věkových kategorií, nechybělo pár mužů, zájem projevily dokonce přímo dva manželské páry. A i přes koronavirovou
pandemii a přísná epidemiologická opatření nekončíme ani v této
těžké době! Nadále tak intenzivně pracujeme na tom, abychom
vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Pokaždé je pro vítěze připraven den jako z pohádky, který se do paměti vryje na celý život.
Jsme totiž opravdu nesmírně rádi, že se tento projekt těší velkému zájmu a můžeme pracovat na něčem, co má smysl. Bylo by jen
nošením dříví do lesa opakovat, že se u nás vystřídaly nejen dámy z Prostějovska, ale také z Prahy, Ostravy, Olomouce, Vyškova,
Havířova, Bouzova a jednou k nám dokonce neváhala přijet zájemkyně až ze slovenského okresu Nitra.
Všem měníme nejen vizáž, ale především děláme radost, vykouzlíme úsměvy, vnitřní spokojenost a snažíme se zahřát u srdce i dodat potřebné sebevědomí. Poslední prázdninové klání bylo opět
něčím výjimečné, zatímco v minulém díle jsme oslavili zmíněné
páté narozeniny seriálu, tentokrát jsme „slavili“ pětasedmdesátku
vítězky a také naše druhé shledání... Dámy a pánové, pojďme na to!

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila

Zajímá vás, co se událo v zákulisí, jak jednotlivé kroky probíhaly a jaký byl výsledek?
Tak se nezapomeňte podívat na video
a fotografie z prázdninového kola PROMĚNY
IMAGE, které najdete na www.vecernikpv.cz.
Čekají tam na vás také všechny
předcházející epizody seriálu.
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Fotogalerii a video najdete
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Setkání s Ludmilou Dohnalovou po pěti letech bylo velice příjemné. Obě jsme se na sebe moc těšily, byla jsem zvědavá, jak se jí daří a co je nového. A musím
podotknout, že s paní Dohnalovou se téměř zastavil čas, protože má stále tolik energie jako před pěti lety, vypadá velice dobře. Vlastní průběh prázdninového
dílu seriálu se tak nesl v přátelském duchu, nechyběla pohoda a úsměvy. Na její vítězce bylo vidět, že se absolutně odevzdala a vše si užívá včetně závěrečného
odhalení i své nové image.

5. krok – odhalení a fotografování

Vlassalon u Andrey Furiakové v ulici Fanderlíkova 7 byl závěrečnou zastávkou v cestě za novou image. Před
pěti lety byl Ludmile Dohnalové změněn účes i barva. Nově tak měla červený odstín a krátký asymetrický
sestřih. Od té doby si nechala narůst mikádo a zůstala u červené barvy. Účes chtěla vylepšit a jejím přáním
bylo vyhnout se červené barvě, což jí bylo s radostí splněno. „Naše prázdninová vítězka měla jemné i hodně
prošedivělé vlasy, střih byl plnější, takže jsem se rozhodla vlasy hodně prostříhat a odlehčit. Barvu vzhledem
k typologii jsem volila světlou, vybrala jsem duhový odstín, který jsem zvýraznila tmavšími pramínky na oživení kontury,“ naplánovala kadeřnice. „Styling byl jednoduchý, stačilo vyfoukat do objemu, lehce rozcuchat
a nalakovat, což na jemné vlasy úplně stačí. Paní Dohnalová v novém účesu působila velice svěže,“ zhodnotila
závěrečný výsledek Andrea Furiaková.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Další příjemnou část proměny představuje kosmetická péče a líčení ve Studiu H Hany Ondrejové, kterou najdete
v ulici Rejskova 30. „Je to milá dáma, která se v mladším věku o pleť pravidelně starala. Má ji v dobrém stavu, pěknou,
ale i tak jsme se bavily o večerním a ranním ošetření, které je potřeba provádět každý den, tedy používat pleťové
mléko, tonikum nebo čisticí pěnu či gel a vhodný krém,“ povšimla si na úvod Hana Ondrejová. Do čeho se dále
pustila? „Po povrchovém očištění pleti jsem provedla přístrojové ošetření pomocí ultrasonic, které zapracuje séra,
já jsem tentokrát zvolila kyselinu hyaluronovou. Pleť jsem vyčistila ultrazvukem a provedla biostimulační masáž stimulující tvorbu kolagenu a elastinu v pokožce. Na takto ošetřenou pleť jsem nanesla vitaminový energizující krém
a pak make-up,“ doplnila k první části své mise, ve které záhy pokračovala: „Na oči přišel nejdříve jako vždy světlý
stín na celé víčko, zde jsem zvolila barvu slonové kosti s mírným leskem, oči jsem pak vystínovala modrošedými stíny, od nejsvětlejšího od vnitřního koutku po nejtmavší směrem k vnějším koutkům. Linku jsem nanesla a rozetřela
štětečkem, aby nepůsobila tvrdě, a pak jsem nanesla řasenku. Tvářenku jsem použila v odstínu hnědé s následným
zafixováním minerálním pudrem. Rtěnka vše zakončila v tělové barvě. Měla jsem radost, že paní Dohnalová byla z kosmetické péče tak nadšená,“ sdělila po
dokončení díla vždy usměvavá kosmetička.

3. krok - líèení

Před pěti lety ještě nebyl součástí proměny náš dnes už tradiční partner Optika Wagner sídlící na náměstí E. Husserla (bývalé Trio), což byla tedy pro paní Dohnalovou novinka. Milý tým Radka Wagnera se nás ujal a tak jsme mohli začít zkoušet
brýle všech možných stylů, barev a tvarů. „Současný výběr brýlí na dnešní proměnu stále reflektuje současný trend, což jsou
jednobarevné brýlové obruby podtržené růžovou nebo žlutou lesklou barvou,“ vysvětlil při návštěvě optiky její majitel. Od
masivních brýlí se při jemnějších obličejových rysech již upustilo, ale to neznamená, že by se brýle měly na obličeji ztrácet.
„Je nutné vnímat kontrast typologicky světlého člověka a barevných brýlí. Jemné, ale moderní barvy byly tím pravým, co
paní Dohnalové skvěle sedlo. Brýle nemusí být, jak si někdo myslí, rušivým elementem, spíše hrají roli šperku,“ dodal s úsměvem Radek Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Bylo sobotní ráno 18. července a na radnici odbila osmá hodina, tedy signál k odstartování prázdninové PROMĚNY IMAGE od
PROSTĚJOVSÉHO Večerníku. Sraz byl jako už tradičně v Plumlovské ulici v prodejně RV Fashion, kde jsme vybírali z mnoha
krásných a kvalitních šatů, kalhot a halenek. „Paní Dohnalová je vitální dáma, která se udržuje neustále v kondici, proto jsme na
úplném začátku výběru zvolili sportovnější oblečení. Žluté šaty z lehkého materiálu s kapsami vypadaly optimisticky a svěže“
uvedl majitel RV Fashion René Volek. „Barvy jsou ‚in‘, a proto se další šaty značky Andrea Martiny nesly v tomto trendu. Dominantní motiv a kanýr představují hlavní téma kolekce,“ pokračoval Volek. Ludmila Dohnalová umí nosit i klasickou eleganci,
modré šaty s bílým puntíkem jsou vhodné na významné životní události jako třeba na svatbu, promoce, narozeniny a podobně.
„Další model šatů ve světlé barvě s květinovými motivy je vhodný jak do společnosti a na různé akce, tak i do zaměstnání. Byl
jsem potěšen, že si tato dáma návštěvu naší prodejny v Plumlovské ulici moc užívala. Modely jí opravdu slušely a paní v nich jen
zářila,“ zakončil výběr outfitů majitel RV Fashion.

1. krok – volba obleèení

K RADOSTNÉMU SETKÁNÍ S LUDMILOU DOHNALOVOU DOŠLO PO PĚTI LETECH!
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Například v úterý se opakovaně hrály
zkrácené sady na dvanáct výměn, když
prvních šest míčů podával jeden mančaft a dalších šest balónů servíroval
opačný celek. S tím, že na hřišti byly
vybrané sestavy šesti plejerek v jednom daném postavení podle zón I až
VI. A body se pro zajímavost počítaly,
hostující kouč Stanislav Mitáč si dílčí
výsledky pozorně zapisoval.
Za vékáčko se do ne zase tolik častého miniprojektu zapojila desítka
hráček, chyběly beachovou sezónu
dokončující Tereza Baláková i s bolavými zády laborující Lenka Knorová. S velmi kvalitním Olympem
dorazily všechny největší hvězdy
včetně smečařky Evy Hodanové,
blokařky Barbory Purchartové a zejména letní top posily, univerzálky
Anety Havlíčkové.
„Pro nás to byla vynikající záležitost,
která měla značný přínos. Svým způsobem jde o víc než běžný přátelák,
protože můžete intenzivně zkoušet
různé zápasové situace pod větším
tlakem v porovnání s běžnými tréninky, ale ne zase s takovým stresem jako
při mistráku. Navíc proti nám stál silný

klikni na
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povedlo,“ konstatoval dobře naladěný
Standa Mitáč.
Podle jeho propočtů Pražanky na
Hané ve výše popsaných zkrácených
minisetech podlehly těsně 8:10. „Ale
tohle není podle mě vůbec podstatné
ani vypovídající o skutečné kvalitě obou
týmů. Stěžejní je, že jsme udělali směrem k rychle se blížícímu startu extraligy
něco pozitivního a přínosného, co nám
může pomoct,“ zdůraznil Luboš Petráš.

Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz

Uvedená jména asi středoevropskému fanouškovi volejbalu nic neřeknou, ale varováním pro Dinamo
Bukurešť a případně i VK Prostějov
určitě je, že vesměs jde o špičkové
Portugalky včetně několika členek
tamní reprezentace, či akvizice z Brazílie coby vyhlášené bašty hry pod
vysokou sítí. Proto je klidně možné, že Hanačky nakonec nevyzvou
obecně favorizovaný kolektiv z Rumunska, nýbrž okusí, jak chutná volejbalové portské.
(son)

WWW.VKPROSTEJOV.CZ

yy Součástí přípravy v uplynulém
týdnu se staly dva společné tréninky
s Olympem Praha. Co vám daly?
„Určitě byly fajn. Po změnách v kádru
jsme docela nové družstvo, je nás tu
dost nových hráček a potřebujeme se
sehrávat. Při téhle společné přípravě
jsme mohly proti silnému soupeři opakovaně procvičovat různé herní situace, které nastávají v zápasech. A my si

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND

na ně v obměněném složení potřebujeme zvykat, tímhle způsobem se ideálně dolaďují i důležité detaily. Prostě
výborné tréninky.“
yy Posílený PVK vás hodně prověřil, že?
„Ano, současný Olymp je velmi kvalitní.
Na každém postu má jedny z nejlepších
hráček české ligy, díky tomu produkuje
kombinační a pestrý volejbal. Taková
konfrontace nám určitě může pomoct
směrem k blížící se nové sezóně.“
yy Už předminulý pátek jste odehrály úvodní dva přátelské duely v Králově Poli. Jaké byly?
„Tam jsme právě zjistily, co vše nám
ještě v souhře chybí. Například balón
v obraně jde mezi dvě hráčky a spadne

na zem, protože ho v poli nevezme ani
jedna. Takových i dalších nedostatků
ukázalo spoustu hlavně první utkání,
během kterého jsme se ještě trochu
hledaly. Pak nám pomohl krátký rozbor
s trenérem před odvetou, jež byla po
stránce výkonu o dost lepší, a Brno jsme
napodruhé porazily. Celkově je každý
přátelák pozitivním přínosem.“
yy Jak jste vlastně prožila předlouhou koronavirovou pauzu od poloviny března do závěru července?
„Hodně jsem se zaměřila na školu,
protože nás ani v době korony vůbec
nešetřili, každý den jsme měli přednášky, potom normálně zkoušky, zápočty
a podobně. Taky jsem musela na praxi,
chodila jsem i do nemocnice jako dobrovolnice měřit lidem teploty, pomáhat
tam. První ročník na univerzitě mám
úspěšně za sebou. Z hlediska přípravy
jsem si přes internet našla trenéra, který
mi na každý den sestavoval kondiční
tréninky, kromě toho jsme si doma na
zahradě pinkaly míčem se sestrou, kte-
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VWHVprostějovského
PROSTĚJOV Druhý rok K
veOD
službách
volejbalu
H
načíná mladá, teprve dvacetiletá smečařka Karolína Fričová (na
snímku). Slovenská reprezentantka byla už během minulé sezóny nedílnou součástí základní sestavy VK a jako výrazná opora by
měla Hanačky táhnout i v nadcházejícím ročníku. Dokonce se stala navzdory nízkému věku asistentkou kapitánky.

rá taky hraje volejbal. A později jsem
naskakovala do beachových tréninků
s holkama Slávie EU Bratislava.“
yy Co říkáte na dosavadní průběh
týmové přípravy v Prostějově?
„Hned od začátku jsme dělaly docela
hodně volejbalu a herních věcí, což mě
trochu překvapilo, ale je to dobře. Zároveň jsme pracovaly i na kondici, síle,
chodily si zaběhat, celkově to je takové
vyvážené. Abychom byly optimálně
nachystané hned na úvod soutěže a vydržely pak fyzicky aspoň do Vánoc, kdy
přijde reprezentační přestávka.“
yy Budete to mít po zmíněných
změnách v hráčském kádru ještě náročnější než v minulém nedokončeném ročníku?
„Těžké to bude hlavně tím, že celá základní část extraligy je naplánovaná právě už
do vánočních svátků a společně s Českým pohárem i evropským Challenge
Cupem budeme mít do té doby naměstnáno spoustu zápasů včetně řady vložených v týdnu. Hrát utkání je však svým
způsobem příjemnější než trénovat, takže se s tím popereme.“ (úsměv)

yy Nově budete
asistentkou kapitánky. Mění se tím
pro vás něco?
„Tahle role asi není
až tolik podstatná,
takže spíš ani ne.
(směje se) Osobně

Během tohoto týdne pokračuje tréninkový proces mladých prostějovských volejbalistek už opět v domácím prostředí, kde se teď předvedou
i fanouškům při velkém přípravném
turnaji.
„Náš klub jej pořádá o víkendu 5. a 6. září v hale Národního
sportovního centra. Zúčastní se
juniorky i kadetky VK, reprezentační výběr lvíčat ČR a další
družstva,“ stručně prozradil Aleš
Novák s tím, že v sobotu se hraje
od 10.00 do 19.00 hodin, v neděli pak od 9.00 do 15.00 hodin.
(son)
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v menší míře i doplňkové sporty,
samozřejmě regenerace a odpočinek, průběžné utužování kolektivů,“
vyložil Novák.

WWW.VECERNIKPV.CZ

UHERSKÝ BROD, PROSTĚJOV Největším tréninkovým
kempem mládežnic volejbalového oddílu VK Prostějov v přípravě na novou sezónu 2020/21
bylo herní soustředění v Uherském Brodu, které proběhlo od
22. do 28. srpna za účasti téměř
stovky hráček všech věkových
kategorií.
„V Brodě bylo okolo osmdesáti děvčat od juniorek přes kadetky a starší
i mladší žákyně až po přípravku. Pro
nás to letos byla největší a nejdůležitější přípravná akce mimo Prostějov,“
sdělil šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák.
Na rozdíl od předchozího pobytu
v Karlově pod Pradědem už se tentokrát nekladl důraz na kondici, ale na
volejbalovou stránku. „Procvičování
veškerých herních činností, sehrávání jednotlivých družstev. K tomu

prostějovských volejbalistek
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ukončil koronavirus. Nyní FC čeká
premiéra na kontinentální scéně, kde
rozhodně nemíní být jen do počtu.
Hlavním trenérem je Rui Moreira,
z loňského úspěšného kádru pokračují
hráčky Barbara Gomes, Joana Resende, Ana Afonso, Tania Oliveira, Beatriz
Moreira, Bruna Guedes, Marlene Pereira, Jordane Tolentino a Beatriz Santos. Novými posilami pak jsou Barbara
Pauseiro, Ana Figueiras, Yasmine Bednarczuk, Luana Gomes, Katia Oliveira
i Clarisse Peixoto.
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Foto: internet

AJM FC Porto

PODZIMNÍ PROMĚNA IMAGE

PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval v minulém vydání, lucemburský los evropských klubových
pohárů 2020/21 rozhodl o tom, že
volejbalistky VK Prostějov postoupily přímo do osmifinále nadcházejícího ročníku Challenge Cupu, kde
narazí na lepšího z dvojice Dinamo
Bukurešť – AJM FC Porto. Dnes
stručně přiblížíme portugalský celek, jenž podle dostupných informací není radno vůbec podceňovat.
Ačkoliv je totiž Porto známo ze sportovního hlediska hlavně díky vynikajícímu fotbalovému klubu, ani ženský
volejbal nelze díky jeho tamní žhavé
současnosti stavět bokem. Novodobá
historie AJM je kratičká, navazuje na
předchozí existenci oddílu pod jiným
názvem Porto Volei. Ten dokázal vyhrát národní ligu i pohár 2015, další
pohárový triumf v Portugalsku přidal
o tři roky později.
Následně se tamní ženstvo přetransformovalo do nového subjektu AJM
FC Porto a ten začal v zemi z Pyrenejského poloostrova dominovat. Zkraje
minulé sezóny ovládl portugalský
Superpohár, následně dokázal zvítězit
i v klasické pohárové soutěži a navíc
suverénně vedl průběžnou ligovou
tabulku, než celý ročník předčasně

Soustředění v Uherském Brodu
vékáčka v osmifinále Challenge Cupu: absolvovalo osm desítek mladých

soupeř, což holkám jedině prospělo,“
pochvaloval si prostějovský lodivod
Lubomír Petráš.
„Také my jsme s touto propojenou přípravou určitě spokojení, šlo o hodně
přínosnou součást našeho soustředění
tady v Prostějově. Mohli jsme nasimulovat různé herní podmínky, k nimž
v utkáních dochází, a opakovaně je
procvičovat s důrazem na konkrétní
činnosti. Myslím, že se to opravdu
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BYLI JSME
U TOHO

3ĆHGVWDYXMHPHSUYQËKR]HGYRXSRWHQFL¿OQËFKVRXSHĆĎ

Začátky sdílených tréninkových jednotek měly vždy klasickou podobu
normální rozcvičky včetně rozehrávání ještě ve vlastních kolektivech. Poté
už se však jednotlivá herní cvičení
postupně propojovala a závěrečnou
fázi přípravy pokaždé tvořily části cvičných setů jednoho družstva proti druhému v určitých předem stanovených
situacích.

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

PROSTĚJOV Důležitou a rozhodně nejzajímavější součástí pátého týdne společné
přípravy volejbalistek VK Prostějov na nový
soutěžní ročník 2020/2021 byly dva společné tréninky s ženami PVK Olymp Praha.
Oba týmy se sešly v hale Sportcentra DDM
během úterního i čtvrtečního odpoledne 25.
a 27. srpna, aby vždy dvě hodiny propojeně
makaly.

Pražský výběr trávil v Prostějově týdenní soustředění
a hanácký klub toho využil

Brno, Prostějov (son) - Poslední
přípravou na závěrečný vrchol sezóny 2020 v podobě mistrovství
republiky byl pro hráčku VK Prostějov věnující se beachvolejbalu
Terezu Balákovou turnaj Letního
poháru žen v Brně. Na tamních
kurtech pláže Olympia skončila ve
dvojici se svou ostravskou parťačkou na děleném pátém místě, když
v základní skupině i následném
play-off vždy první zápas vyhrály
a druhé utkání nezvládly.
LETNÍ POHÁR ŽEN – BRNO
Výsledky – základní skupina C:
Baláková, Faltínová – Koblížková,
Tomášová 2:1 (18, -13, 13), Baláková, Faltínová – Honzovičová,
Šulcová 0:2 (-16, -12). Play-off –
osmifinále: Baláková, Faltínová –
Gistrová, Ostranská 2:0 (14, 18).
Čtvrtfinále: Baláková, Faltínová
– Břínková, Neuschaeferová 0:2
(-12, -17).
Konečné pořadí: 1. Cebáková,
Širůčková, 2. Břínková, Neuschaeferová, 3. Svozilová, Žolnerčíková,
4. Šeredová, Lorenzová, 5. Baláková, Faltínová a Haluzová, Rejzková
a Honzovičová, Šulcová a Stará,
Šťastná.

%HDFK%DO½NRY½S½W½
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Prostějov (son) - Po dvou letech
zařadily volejbalistky VK Prostějov
do své letní přípravy turnaj Ostrava
Cup. Předloni jej dokázaly vyhrát,
ovšem k letošnímu ročníku 2020
nepojedou do Slezska s žádnými
výsledkovými ambicemi. Stěžejní
budou pro ně o nejbližším víkendu 5. a 6. září úplně jiné věci. „Jde
o přípravnou akci, takže hlavní je
absolvovat několik dobrých utkání,
sehrávat tým před blížící se extraligou a získat poznatky do posledních dvou tréninkových týdnů, než
přijde první mistrák,“ zmínil kouč
vékáčka Lubomír Petráš, co považuje za důležité. Jeho svěřenkyně
mají dosud za sebou úvodní dva
přáteláky na palubovce KP Brno
(1:3, 3:1) a dva společné tréninky
v domácím prostředí s Olympem
Praha, kde byly na programu i části
cvičných setů. Nyní tedy přijdou
na řadu další přípravné duely, ovšem prostějovský kormidelník
před uzávěrkou této strany ještě
nevěděl, proti komu konkrétně.
„Vedení ostravského klubu nám
zatím neposlalo přesné informace
jako účastníky turnaje, zápasový
program ani hrací systém,“ pokrčil
Petráš rameny. V roce 2018 Hanačky na ostravském klání poměřily
síly s domácí TJ, Šelmami Brno,
Prešovem a Novým Mestom nad
Váhom. „Věřím, že i letos bude turnaj kvalitní a dostatečně nás prověří,“ připojil Petráš obecně.
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Foto: Marek Sonnevend

nevnímám, že by se moje postavení
v družstvu mělo nějak zásadně měnit.“
yy Jak hodnotíte svůj první rok
ve vékáčku a co očekáváte od
druhého?
„Moje první sezóna mimo Slovensko
byla pro mě tak akorát, zatím tedy
spokojenost. Tréninky jsou tady kvalitní, s holkama se nám docela dařilo
a vedle volejbalu zvládám i školu,
proto si nemám na co stěžovat. Teď
bychom rády navázaly na minulý
ročník a znovu se držely v ligové tabulce spíš víc nahoře,
byť to v konkurenci silných Olomouce, Šelem
Brno, Olympu Praha,
Liberce i dalších
týmů nebude
vůbec lehké.
Musíme
bojovat.“

volejbal
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tenis

Barina za vítězstvím dokráčel suverénním výkonem, když ve skupině neztratil ani jeden game a ve finále porazil
Davida Mikeše 4:0. Také David zahrál
výborný turnaj a vzhledem k tomu, že
patří ještě do mladšího ročníku 2012
a spolupracuje s TK Prostějov, mohl

být trenér Pavel Krček spokojený.
V dívčí části turnaje se z domácích
hráček nejvíce dařilo Nathalii Miškovský. Nathalie ve velké konkurenci
jednatřiceti tenistek postoupila až do
finále, kde jen těsně 3:4 podlehla Lauře Brodské z HTK Třebíč.
(lv)
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„Mohlo to být výsledkově vyrovnanější," posteskl si po porážce Kolář, jehož
utkání hodně poznamenalo větrné počasí. „Ve druhém setu byl soupeř lepší,
dokázal se lépe adaptovat na povětrnostní podmínky. V důsledku počasí to
byl jiný sport. S tenisem to mělo jen stejné počítání,“ dodal prostějovský tenista.
Druhé osmifinále v řadě přesto Koláře potěšilo. Ukazuje se, že náročná

letní příprava začíná přinášet výsledky.
„Cítím se výborně, mám natrénováno.
Je to důležité, protože současný tenis
je hodně vyrovnaný a potvrzuje, že
žebříčkové umístnění nic neznamená.
Každý jde opravdu zápas od zápasu.
Hrají se vyrovnané duely a vyhraje ten,
který má lepší momentální formu,“
míní český daviscupový reprezentant.
(lv)
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NEW YORK, PROSTĚJOV
Hodně rychle se české tenistky
rozloučily s turnajem Western &
Southern Open, který místo Cincinnati hostil New York. Alespoň
jedno utkání vyhrála pouze Karolína Muchová.
Nasazená jednička Karolína Plíšková podlehla ve druhém kole v
New Yorku Rusce Veronice Kuděrmětovové ve dvou setech. „To
se stane. Po pěti měsících všechny
začínáme od nuly. Přes porážku si
myslím, že zdejší rychlé kurty by
mi měly vyhovovat,“ uvedla Plíšková.

Po souboji s krajankou Marií Bouzkovou se rozloučila Petra Kvitová. Nasazené šestce nestačil k postupu ani první vyhraný set. „Ve druhém setu jsem
měla zápas ve svých rukou. Udělala
jsem ale pár lehkých chyb a ztratila
koncovku, která by měla jít normálně
na moji stranu,“ uznala Kvitová.
Po vítězství nad domácí Ann Liovou
prohrála po velkém boji Muchová s
Naomi Ósakaovou. Japonka se ale
na postup pořádně nadřela. „Zlomilo se to až na začátku třetího setu,
kdy se mi nepodařilo udržet servis.
Pak už to bylo těžké,“ řekla Muchová.
(lv)
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PRAHA, PROSTĚJOV Podruhé
v řadě postoupil do osmifinále
turnaje kategorie challenger Zdeněk Kolář. Na kurtech pražských
Spojů dokázal člen TK Agrofert
Prostějov dokonce porazit šestého
nasazeného Korejce Hjon Čonga a
vypadl až po porážce se zkušeným
nizozemským reprezentantem Robinem Haasem.

www.vecernikpv.cz

pouze Jan Hájek a Radek Štěpánek.
„Nebylo by špatné se v této tabulce
na špici osamostatnit,“ usmívá se
Veselý.
Tuzemští hráči budou mít proti
sobě těžkou zahraniční konkurenci.
Do hlavní soutěže přímo postoupili
výhradně tenisté z první a poloviny druhé světové stovky. Startovní
pole tak bude extrémně vyrovnané.
„Už proto je nesmírně těžké odhadnout, kdo se představí v závěrečných
kolech. Jisté je, že letošní ročník
bude patřit mezi nejvyrovnanější v
historii, což je pro fanoušky dobrá
zpráva,“ tvrdí ředitelka Černošková. „Hráčská listina včetně volných
karet se bude utvářet ještě v tomto
týdnu,“ dodala.

Foto: TK PLUS
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Fotogalerii a video najdete
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5. krok – odhalení a fotografování

4. krok – barvení, støíhání a styling

budou na prostějovské antuce pořádně vidět. Český tenis potřebuje,
aby se nastupující generace začala
prosazovat,“ říká ředitelka MONETA Czech Open Petra Černošková.
Největší nadějí by měl být Jiří Veselý,
pokud dorazí z US Open. Nejlepší
český tenista dokázal v Prostějově
třikrát zvítězit. Něco podobného v
dosavadní historii turnaje dokázal

PROSTĚJOV Už za necelé dva týdny bude na centrálním dvorci prostějovského tenisového areálu dekorován vítěz 26. ročníku MONETA Czech Open. Zápasy, které budou probíhat od 7.
do 12. září v areálu NTC MORAVA Za Kosteleckou ulicí, rozhodnou o tom, zda titul na největším tuzemském podniku získá
po dvanácté domácí tenista, nebo se naopak rozšíří počet zahraničních vítězů. Chybět u toho nebude ani PROSTĚJOVSKÝ
Večerník, každoroční mediální turnaj podniku.

3. krok - líèení

NURNsYROEDEUÙOÉ
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1. krok – volba obleèení

soupeřkou je turnajová osmnáctka Donna Vekičová z Chorvatska.
Atraktivní pak bude souboj dcera
prostějovského rodáka a bývalého
fotbalisty Josefa Muchy Karolína, která nastoupí proti Venus Williamsové.
Americká legenda touží po úspěchu,
letos ale vyhrála jediné utkání a favoPŮVODNÍ zpravodajství
ritkou bude česká tenistka.
Šestou nasazenou je hráčka TK Ag- Předvídat letos při zvláštní koropro Večerník
rofert Petra Kvitová, která vyfasovala navirové sezóně, kdo může na VeLadislav VALNÝ
pro úvodní kolo Rumunku Irinu-Ca- selého či prostějovské hráčky čekat
melii Beguovou. Dobrý los má Kate- ve druhém kole či dokonce dál v
řina Siniaková, jež si zahraje s Kaiou pavouku, by bylo věštěním z koule. „Pochopitelně bychom si přáli, aby
Kanepiovou z Estonska. V opačné Kompletní losy najdete například titul zůstal doma, v dnešní době je
pozici bude Kristýna Plíšková, jejíž na www.tenisovysvet.cz.
(lv) to ale velice těžké. Konkurence je
obrovská. Přesto věřím, že naši hráči
LOS 1. KOLA US OPEN
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NEW YORK, PROSTĚJOV Na
nepříjemného soupeře narazí
prostějovský tenista Jiří Veselý
hned v úvodním kole US Open.
Soupeřem české jedničky bude
Francouz Corentin Moutet, jenž
má v této sezóně na kontě skalpy
Stana Wawrinky či Milose Raonice a na začátku roku došel do
finále v Dauhá. Na Veselého by v
následujících kolech čekali pravděpodobně výhradně nasazení
soupeři.
„Není to nic snadného. Chci se poprat o co nejlepší výsledek. Pokud se
mi bude dařit na servisu, může se to
podařit. Obecně se ale dá říci, že turnaj bude velkou neznámou. Nikdo
zatím přesně neví, v jaké formě tenisté budou,“ míní jediný český zástupce
ve dvouhře.
Roli nasazené jedničky bude v turnaji žen plnit Karolína Plíšková. Ta má
pro první kolo více než schůdný los v
podobě až 145. hráčky světa Angeliny
Kalininové z Ukrajiny. „Věřím, že mi
kurty budou vyhovovat,“ říká odhodlaně tenistka.

Co ženy s prostějovskou stopou?
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Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Na dvorcích TK
Agrofert Prostějov proběhl turnaj Českého tenisového svazu
v babytenisu hochů i dívek. V
obou kategoriích slavili domácí tenisté úspěchy. V kategorii
chlapců se představilo čtyřiadvacet hráčů a první místo ze
zimního turnaje v Prostějově
obhájil Václav Barina. Mezi dívkami obsadila Nathalie Miškovský druhé místo.
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otázky pro ženu,
co se změnila...

nadělila krásný dárek, radost jsem
tak měla já i rodina a známí.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Já jsem lev, takže jsem odvážná, před
pěti lety jsem měla více odvahy, teď
jsem již trochu váhala, ale opravdu se
přihlaste. Není se čeho bát, chápu, že je
to na jednu stranu odvaz, ale člověk se
poučí, jak se má o sebe starat, stráví čas
s profesionály a má slovy těžko popsatelný, prostě jedinečný zážitek. Říkáte
si, že jsem to už jednou s Večerníkem
zažila, ale zase to bylo jiné, s jinými
lidmi, až tedy na paní redaktorku. Je to
taková paráda, že to si zaslouží každá
žena. A já se budu třeba těšit za dalších
pět let na oslavu mých osmdesátin.“
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Nejen ženy, ale i muži si zaslouží
péči. A my se o ně postaráme přímo královsky! Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se
o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a samotný závěr bude završen profesionálním focením. Zkrátka
budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání
profesionálů z Vlassalonu, líčení od H studia, výběr nového šatníku
v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude
taktéž profesionální focení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných
slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Napište také svůj věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete do 16. září 2020. Těšíme se na spolupráci s vámi!
Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář
a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy
na jedničku a vítězky nalézaly jen samá slova chvály.
Není co ztratit, naopak zcela zdarma získat NOVOU IMAGE
a také nezapomenutelné zážitky!

LÁKÁ ŽENY,
ALE I MUŽE

PODZIMNÍ PROMĚNA IMAGE

ƔƔ Ludmilo, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Cítím se tak lehká a svěží, mám
velkou radost a zároveň cítím vděčnost za veškerou péči i servis, kterých se mi dostalo. Budu na to zase
dlouho vzpomínat!“
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Po poslední proměně jsem byla
celou dobu na mikádo a teď mám
krátký střih, který jsem si nedovedla představit, jsem strašně spokojená a už nikdy jinak. (úsměv) A ty
žluté šaty, ty se mi tak líbily, nečekala jsem, že by mi mohly tak perfektně sedět. Byla jsem nadšená
i z kosmetiky, z toho všeho, jak se
o mě paní kosmetička starala. No
a všechny postupy a procedury,
jednoznačně nádhera.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Všem jsem se velice líbila, chválili
mi hlavně vlasy, odstín i střih. Prý
jsem dostala novou jiskru, tak mě
to moc potěšilo. K mým pětasedmdesátým narozeninám jsem si

-HWRRGYD]´
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„Shledání s Ludmilou Dohnalovou po pěti letech od jejího absolvování první proměny od
Večerníku bylo radostné a potěšující. Když slavila sedmdesáté narozeniny, prozradila, že
by byla ráda, kdyby s námi mohla oslavit i své pětasedmdesátiny. Říká se, že řeč se mluví
a voda teče, ale paní Dohnalová čas od času skutečně volala a s elánem sobě vlastním
mi vždy sdělila, že proměnu neustále sleduje, fandí jí a že na ni často vzpomíná. A také,
pokud to půjde, že by do ní šla znovu… Její telefonát mi vždy udělal radost, protože člověk
má pocit, že práce, kterou dělá, má skutečně smysl, když má takovou zpětnou vazbu.
Nemohla jsem ani této ženě nic konkrétně slíbit, protože zájem o proměnu není úplně
malý, ale okolnosti se příjemně sešly a tato dáma byla znovu vybrána.
Já i celý náš tým jsme se snažili připravit krásný den, nejen co se vzhledu týče, ale také
zážitků. Paní Dohnalová nešetřila chválou v den proměny a ještě i několikrát po ní.
Na závěr prohlásila, že pokud se uvidíme za dalších pět let, tedy při jejích osmdesátých
narozeninách, bude nesmírně ráda. Bylo nám potěšením splnit další přání, děkuji tak
všem partnerům, kteří se na prázdninovém dílu seriálu PROMĚNA IMAGE podíleli. Zároveň všichni Ludmile Dohnalové přejeme jen to nejlepší, nekonečně mnoho
zdraví, energie a radosti do dalších let.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí profesionální a komplexní
ošetření pleti, ale
také klid a relaxaci,
celkové uvolnění
a individuální přístup. Za pomoci
přírodní kosmetiky a nejmodernější
technologie bude vaše pleť
prvotřídně hýčkána. Poskytujeme
Mesobotox, což je účinná redukce
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický
peeling, ultrazvukové hloubkové
čištění, prodlužování řas, líčení, kosmetické čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
i duši. Těšíme se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která
se zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak
v klasickém, tak volnočasovém stylu.
Výrobky značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází
v Plumlovské ulici 28, kde se můžete
setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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„Je tady hned na úvod převýšení nějakých padesát metrů. To nejhorší je
na začátek,“ poznamenal František
Vychodil. Jak se ale později ukázalo,
ještě těžší byla orientace v terénu. Někteří totiž lehce zabloudili. Co je ale
podstatné, dokázali se zorientovat,
nemusela tak vyrážet žádná záchranná
výprava. A tak nakonec do cíle doběhlo všech 52 závodníků. „Nejhorší byla
cílová rovinka. Hrozně se táhla. Nebyl
tam stín, nic, což bylo náročné. Ale jinak v pohodě. Já tady terén znám, tak

Michal SOBECKÝ

KOBEŘICE Trať závodu Koberská pětka podle pořadatele Františka Vychodila dala všem běžcům
zabrat už od začátku a náročné to
bylo až do cíle. Možná i s ohledem
na charitativní podtext se ovšem
všichni účastnící „kousli“ a první ročník zvládli. Navíc pomohli.
Vybraná částka je hodně solidní.

➢ ze strany 25

jsem věděla, do čeho jdu,“ poznamenala Veronika Pospíšilová, která díky
sprintu v samém závěru byla první
ženou v cíli.
O výsledky ale vůbec nešlo. Závod se
nesl v pohodové atmosféře jen velmi
mírného soupeření. To podtrhla i oficiální účast psa Pepy, který doběhl na
28. místě. Že o časy nejde, bylo jasné i
z toho, že se medaile dostaly hned na
prvních třicet závodníků. Důležitější
byl charitativní rozměr akce. „Pravidelně se pět až šest členů naší Kobry zúčastňuje charitativních běhů, tak jsme
se rozhodli, že to zkusíme uspořádat i
tady,“ objasnil František Vychodil.
To se podařilo, i když se akce uspořádala narychlo, vzbudila velký ohlas.
A přijeli i rodiče se Štěpánkem. „Pro
nás to bylo nečekané, že se takový
plán vůbec zrodil. Pozvali nás, řekli
nám, že je to pro Štěpánka. S ním
těch pět kilometrů dáme bez problému, jsme zvyklí chodit. A když to nejde po nohách, jde to jinak,“ nechal
se slyšet jeho táta Jaroslav Tihelka.
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Spolu s Klárou Hálovou a synem
Štěpánkem urazili celou trasu. V cíli
je čekal potlesk.
Kromě něj ale také peníze od účastníků i lidí ze širokého okolí, třeba
také fotbalistů z Dobromilic. Celkově se jednalo o téměř 40 tisíc korun.
„Jsme určitě rádi, budeme rehabilitovat, to je jediná možná pomoc na
obrnu,“ podotkla Klára Hálová.
Příspěvek pomůže o to více, že není
lehké na rehabilitace peníze sehnat.
„Chceme absolvovat dvakrát do
roka intenzivní neurorehabilitace,
které jsou finančně náročné, nehradí
to pojišťovny. Stojí to asi pětatřicet
tisíc korun na měsíc. Ale víme, že mu
to pomáhá,“ říká Jaroslav Tihelka.
Nemusí se přitom jednat o poslední
podobnou akci v Kobeřicích, František Vychodil jen krátce po jejím
skončení prozradil, že příští rok se
může běžet zase a pomoci tak opět
někomu jinému. „Financí pro tyto
lidi přece není nikdy nazbyt,“ je si
vědom organizátor.
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s občerstvením a večer celou akci ukončíme
slavnostně promítáním pohádky,“ vypočítala Jana Rozsívalová.
Vícovské loučení s prázdninami se opravdu setkalo s obrovským úspěchem a kladné ohlasy zúčastněných svědčí o tom, že
taková akce nebyla ve Vícově poslední.

ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

zapisovat jejich výsledky. Absolvují slalom
se zavázanýma očima, jízdu na koloběžce,
malování, střelbu míčkem do pyramidy sestavené z plechovek a další soutěže. Děti si
také mohou nechat namalovat, co chtějí na
obličej, je tu připraven i stánek plný sladkostí. Pro dospělé je tu samozřejmě také stánek
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hlédla se Rozsívalová, která zároveň popsala,
co všechna bylo v sobotu odpoledne ve Vícově pro děti i dospělé připraveno. „Máme
zde obrovský skákací hrad a velkou atrakcí
je také aquazorbing, na který se už teď stojí
fronty. Děti na začátku nafasují kartičku, na
níž mají seznam soutěží, a do ní se budou

KOSTELEC NA HANÉ Prázdniny jsou u konce a tak přichází dny,
jak se co nejlépe s nimi pořádně
rozloučit. Vědí to také v Muzeu
a galerii Prostějov. Pracovníci
této organizace proto uspořádali
v kosteleckém Bezručově domku Rozloučení s prázdninami.
A jelikož šlo o Bezručův domek,
poslední útočiště básníka Petra
Bezruče, nemohly chybět odkazy
na tohoto umělce.
„Mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou se nám tady vystřídali dětští návštěvníci. Čekala je detektivní práce,
při níž měli doplnit slova do básně.
Hodně zde bylo ještěrů, jednou z aktivit bylo, že je děti malovaly,“ uvedla
za pořadatele Alena Zatloukalová.
Koneckonců Petr Bezruč sám sebe
označoval za starého ještěra a jak
v dnes již bývalé expozici z doby
před dvaceti lety, tak v té současné se
návštěvníci Bezručova domku mohou s ještěry setkat. Během akce si
dokonce děti našly i vlastní program.
A i ten nebyl prost právě bezručovského ještěra. „Donesly si křídy.
A tak nám dozdobily chodník před
domkem. Celkově si účastníci akci

&÷VKUKPCwN[M$G\TWéQXKEGUVWRQOQEÊ
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moc užili, vše se podařilo, jak mělo.
A navrch vyšlo také počasí,“ pochvalovala si Zatloukalová. Úspěch akce
dává navíc tušit, že se nejedná o poslední takový počin pro děti. (sob)

/CNÆOWiV÷R¾PMQXK .QWéGPÊURT¾\FPKPCOK
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Děti pátraly a malovaly ještěra

Už dlouho před čtrnáctou hodinou, kdy akce
měla začít, se do sportovního areálu v obci
trousily davy čítající malá dítka se svátečně
oblečenými maminkami, tatínky, babičkami
a dědečky. „Jsem nadšená, že přichází tolik
lidí. Připravili jsme spoustu soutěží a dal-

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

0
7

ších aktivit samozřejmě pro děti, ale zapojit
se mohou také dospělí. Uvidíme,“ svěřila se
Večerníku těsně před zahájením akce Jana
Rozsívalová, starostka Vícova.
„Pořádáme takovou akci poprvé a myslím
si, že zakládáme novou tradici. Původně
jsme Rozloučení s prázdninami uspořádali
jako náhradu za Pohádkový les, který jsme
letos kvůli nebezpečí koronavirové nákazy
nemohli zorganizovat. Pokud prázdninové
loučení bude mít kladnou odezvu u dětí i rodičů, budeme ho pořádat i v dalších letech.
Organizujeme to dnes hlavně pro vícovské
děti, ale jak pozoruji, přijeli i přespolní,“ roz-

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
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VÍCOV Sobotní odpoledne patřilo na hasičském hřišti ve Vícově
dětem. Místní obecní úřad pro ně uspořádal skvělé Rozloučení s
prázdninami. Akce plná her, malování, soutěží a sportovních i dovednostních aktivit přilákala desítky dětí s jejich rodiči nebo prarodiči. Navíc se jako zázrakem umoudřilo počasí, které ještě dopoledne hrozilo bouřkami a lijáky. A tak Večerník vyrazil za dětmi.

„Je to skvělá náhrada
za Pohádkový les,“ radovala
se z účasti starostka Rozsívalová

,'56Ą$+/#,ª215+.7
4
5RT¾\FPKPCOKUGXG8ÊEQX÷NQWéKN[
2

30

(QVQKPVGTPGV

43

V tomto týdnu jediný přátelák:

(TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX
-QNÊPt2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQXt$GP¾VM[P,
·UVÊP.t2TQUV÷LQX

2TQUV÷LQXt-NCFPQ
2ąGTQXt2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQXt8UGVÊP
*CXÊąQXt2TQUV÷LQX

MQNQUVąGFCąÊLPC
MQNQUQDQVCąÊLPC
MQNQUVąGFCąÊLPC
MQNQUQDQVCąÊLPC

2TQUV÷LQXt.KVQO÷ąKEG
MQNQtUVąGFCąÊLPC
MQNQUQDQVCąÊLPC
5NCXKC2TCJCt2TQUV÷LQX
MQNQRQPF÷NÊNKUVQRCFW 2TQUV÷LQXt2QTWDC

2TQUV÷LQXt-CFCÿ
5QMQNQXt2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQXtiWORGTM
8TEJNCDÊt2TQUV÷LQX

MQNQUVąGFC\¾ąÊ
MQNQUQDQVCąÊLPC
MQNQUVąGFCąÊLPC
MQNQUQDQVCąÊLPC

MQNQUQDQVC\¾ąÊ
MQNQRQPF÷NÊ\¾ąÊ

,KJNCXCt2TQUV÷LQX
2TQUV÷LQXt6ąGDÊé

MQNQUQDQVC\¾ąÊ
MQNQUVąGFC\¾ąÊ

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

pro
Večerník

PROSTĚJOV Minulé úterý nastoupil ke svému
prvnímu přátelskému zápasu před novou sezónou.
Svojí brankou na 3:2 rozhodl Lukáš Žálčík (na
snímku) zápas se Vsetínem. Proto také byla stálice
týmu jasnou volbou pro náš pozápasový rozhovor.
yyJak hodnotíte váš výkon a celkově zápas?
„Super. (úsměv) V první třetině bylo vysoké tempo.
Myslím si, že se to divákům muselo líbit. Ve druhé
třetině jsme dělali zbytečné fauly a chyby. Třetí třetina, to jsme opět hráli dobře. V ní nás hlavně podržel
Blažena (brankář Ondřej Bláha – pozn. red.). Naštěstí jsme vyhráli. Myslím, že jsme si výhru zasloužili,
protože jsme pořádně makali, to se mi líbilo.“
pokračování najdete na www.vecernikpv.cz
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Eva
REITEROVÁ

Před necelým týdnem Hanáci porazili
doma Valachy 4:2, oba celky tedy čeká
odveta. A co další přáteláky? „Generálku
na ligu absolvujeme podle plánu 7. září
v Šumperku, žádné jiné zápasy už s největší pravděpodobností domlouvat nebudeme,“ pověděl Šejba.
Prostějovští hokejisté přitom měli zájem
ještě o konfrontaci s Frýdkem-Místkem.
„Ano, to je pravda. Bohužel se tuhle
přípravu nepovedlo termínově sladit se
Šumperkem, proto do začátku soutěže
odehrajeme asi už jen dva duely. Což však
podle mě stačí, především potřebujeme
kvalitně trénovat,“ doplnil Šejba. (son)
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PROSTĚJOV Jasno o zbývajícím zápasovém programu před následným
startem nového prvoligového ročníku mají hokejoví Jestřábi. Během
aktuálního týdne je čeká pouze jedno
přípravné střetnutí, k němuž vyjedou
ve čtvrtek 3. září do Vsetína. Na ledě
VHK ROBE nastoupí od 18.00 hodin.
„Původně jsme měli hrát 1. září v Jihlavě,
ale tohle utkání muselo být zrušeno kvůli
koronavirové karanténě v týmu Dukly.
Proto jsme hledali jiného soupeře a podařilo se dohodnout Vsetín, za což jsme určitě rádi, jde o velmi kvalitní mančaft,“ řekl
Večerníku hlavní lodivod LHK Jiří Šejba.

yy Jak se zrodil váš příchod do
LHK?
„Už před začátkem sezóny mě kontaktoval pan Vykoukal a řešili jsme,
co bych dělal v případě, že mi nevyjde extraliga. Dal mi nabídku a já

PROSTĚJOV Přišel, viděl – ale
nezvítězil. Naopak musel při
své premiéře skousnout pořádný debakl, poslední část
známého rčení tak citelně chyběla. Útočník Tomáš Pšenička
(na snímku) coby staronová
posila prostějovských hokejistů však po výbuchu 0:7
s Přerovem přehnaně netruchlil, nářez v derby se snažil brát
věcně a s poučením.

souhlasil, že pokud se do užšího kádru Sparty nedostanu, tak půjdu do
Prostějova. Což se teď stalo poté, kdy
mi v Praze oznámili, že se mnou pro
tenhle ročník nepočítají. Proto jsem
tady.“
yy Proč hostování zatím jen na dva
měsíce?
„To upřímně nevím, musíte se zeptat někoho jiného. (úsměv) Já jsem
se pouze dozvěděl, že budu působit
v Prostějově, a čekal jsem odkdy. Což
teď nastalo.“
yy Co říkáte na střetnutí proti přerovským Zubrům?
„Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Soupeř na nás hned od začátku naskočil, my jsme udělali několik
chyb a už v první třetině dostali čtyři
góly, stav 0:4 se fakt těžko otáčí. Po-

tom jsme se sice zlepšili, ale místo
snížení nám tam napadaly další tři
góly. Problém byl v tom, že jsme často chybovali a sami nedokázali puk
dotlačit do brány. Musíme zlepšit
bránění i důraz při zakončení.“
yy Jak mluvili trenéři v kabině po
úvodní periodě?
„Samozřejmě zhodnotili, že první
třetina nebyla z naší strany vůbec
dobrá a že musíme všechno zlepšit
– bojovat, bruslit, dohrávat souboje.
Ukázali jsme si své chyby, bohužel ve
druhé části následovaly další.“
yy Je v současném mužstvu Jestřábů opravdu taková kvalita, když
dostalo sedmibrankovou facku od
Přerova?
„Tenhle zápas nám skutečně nevyšel,
ale z toho bych nedělal žádné velké

závěry. Zvlášť když předchozí utkání
kluci odehráli dobře. Jak už jsem řekl,
dnes tam soupeři góly padaly a nám
ne, výsledek úplně neodpovídá průběhu. Ten byl většinu zápasu vyrovnaný, ve druhé i třetí třetině jsme
Přerov dokonce přestříleli. Rozhodla
však produktivita, trestání chyb. Proto jsme dostali velkou facku a teď je
důležité se z těch chyb ponaučit, abychom je příště nedělali. A zlepšili se.“
yy Jak se vám hrálo v útočné formaci s Matějem Novákem a Michalem Janečkem?
„Kdybychom byli víc sehraní, tak
by to bylo něco jiného, ale zatím
jsem tady jen dva dny. Přesto jsme
si na ledě docela rozuměli i vyhověli. Všichni tři jsme mladí a brusliví
hráči, což jsme se snažili ukázat. Nic

světoborného se nám však předvést
zatím nepovedlo, tomu odpovídá výsledek.“
yy Probírali jste už s koučem vaši
roli v kolektivu?
„To zatím vůbec ne. Jsem tu teprve
druhý den, na žádný větší rozhovor
ještě nebyl čas. Pouze mi řekl věci
ohledně taktiky: jestli se napadá levým křídlem, nebo centrem, jak zakládat útoky a podobně. Další věci
určitě probereme postupně.“
yy Co tedy očekáváte od prostějovského angažmá?
„Doufám, že budeme často vítězit
a držet se nahoře v prvoligové tabulce. Zdejší tým vypadá dobře a já
se v něm chci vyhrát, abych mu co
nejvíc pomohl k dobrým výkonům
i výsledkům.“
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Ta se tedy bude nakonec hrát následovně: nejprve 51 kol základní části
(třikrát každý s každým), poté závěrečné play-off (první čtyři týmy v tabulce
přímo čtvrtfinále na čtyři vítězné
zápasy, celky na pátém až dvanáctém
místě předkolo na tři vítězství). Nikdo
nesestoupí, tudíž pro kolektivy na třinácté až osmnácté příčce boje skončí
už po základní fázi.
V platnosti zůstávají veškerá nová
pravidla zohledňující koronavirovou
dobu, to znamená nutnost pro každé
mužstvo zvládnout aspoň polovinu
střetnutí dlouhodobé části, okolnosti
náhradních termínů případně odložených duelů či výpočet bodového průměru určujícího pořadí při nesehrání
některých utkání.

Marek SONNEVEND

MQNQUQDQVC\¾ąÊ
MQNQUVąGFC\¾ąÊ

LOS JESTØÁBÙ v první tøetinì
základní èásti Chance ligy 2020/21

Každopádně první liga byla po vyřazení zkrachovalého Chomutova přelosována, a to pouhých osmnáct dnů před
svým startem. Podle nového rozpisu
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov zahájí
nadcházející ročník 12. září v Jihlavě,

LHK začne v Jihlavě

PRAHA, PROSTĚJOV A všechno
zase jinak! Snad už naposledy se
měnilo herní schéma druhé nejvyšší soutěže, která prožívá vskutku
zmatené léto. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje v uplynulém týdnu schválil per rollam
hrací systém Chance ligy mužů ČR
2020/2021, který v předchozím
týdnu napodruhé odhlasovalo patnáct z osmnácti účastníků soutěže.

premiérově doma nastoupí 16. září
proti Třebíči. A kdy (snad) dorazí Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem? Ve
středu 14. října, neboť v ten den přijede
na Hanou favorizované Kladno.
Kompletní rozlosování soutěže
přineseme v příštím čísle, v němž
nebude chybět ani tradiční předsezónní servis před startem Chance
ligy 2020/21.

Soutěž byla přelosována, čtvrteční odveta ve Vsetíně

Model Chance ligy bez sestupu a s play-off potvrzen

Pondělí 31. srpna 2020

Pro Jestřáby v pořadí třetí přípravný duel
začal rychlou hrou ze strany na stranu. Prostějovská letka se dostala do tlaku díky dvěma přesilovým hrám a právě druhý trest
Vsetína už domácí dokázali potrestat, střelou zápěstím otevřel skóre Hrníčko – 1:0.
Bláha si připsal zásah až v polovině po střele
Štacha. Poté se ale měl zase co otáčet Gába,
když domácí celek hrál před jeho brankou.
A čtrnáct sekund před koncem první části

Eva REITEROVÁ

PROSTĚJOV Třetí přípravné utkání
sehráli Jestřábi minulé úterý proti Valašskému hokejovému klubu ze Vsetína. Úvodní dvacetiminutovku vyhráli
domácí 2:0. Ve zbylých dvou třetinách
se pak oba týmy otáčely a tahaly o výhru. Zápas rozsekl až v 50. minutě
Lukáš Žálčík, který navýšil stav na 3:2.
V závěrečné minutě při hře hostů bez
brankáře se radovali Hanáci počtvrté.
Vsetínu se na prostějovském ledě nedaří, poslední výhru zde slavili na konci
roku 2017.

LHK PV
VHK VSE

využil další početní výhodu Mrázek, který
za asistence své lajny Bartoše a Gaga navýšil
vedení Prostějova – 2:0.
Ve druhé části byla vidět úplně jiná hra na
straně Vsetína, který se evidentně snažil dohnat domácí mužstvo. A jejich tlak se jim
v polovině prostřední části vyplatil, když
brankou z pravého kruhu snížil Březina –
2:1. Prostřední dvacetiminutovka přinesla
vyrovnanou partii a stejně jako ta první končila přesilovou hrou, kterou hosté nevyužili.
I ve třetím dějství měl Vsetín jasný cíl, a to co
nejdříve vyrovnat zápas. Kloz v přesilovce
najel do obranného pásma Hanáků a přesnou střelou se trefil za Bláhova záda – 2:2.
Hrálo se tedy opět od „nuly“. Zanedlouho
se už ale prostějovští radovali. Vachutka se
z dobré pozice neprosadil, z dorážky do
odkryté branky se Žálčík nemýlil – 3:2. Vzápětí se k dobrým šancím k opětovnému vyrovnání dostali Hořanský a Smetana. Jejich
střely ale Bláha zvládl na jedničku a vysloužil
si pořádný aplaus. Valaši posílali na prostějovského strážce svatyně pořádnou dávku
střel, novic v brance Jetsřábů ale vytahoval
další skvělé zákroky. Minutu před koncem
zkoušeli Valaši hru bez brankáře. V ní Jestřábi definitivně rozhodli, když přidal Gago
čtvrtý hřebík do rakve Vsetínských – 4:2.
Prostějovský celek tak slavil další výhru.

Jiøí ŠEJBA
– LHK Jestøábi Prostìjov

„První třetinu jsme prochrápali. Měli jsme
tam i nějaká vyloučení a Prostějov nám udělil
lekci, jak se mají přesilovky hrát. Jednoduše
a mnoho střel, to byly okamžiky, kdy nás
soupeř zatlačil a přestřílel. Hráli to jednoduše,
s dobrým pohybem, což nám chybělo. V kabině jsme si pak něco řekli a hra se diametrálně změnila. Srovnali jsme, věřili jsme, že
překloníme váhy na naši stranu, ale bohužel
se nepodařilo. V závěru jsme si nějaké šance
vypracovali, ale nedokázali jsme je zužitkovat
a v power-play jsme při hře vabank dostali
gól na 4:2. Na výkon ze druhé a třetí třetiny
však rozhodně můžeme navázat, přes nějaké
chybičky byla naše hra mnohem lepší. Ale
jak říkám, rozhodla první třetina, která byla
z naší strany nejhorší v přípravě.“

Jan SRDÍNKO – VHK Vsetín

„V první třetině jsme dominovali. Byl tam
pohyb a všechny ostatní věci, které děláme
v tréninku. Ve druhé třetině jsme začali vymýšlet, zbytečně jsme to tahali k nám do
pásma. Dělali jsme zbytečné fauly, čehož se
soupeř chytil a hra byla vyrovnaná. Ve třetí
části pak dorovnali skóre. Ke konci musíte
hrát více hlavou, což kluci dobře sehráli,
a proto je nakonec výsledek pro nás 4:2.“

OSTRAVA, PROSTĚJOV Dva týmy,
jejichž přípravu citelně narušila čtrnáctidenní koronavirová karanténa,
se v sobotu střetly v dohrávce odloženého duelu přípravného turnaje O pohár RT TORAX 2020. Prostějovští
hokejisté svedli se silnou Porubou na
jejím kluzišti vyrovnaný boj, ovšem
bez výsledného efektu, neboť podlehli
rozdílem dvou gólů.
Domácí do zápasu vstoupili pěkně od
podlahy. Už po třiačtyřiceti vteřinách
si Korkiakoski najel na přihrávku zpoza
brány a rozradostnil fanoušky – 1:0. Tím
ale nápor Slezanů v žádném případě neskončil, ba právě naopak. Velkou šanci
ke zvýšení skóre měli při dvojnásobné
přesilovce, kdy gól doslova visel ve vzduchu. Bohužel tam ale také zůstal, což HC
nemuselo mrzet příliš dlouho. Zkraje
16. minuty už v klasické početní výhodě dorazil na brankové čáře Pořízkovu
ránu Káňa – 2:0. Zbytek úvodní třetiny
si už Porubané pohlídali. Je sice pravda,
že Jestřábi puk za Muštukovsova záda

RT POR
LHK PV

Poslední dějství už zase patřilo Výborného svěřencům. Ve 46. dokonce dali třetí
trefu, ovšem nebyla uznána kvůli posunuté kleci. O pět minut později dostali
domácí podruhé během duelu možnost
zahrát si v pěti proti třem a tentokrát již
nezklamali. Od modré čáry pořádně
napřáhl Káňa, aby svým druhým přesným zásahem přiblížil favorita ke třem
bodům – 3:1. Závěr pak probíhal plně
v režii Poruby, přijít mohl i čtvrtý gól.
Od toho však hosty uchránil sérií skvělých zákroků brankář Wolf. (lhk, son)

„Myslím si, že to byl dobrý zápas, hra pět na pět nám docela šla. Jen mě mrzí ta spousta
vyloučení, která nás provázela skoro celé utkání. Navíc nedáváme góly, když si dokážeme
vytvořit pěkné šance, ale nakonec nám to do brány nespadne. Musíme se vyhýbat trestné lavici a vylepšit hru v obranném pásmu. Jinak tenhle vyrovnaný souboj se musel líbit
i lidem, kteří přišli, jelikož se hrálo nahoru a dolů. Domácí mají lepší kádr, což lze vidět na
individuálních akcích, takže za mě to byl dobrý přátelák.“

Jiøí ŠEJBA – LHK Jestøábi Prostìjov

„Na první utkání po karanténě jsme se všichni těšili. A v první třetině to bylo i vidět, kdy
nám to jezdilo, byli jsme aktivní, tím si vynutili přesilové hry a zaslouženě se dostali do
dvoubrankového vedení. Ve druhé části Prostějov zvýšil aktivitu a víc bruslil, což klukům
začalo dělat problémy a naše hra byla divoká i neuspořádaná. Ve třetí periodě jsme už hru
dostali zase pod kontrolu a krom asi dvou brejkových situací, kdy nás podržel gólman, jsme
soupeře k dalším šancím nepustili. Samozřejmě jsme nepředvedli úplně dokonalý výkon,
ale vítězství nad těžkým soupeřem si určitě ceníme.“

Marek PAVLAÈKA – asistent trenéra HC RT TORAX Poruba

¸67<75(1§5č
¸67<

dostali, avšak bylo to až po zaznění přestávkové sirény.
Prostřední část začal aktivněji znovu
RT, leč skórovali hosté, ve 26. se krásně k pravé tyči trefil Vachutka – 2:1.
Od této chvíle byli Hanáci o něco
rychlejší a dle svého jména také dravější. Za zmínku stojí pokus Pšeničky,
který těsně minul svatyni, a také Vachutkova rána do boční sítě. Soubor
ze severu Moravy pak v závěru druhé
periody nedokázal využít dvě přesilové hry.

Jestřábi přemohli Valachy Dobrý mač v Porubě, ale přesto s porážkou LHK
¸67<
4:2
3:1
75(1§5č

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

v rámci klubových možností,“ uvědomuje si kouč.
Jako pravděpodobné se
jeví angažování ofenzivní
naděje Michala Janečka, jehož zkouška se nejspíš blíží
ke zdárnému konci. Naopak
další testovaní mladíci Josef Podlaha, David Takáč ani Vlastimil Hefka asi důvěru nedostanou. „Tihle
kluci nám ukázali, co v nich je, a my se
v nejbližších deseti dnech rozhodneme,“ odtušil Šejba.

(QVQMQN¾å8GéGTPÊMW

www.vecernikpv.cz
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bu Jiřím Vykoukalem by početně užší kádr
chtěli doplnit o další plejery. „Hlavně bych
byl rád, pokud by se povedlo přivést aspoň
jednoho dobrého obránce,“ zmínil Šejba
řadu, kterou je nejvíc potřeba vyztužit.
Gólmany má prostějovský tým už tři, neboť k jedničce Ondřeji Bláhovi a trojce
Kryštofu Rochlovi definitivně přibyla
dvojka Adam Wolf, jehož try-out se změnil v dopsání na soupisku. Dosud však za
elhákáčko nenastoupil, byť během derby se
Zubry se tahle možnost vyloženě nabízela.
„Nechtěli jsme tam Adama házet za krajně
nepříznivého stavu. Šanci dostane v některém z dalších utkání,“ vysvětlil Šejba.
Momentální osmičku beků a třináctku
útočníků tedy chce rozšířit. „Samozřejmě

$TCPM¾ąK1PFąGL$N¾JC#FCO9QNH-T[wVQH4QEJNC
1DT¾PEK6QO¾w&TVKN(TCPVKwGM*TFKPMC2GVT-TGLéÊ,CMWD/CV[¾w/CTVKP2÷PéÊM4GPÆ2KGIN#NGw5QXC4QDKP5VCP÷M
·VQéPÊEK&CXKF$CTVQw/KEJCN)CIQ&QOKPKM*TPÊéMQ2GVT%JN¾P6QO¾w,CPFWU6QO¾w-CWV.WM¾w/QVNQEJ2GVT/T¾\GM/CV÷L0QX¾M-T[wVQH1WąCFC
&CPKGN8CEJWVMC(TCPVKwGM9¾IPGT.WM¾wä¾NéÊM

„Pšenička je tady zatím na dvouměsíční hostování, dál se uvidí podle situace. Věřím, že
nám určitě pomůže, neboť je to velký urostlý útočník, přitom pohyblivý. Proti Přerovu
jeho pětka nevypadala přes hrozný výsledek
vůbec špatně, ale ještě budeme hledat ideální
složení jednotlivých formací,“ řekl hlavní trenér Jestřábů Jiří Šejba ve čtvrtečním večeru.
Ve spolupráci se sportovním manažerem klu-

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

PROSTĚJOV Už za necelé dva týdny začne Chance liga mužů ČR 2020/2021, do níž hokejisté LHK
Jestřábi Prostějov vstoupí dle nového rozlosování v sobotu 12. září na ledě Dukly Jihlava. Aktuálně
se jim během minulého týdne podařilo získat jednu kvalitní hráčskou posilu, když ze Sparty Praha přišel jednadvacetiletý forvard Tomáš Pšenička.

Přijde do prvoligového startu ještě někdo?
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„Navázali jsme na předchozí vydařené
utkání s Tychy a část povedeného zápasu proti Třebíči. Znovu byly v naší
hře vidět věci, které nacvičujeme na
trénincích, to znamená pohyb, důraz,
rychlé napadání rozehrávky soupeře
i okamžitý přechod do útoku, celková
aktivita,“ chválil svěřence hlavní kouč
elhákáčka Jiří Šejba.
Jeho ocenění platilo pro většinu z úterních šedesáti minut, nikoliv pro celé
střetnutí. „Ve druhé třetině začali kluci
trochu vymýšlet a dělat některé zbytečnosti, což hostům pomohlo vyrovnat
hru i skóre. Závěr pak ale náš tým zvládl
lépe hlavou, která často rozhoduje. Proto
jsme nakonec zvítězili,“ hodnotil Šejba.
O dva dny později neměl ke spokojenosti pražádný důvod. Prostějovští muži
totiž totálně vyhořeli ve vždy prestižním
derby s Přerovem, od nějž utržili škare-

dý nářez 0:7. Navíc zasloužený, protože
arcirival byl převážnou část mače jasně
lepší a především neskonale produktivnější. Domácí své příležitosti neproměňovali, zatímco hosté často ano. V součtu se následně zrodil obří debakl.
„Soupeř nám dal školení v pohybu,
rychlosti, ve hře na kotouči i v celkové
spolupráci. Dostali jsme tři góly v oslabení, a navíc dva při vlastní přesilovce,
kdy tam Přerov skvěle zahrál nacvičené
signály a kluci to sežrali. Kolikrát jsme
se během utkání na sebe jen dívali, jak
je možné to takhle sehrát,“ uznal Šejba
kvality HC ZUBR.
Nicméně tvrdé k. o. od tuřího stáda
nebral pouze negativně. „Je dobře, že
jsme v téhle fázi přípravy dostali takový
nátěr. Naši hráči si aspoň sednou zpátky
na prdel a začnou zase pracovat tak, jak
pracovali v minulých dvou zápasech.
kového, v přípravném období musíme
utkání obden fyzicky zvládat. Spíš se
projevilo, že Přerov má za sebou mnohem víc zápasů včetně působení v Českém poháru, po téhle stránce je dál než

<MWwGPÚ×VQéPÊM2ąGTQXC4QOCP2wWTPÚ XRTCXQ RT¾X÷UVąÊNÊVąGVÊIÐNFQRTQUV÷LQX
UMÆUÊV÷RąKFGDCMNW,GUVą¾DčUG<WDT[
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

Dnešek musíme brát jako inspiraci, že
je potřeba dál naplno makat a nic nepodceňovat,“ zdůraznil někdejší špičkový útočník, nyní trenér. Na možnou
únavu se nehodlal vymlouvat. „Nic ta-

my. Nám tentokrát chyběla kvalita, především důraz při střelbě i dorážkách.
Nula vstřelených gólů nebyla náhoda,
musíme opět přidat,“ upozornil Jiří
Šejba.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Prokletí hokejových
Jestřábů ve vzájemných duelech s Přerovem nadále trvá. Od minulé sezóny
se sice oba týmy výrazně obměnily,
přesto prostějovští muži ve čtvrtečním
přípravném utkání znovu potvrdili
dlouhodobě mizernou bilanci proti
největšímu arcirivalovi. Tentokrát od
něj na vlastním ledě vyfasovali dokonce potupnou sedmičku!

Ostudný výsledek se začal rodit hned
v úvodu, kdy hosté brzy zúročili svou
vstupní aktivitu. Už ve 2. minutě zahrozil Číp a zanedlouho i Dostálek, obě tyto
možnosti ještě Bláha zlikvidoval. V 5.
však Süss s Dvořákem podnikli bleskový
kontr ve vlastním oslabení a prvně jmenovaný chytrou dorážkou po výpadu od
zadního mantinelu procpal puk okolo
levé tyče – 0:1. Domácí nepředvedli
během přesilovky zhola nic, načež byl
Hefka za nešetrný faul na Hejcmana vyloučen na pět minut + do konce střetnutí. A Hrabal v 8. využil početní převahu
ranou z levého kruhu do vzdálenějšího
vinklu – 0:2. Vrátit ptačí opeřence do
zápasu mohl vzápětí Bartoš, leč zblízka

špatně trefil přihrávku Gaga zpoza klece.
Následně měli Zubři téměř půldruhé
minuty dvojnásobnou početní výhodu,
kterou ve 12. minutě zužitkoval Pšurný
pohodlným zavěšením zprava do odkryté brány – 0:3. Kouč elhákáčka Šejba
si za takového vývoje vzal oddechový
čas, ovšem ani ten nepomohl. Z dalšího
rychlého protiútoku Štefka rozezvonil
pravou tyčku a v 19. si Král bleskově
vyměnil puk na pravé straně právě se
Štefkou, aby švihem procedil Bláhu na
přední tyč – 0:4.
Za hrozivého stavu Prostějované odstartovali prostřední třetinu přesilovkovým
tlakem, gólman Holík měl dost práce
s dělovkou Drtila zpoza kruhů i jedov-

kou Žálčíka do pravé šibenice. Bohužel
zlepšení prohrávajícího mužstva vyznělo do ztracena a uprostřed derby přišel
další úder HC. Ve 30. při hře pěti proti
čtyřem Pšurného střelu z pravého kruhu
šikovně tečoval Dostálek skrze Bláhův
rozklek – 0:5. O chvíli později Gréč
v oslabení vyslal dlouhý pas na ujíždějícího Doležala, který sólo finalizoval
perfektním bekhendovým blafákem
pod víko – 0:6. A aby toho nebylo málo,
k ničemu nevedla reakce domácích
v podobě herního náporu s řadou slibných šancí (Hrdinka, Kaut, Chlán, dvakrát Žálčík, Bartoš, Novák, Vachutka,
Pšenička), neboť všechny vychytal střídající strážce přerovské svatyně Postava.

Místo korekce tak minutu před druhou
sirénou Král nabil Doležalovi, jenž pohotovým volejem posedmé překonal
Bláhu – 0:7!
Poslední perioda se za rozhodnutého
průběhu v podstatě jen dohrávala, například úsek mezi 41. a 46. minutou
bleskově uplynul bez jediného přerušení. Pak tuři mohli třikrát ještě víc zvýšit
už tak děsivé skóre, nicméně Číp vypálil
vedle a pokus Hejcmana i dorážku Hrabala zmařil Bláha. Teprve úplný závěr
patřil Jestřábům, alespoň čestný střelecký úspěch mohli zaznamenat Bartoš,
Chlán, Sova, Matyáš či Hrdinka. Rozchytaný Postava však odolal a výsledkový výprask tudíž zůstal v plné platnosti.

„Pořád jde jen o přípravu, takže výsledek
pro nás není až tak důležitý. Přesto vysoké
vítězství v derby, a navíc venku potěší i povzbudí. Na klucích byla vidět chuť i energie,
dobře zahrál celý tým včetně obou výborných brankářů a šesti mladíků v sestavě.“

Jakub GROF
– asistent trenéra Pøerova

„Po předchozích dobrých výkonech i výsledcích to náš tým podcenil... Takhle se
nedá hrát, navíc proti silnému soupeři. Když
nebudeme mít lepší pohyb, hru do těla a větší
agresivitu, dopadne zápas jako tentokrát.“

Jiøí ŠEJBA
– LHK Jestøábi Prostìjov

DEBAKL! Sedmigólová facka v derby od Zubrů ¸67<
75(1§5č
LHK PV
0:7
HC PŘ

Nejprve Jestřábi nastoupili v úterý proti VHK ROBE Vsetín. Ten má velmi
kvalitní kádr a hodně vysoké ambice,
dlouhodobě se netají cílem vrátit se do
extraligy. Na Hané však narazil, neboť
ptačí dravci byli opravdu draví. Po ledě
doslova létali na svých pomyslných
křídlech a navzdory tomu, že favorit
vyrovnal z 2:0 na 2:2, dokázali nakonec
vybojovat cenný triumf 4:2.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Série čtyř přípravných
duelů v řadě za sebou na domácím
kluzišti vyvrcholila pro hokejisty
LHK Prostějov dvěma atraktivními šlágry během uplynulého týdne.
Svým průběhem i výsledkovým vyzněním se nemohly lišit víc, než je
v titulku zmíněný rozdíl mezi denním
světlem a noční tmou.

Prostějovští hokejisté nejprve porazili dalším dobrým
výkonem silné Valachy a následně vyhořeli v derby

Proti Vsetínu ýоPơeroǓu Şýšo ġen ýоnoĚ
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TOMÁŠ PŠENIÈKA

sport

a do 22 let (v Prostějově) a také do 17
let (v Kostelci na Hané). Navíc v nominacích jednotlivých družstev figuruje
celá řada hráček i hráčů oddílu SK RG
Prostějov, jenž má také několik koučů
v trenérských štábech. Tím je tenhle
reprezentační kemp pro místní sportovní fanoušky ještě zajímavější.
Už brzy přineseme rozhovor s lodivodem „A“-týmu ergéčka Davidem
Konečným obsahující mnoho zajímavých novinek zpod korfbalových košů.

Mahrová
dvakrát do Polska
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Teď pojďme raději zpátky ke sportu, který nám
mocní (zatím?) úplně nezakázali. Zaujal mě zajímavý miniprojekt dvou společných tréninků
volejbalistek VK Prostějov a PVK Olymp Praha,
jež částečně propojily svou přípravu během uplynulého týdne.
Obecně ve vrcholovém sportu je totiž zvykem –
a v České republice dvojnásob – že si každý klub
přísně střeží své interní know how. To znamená jak
tréninkově pracovat po všech stránkách tak, aby právě ten náš tým byl úplně nejlepší.
Jen výjimečně se stává, že by některý oddíl aspoň
trochu odkryl karty a ukázal někomu jinému, jakým způsobem maká. Sdílení poznatků se v ČR
zkrátka nenosí, radši si každý hraje sám na vlastním písečku. Občas ale tahle hradba někde dostane trhlinu.
Klíčem k tomu je potlačit své ego, že právě já tomu
rozumím absolutně nej. Koučové vékáčka a Olympu Luboš Petráš a Standa Mitáč tohle i díky vzájemnému přátelství dokázali. A byť nešlo o žádnou
rozsahově zásadní akci, může tahle dílčí spolupráce
prospět oběma družstvům.
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Nezávidím tomu, kdo má strach z koronaviru.
Podle oficiálních údajů totiž „rekordně“ narůstá
každodenně nakažených, od září se znovu razantně zpřísňují hygienická opatření a bojácnější část
lidstva i pod náporem státně-mediální masáže zachvacuje opětovná panika. Z mého pohledu je však
naprosto mylná představa těch, kteří si myslí, že je
COVID-19 v dlouhodobém časovém horizontu
mine. Znáte copak někoho, kdo nikdy v životě neměl chřipku? A to je nový typ extrémně sledované
nemoci dle odborníků mnohem nakažlivější.
Dokážu pochopit obavy starých či vážně nemocných lidí, aby koronavirus nechytili. Ale proč se
dřív obdobně nebáli řádově srovnatelných chorob, jichž mohli dostat také spoustu? Odpověď je
jednoduchá: důvodem je obludný humbuk kolem virové „hrozby“ ovládající masy.
Přitom jsem přesvědčený – i na základě názorů
objektivním rozumem uvažujících expertů – že
COVID-19 již prodělaly desetitisíce Čechů, aniž
by o tom vůbec věděly. Bez příznaků a jakýchkoliv
problémů, naprosto v pohodě. Co myslíte, neměli
jste „ho“ náhodou už i vy?

Před dvěma lety se právě v areálu
prostějovské DTJ konalo premiérové Mistrovství republiky UNITOP
v boxu. Letos se tento rohovnický
šampionát nejlepších policistů vyznávajících tradiční bojový sport
do města vrátí, a to v pátek 4. září

V pátek policejní
MÈR unitop

náckého hodového boxu, se trenéři
zdejšího klubu rozhodli uspořádat
speciální akci. V pondělí 31. srpna
od 17.30 do 19.30 hodin – tedy už
dnes večer – jí budou společné extraligové sparingy v boxárně Dělnické
tělocvičné jednoty v Krasické ulici.
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Jak známo, vedení hokejových Jestřábů přes jaro
a léto z gruntu přebudovalo hráčský kádr, kde hlavně v zadních řadách nezůstal kámen na kameni.
A do nové prvoligové sezóny 2020/21 zanedlouho
vstoupí ze dvou třetin obměněný tým.
Nejen díky věkovému omlazení má přitom jasný
úkol: hrát rychle, aktivně, důrazně a s maximální
energií. Zkrátka aby to na ledě pokaždé byl pořádný frmol, což by dost kontrastovalo s mnohem pomalejším stylem loňského prostějovského mužstva.
V prvních třech přípravných zápasech po koronavirové karanténě se to dravým Hanákům převážně dařilo, na jejich hokej byla většinu času radost
pohledět. Potom však narazili na kvalitní Přerov,
a to dost tvrdě. Proti silnému soupeři byli rázem
kouzla zbavení = debakl 0:7.
Upozorňuji na to z prostého důvodu, že se pod
dojmem vítězství v předchozích přátelácích opět
začal rozmáhat názor, kterak mančaft LHK bude
útočit na horní patra Chance ligy. Po téhle stránce
bych byl zatraceně opatrný, neboť v minulých letech se mít velké výsledkové oči vůbec nevyplatilo.
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Vzhledem k rychle se blížícímu startu nového ročníku extraligy družstev
mužů ČR 2020/21, do nějž rohovníci Prostějova vstoupí 12. září doma
proti Plzni v rámci 4. ročníku Ha-

Dnes v Prostìjovì
extraligové sparingy

stupkyně prostějovského oddílu, kterou byla kadetka Barbora Mahrová.
Tuzemský nároďák juniorek, kadetek a dívek školní mládeže se přitom
do Gliwic právě teď vrátil, neboť ode
dneška do soboty 5. září je tam na
programu velký mezinárodní turnaj.
Kromě Báry Mahrové byla v nominaci i juniorka BC DTJ Pavlína Jančiová.

Foto: Facebook

inzerce@vecernikpv.cz
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s Vecˇerníkem
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od 9.30 hodin v Národním sportovním centru Prostějov. Akce je
otevřena všem policistům a občanským zaměstnancům Policie ČR
i Ministerstva vnitra. Zápolit se bude
ve váhových kategoriích do 71, 75,
81, 86, 91, 95 a nad 95 kilogramů.
Vyvrcholení v podobě finálových
soubojů jednotlivých vah přijde na
řadu později odpoledne či večer
podle počtu přihlášených účastníků.
Na organizaci se budou významně
podílet členové oddílu BC DTJ Prostějov, domácí navíc vyšlou přímo
do bitev i řadu svých želízek v ohni.
A Večerník z celého klání přinese
podrobnou reportáž.
(son)
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PROSTĚJOV Ani období končících letních prázdnin a začínajícího školního roku není prosté
zajímavých boxerských akcí. Jednu
proběhlou i tři chystané vám přinášíme právě na tomto místě.

V polovině srpna vycestovala reprezentace boxerek České republiky pod
vedením hlavního kouče Martina Klíče (současně vedoucího trenéra mládeže BC DTJ Prostějov) do Polska
na mezinárodní sparingy. Třídenního
5RQNGéPÚ UPÊOGM MQTHDCNKUVč 5- 4) 2TQUV÷LQX \ X[FCąGPÆJQ UQWUVąGF÷PÊ soustředění v Gliwicích se zúčastnilo
QP÷OåDWFGOGTGHGTQXCVXRąÊwVÊOéÊUNG
Foto: Facebook deset děvčat z ČR včetně jedné zá-

Od pátku 4. do soboty 6. září mají totiž
právě na těchto oblíbených místech
třídenní soustředění hned tři národní
výběry ČR: elitní dospělé kategorie

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Na konci tohoto
týdne se hala RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici i městská sportovní hala v Kostelci na
Hané stanou tradičním azylem
korfbalových reprezentací České
republiky.
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zkušenou na tomhle závodě jednoho ze svých
členů do znojemského klubu. „Pravidla mistrovství dovolují pouze tříčlenná družstva. Jednoho
z našich jsme tak poslali do Znojma. Kluci se kamarádí, navíc je pro něj střelba na finálové střelnici velká zkušenost – rozhodně větší, než kdyby
seděl na lavičce,“ poznamenala Robová.
Pro prostějovské lukostřelce však ani teď nepřichází doba klidu. Už příští víkend 12. a 13. září
se účastní Mistrovství ČR žáků, na pátek 18. září
je naplánováno akademické MČR den nato se
střílí Cena Moravy.

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Jedním z nejúspěšnějších
prostějovských sportovních klubů jsou aktuálně lukostřelci. Potvrdili to také v Opavě,
kde se konalo Mistrovství České republiky
dorostu. Závodníci z Hané se tam neztratili,
když si odvezli celou řadu medailí.
„Spokojenost je veliká. Například kadetky jako
družstvo vyhrály, Eliška Novotná v nich brala
zlato, Eliška Koleňáková skončila čtvrtá. Bronzy
získali Lukáš Preclík a Michael Roba, junioři pak
jako družstvo vyhráli,“ vypočetla předsedkyně
klubu Magda Robová. Oddíl dokonce poslal na
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U lukostřelců
to cinkalo!

Pondělí 31. srpna 2020

32

www.vecernikpv.cz
Pondělí 31. srpna 2020

www.vecernikpv.cz

*5$1'35,;35267ħ-2929/É'/,1,=2=(0&,Ġ(ð,$32/.<
=(0&,Ġ(ð,$32/.<

rozhovor večerníku

spíše týmový sportovec. Tu společnou radost
z gólu a výhry jsem si zamilovala. Jak
se říká: sdílená radost je dvojnásobná
radost, alespoň pro mě.“ (úsměv)
yy Jaké bylo rozhodování ohledně
někdejšího přesunu do Sparty?
„O přestupu do Sparty jsem dlouho
nepřemýšlela. Jsem člověk, který má
rád výzvy, rád bojuje, učí se novým
věcem a posouvá se dopředu. Věděla
jsem, že takovou nabídku neodmítnu.
Okamžitě jsem se těšila, Sparta je nejlepší klub u nás.“
yy Jak se vám dosud dařilo skloubit
osobní a zprvu pracovní život s fotbalem?
„Skloubit všechno dohromady nebylo vždy snadné. Na osobní život či
jiné koníčky mi opravdu moc času
nezbývalo, ale tuhle cestu jsem
si vybrala. Přestože mě práce,
kterou jsem dělala, velice baví,
byla u mě doposud svým způsobem na druhém místě. Chtěla
jsem a chci využít mládí i zdraví a hrát
fotbal, dokud je to možné. Pracovat
můžu potom. Nerada dělám více věcí
na půl plynu, raději se věnuji jedné na
sto procent. Proto také přišlo to rozhodnutí odejít do Itálie a věnovat se
pouze fotbalu.“

Přestože mě práce, kterou jsem dělala, baví,
byla u mě doposud na druhém místě. Chtěla
jsem a chci využít mládí i zdraví a hrát fotbal,
dokud je to možné. Pracovat můžu potom...

BARI, PROSTĚJOV S fotbalem nezačínala jako malá, přišlo to až mnohem
později. Přesto ukázala, že když se skloubí talent a dřina, odměna se dostaví. Počátky Gabriely Matouškové (na snímku) jsou spojeny s Kostelcem na
Hané, odkud pochází. V Prostějově začínala s atletikou a byla velice talentovanou běžkyní. Poté ji však zlákala kulatá meruna a parta kosteleckých holek.
Pracovala na sobě a první „wauuu“ přišlo, když se před šesti lety dostala do
pražské Sparty a stala se aktuálně jednou z nejúspěšnějších sportovních odchovankyň Prostějovska. Razítkem tomu byl obhájený double z posledních
dvou dohraných sezón. Celkem v jejím dresu získala dva mistrovské tituly
a čtyři triumfy v domácím poháru, své angažmá v Praze ještě skloubila se
studiem a civilním zaměstnáním. Jak se během letošního léta ukázalo, nezůstalo jen u tuzemských úspěchů. V červenci fotbalová Sparta oznámila,
že Matoušková míří na své první zahraniční angažmá do italského Bari.
Přestupem se tak stala už definitivní fotbalovou profesionálkou. Tamní
tým Pink obsadil v předčasně ukončené sezóně italské ligy kvůli koronaviru desáté místo ve dvanáctičlenné tabulce. „Určitě budu nadále tvrdě
pracovat na tom, abych se každý den zlepšovala a hrála v základní sestavě,“
vytýčila si cíl a poslala prostřednictvím nejčtenějšího regionálního periodika poděkování všem, kteří na ni myslí a drží jí do nové etapy života palce.
Hané. V té době jsem se ještě věnovala
v rámci exkluzivního
atletice, ale řekla jsem si, že to zkusím.
interview
Vždycky jsem měla ráda fotbal.“
pro Večerník
yy Zkoušela jste i jiné sporty?
se ptal
„Vzpomínám si, že jsem jednou zkoušela hrát florbal. Moc mě to bavilo. Ale
Michal
atletika a fotbal vždy převažovaly.“
SOBECKÝ
yy Co nakonec určilo, že přednost
yy Kdy jste s fotbalem začala?
dostal fotbal?
„K fotbalu jsem se dostala na střední „Když jsem se rozhodovala mezi atškole. Moje spolužačka si v tělocviku letikou a fotbalem, nebylo to vůbec
všimla, že to s balónem docela umím snadné, ale po pár vítězných zápasech
a řekla mi o dívčím týmu v Kostelci na v Kostelci jsem si uvědomila, že jsem
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vizitka
GABRIELA MATOUŠKOVÁ

Foto: Facebook

yy Jak se vůbec zrodil váš přestup
do italského Bari?
„Vždy jsem tak nějak přemýšlela nad
tím, jaké by to bylo žít v zahraničí a živit
se pouze fotbalem. Nejprve jsem ale
chtěla mít nějakou základnu doma –
dodělat školu, najít si práci a naučit se
anglicky. Když jsem si tyto cíle splnila,
pak už bylo jen na mně, kdy udělám
další krok. Jednoho dne se sešla spousta
věcí najednou a mně došlo, že teď je ten
správný čas odejít. Můj agent rozeslal životopis i fotbalový sestřih po Itálii, kam
mě to táhlo nejvíc, a objevily se nějaké
nabídky. Pink Bari u mě zvítězilo.“
yy Jaký to byl pocit, když jste se
dozvěděla, že vše zdárně proběhlo
a můžete vyrazit do Itálie?
„Do poslední chvíle jsem si vlastně nemohla být ničím tak úplně jistá, protože
koronavirus celou situaci docela zkomplikoval. Když ale nakonec vše proběhlo tak, jak mělo, začala jsem být docela
nervózní, což je přirozené, ale zároveň
jsem se hodně těšila. Možná mi pořád
nedochází, co se to vlastně děje.“ (úsměv)
yy Berete to jako splněný sen?
„Dá se říct. Beru to ale hlavně jako
možnost poznat novou kulturu, jiné
zvyky, získat zkušenosti, naučit se další
jazyk a zlepšit se po fotbalové stránce.“
yy Jaká byla reakce okolí?
„Odezva byla větší, než jsem čekala. Přišlo mi obrovské množství pozitivních
zpráv, za které jsem opravdu vděčná!“
yy Co víte o italské soutěži, v níž budete nastupovat? A v čem to podle
vás bude největší „škola“?
„O italské soutěži jsem nevěděla mnoho,
ale po pár dnech v Itálii si troufám říct, že
fotbal tam je hodně o technice. Holky
jsou dost šikovné na míči, a právě to beru
jako výzvu i možnost se v technice zlepšit. Většina týmů trénuje a hraje na umělé
trávě, kde je těžší míč dostat pod kontrolu. Věřím, že si na to brzy zvyknu a budu
zase o trochu lepší hráčkou.“
yy Čím vás obohatilo působení ve
Spartě Praha?
„Sparta mi dala nepopsatelně mnoho.
Byla to obrovská škola plná zkušeností
a zážitků, na které nikdy nezapomenu.
Nevím, jestli se vrátím za rok, možná za
tři, ale vím, že Sparta je tým, kam bych
se vždy ráda vrátila. Všichni mě velice
podpořili a já jim za to moc děkuji.“
yy Jaké si dáváte cíle do nadcházejícího období?
„Cílem je především zůstat zdravá
a hrát. Určitě budu pracovat tvrdě na
tom, abych se každý den zlepšovala
a hrála v základní sestavě.“

narodila se 9. srpna 1992 v Prostějově
pochází z Kostelce na Hané, kde vyrůstala
aktuálně profesionální fotbalistka
vystudovala Střední školu Trivis v Prostějově, obor veřejnoprávní ochrana,
později studovala angličtinu na jazykové škole
✓ následně se stala absolventkou Vyšší odborné školy Praha, obor sociální pedagogika
✓ se sportem začínala jako atletka, byla talentovanou běžkyní AK Prostějov
✓ před dvanácti lety začala hrát fotbal za tehdejší tým v Kostelci na Hané
✓ v roce 2014 se stala posilou pražské Sparty, o rok později pozvedla poprvé Český pohár
✓ v sezóně 2016/2017 výrazně přispěla k dalšímu vítězství v poháru, byla vyhlášena nejlepší hráčkou finále
✓ v následujících dvou ročnících to bylo ještě lepší, se Spartou oslavila rovnou double – tedy vítězství
v první lize i Českém poháru
✓ v létě 2020 přestoupila do nejvyšší italské soutěže, stala se novou posilou týmu Pink Bari
✓ za svoji největší zálibu označuje běh, ráda by si zkusila maraton
✓ celkově inklinuje ke sportovním aktivitám jako například výšlapům po horách
✓ mezi její další koníčky patří čtení i čas trávený s blízkými
zajímavost: zakončením Vyšší odborné školy vzdělání ještě neopustila, nyní se čile věnuje italštině
a také oblasti Montessori pedagogiky

✓
✓
✓
✓
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Foto: internet

Z ITALSKÉHO BARI

EXKLUZIVNĚ

Fotbalistka Gabriela Matoušková
se dostala z Kostelce až do Itálie

zachytit únik pětice protivníků a tím pádem byl podle vlastních slov „až“ šestý.
Triumfoval známý Nizozemec Philip
Heijnen, bronz zaknihoval někdejší člen
Tufo Pardus Denis Rugovac.
Úplný závěr krásných dvoudenních bojů
na cyklistickém oválu pak tradičně obstaral mužský madison neboli 21. Memoriál Otmara Malečka na magických sto
okruhů. Zpočátku se držela v čele italská dvojice Francesco Lamon, Michele
Scartezzini, ale taktovku postupně
přebírali úžasně létající Holanďané Philip Heijnen, Vincent Hoppezak. Nikdo
nemohl odolat jejich mohutnému náporu a naprosto zaslouženě si z Prostějova
odvezli nejhodnotnější trofej. Druzí
zůstali borci z Apeninského poloostrova a ohromná rvačka se strhla o bronz
mezi pražským duem Denis Rugovac,
Jan Kraus a párem Daniel Babor (Tufo
Pardus), Petr Kelemen (CCC Development Team). Příznivci samozřejmě
hnali dopředu domácího hrdinu, nakonec rozhodoval až úplně poslední
spurt ve stém kole. Babor v drtivém finiši
úchvatně stahoval třicetimetrovou ztrátu na Krause, leč o malý kousek za ním
na pásce přece jen zaostal a musel tudíž
skousnout nepopulární „brambory“.
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medailová odměna. Což by byl pro
fanoušky ten nejlepší dárek, fakt
škoda.“
yy Nyní už se budete připravovat
na říjnové ME na dráze do třiadvaceti let?

1VOCTC /CNGéMC HCPFKNC XQNGLDCNKUVMC 8-
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

„Ano. Teď pojedu dva silniční etapáky, kde bych měl nabrat dobrý základ.
A pak už začne intenzivní příprava na
dráhovou Evropu, kde pevně věřím,
že to cinkne. Pojedu si tam pro medaili.“

XQX])UDQFLHMVHP
GRSRVOHGQtFKYtOH´

Svou absolutní nadvládu potvrdily
během soboty závodnice z Polska.
Omnium kontrolovala Daria Pikulik před svými dvěma parťačkami,
prostějovská juniorka Gabriela Bártová skončila na opět solidním desátém místě. Keirin vyhrála (stejně
jako o den dříve sprint) Urszula Los,
ovšem tentokrát jen o fous před Sárou
Kaňkovskou z Dukly Brno.
Muži nejprve absolvovali zajímavý
scratch, do kterého už naskočil po
návratu ze silničního Mistrovství Evropy
U23 domácí spolufavorit Daniel Babor.
V této své první disciplíně však nestihl

'LNW½WSROVNÙFK
dam, vláda
KRODQGVNÙFKPXzÕ
DWÈVQÈÄWYUWÙ%DERU

druhé pozici ve scratchi za pražským
Martinem Čepkem.
Poutavé boje četným fanouškům znovu předvedli mužští sprinteři, tentokrát
ve své klasické disciplíně. A veškeré
soupeře zase doslova zničili členové
Dukly Brno kompletně obsadivší celou
„bednu“. Progresivní Martin Čechman
přitom i napodruhé zdolal zkušeného
Tomáše Bábka a dokonal tím jak
prestižní, tak nesmírně cenný double.
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PROSTĚJOV Skvělé představení,
solidní kulisa, ale také větrné počasí, které dělalo problémy. To byla
GP ČSC Velká cena Olomouckého
kraje, již dráhoví cyklisté odjeli na
prostějovském velodromu minulé úterý a středu. V první den se
nejlépe ukázali cyklisté polské reprezentace, když ovládli všechny
disciplíny žen, fenomenálním způsobem je doplnil Mateusz Rudyk
v mužském keirinu. Ten exceloval
i den nato, a i díky jeho výkonům
byla z pohledu získaných cenných
kovů nejúspěšnější právě polská reprezentace. V nabitém omniu mužů
naopak kraloval Dán Matias Malmberg. Neztratili se ale ani prostějovští zástupci, i když ti nejzkušenější
v té době reprezentovali jinde. Na
start se postavili závodníci z bezmála 15 zemí.

Michal SOBECKÝ

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

vodil ještě Martin Čechman. Boje ve
sprintu žen ovládla další Polka Urszula Loś. Nejlepší českou závodnicí
ve sprintu byla na nepopulární čtvrté
příčce Veronika Jaborníková. Omnium juniorů ovládlo duo německých
jezdců, na prvním místě Laurin Drescher následovaný týmovým kolegou
Maltem Maschkem. Třetí místo bral
Martin Čepek následovaný prostějovským borcem Radkem Vlčkem.
Také čtvrtek se odvíjel ve znamení
polské nadvlády nad tratí. Mezi ženami potvrdila svou dominanci polská reprezentantka Pikuliková, když
ovládla omnium s patnáctibodovým
náskokem na svou krajanku Karasiewiczová a Plosajovou, která skončila
se stejným bodovým ziskem jako druhá závodnice na třetím místě. Mezi
muži se ve scratchi prosadil Rudyk
z polského týmu Wibatech. Bodovací
závod ovládl k radosti českých fanoušků Pietrula z Dukly Praha a v madisonu, který byl zlatým hřebem druhého
dne, dominovali dánští reprezentanti
Malmberg a Wandahl. Druhé místo
pak vybojovala dvojice Dukly Praha
Pietrula - Kraus, třetí dvojice Chalel
(Alžírsko) a Didier (Francie.
V juniorských disciplínách dominovali němečtí reprezentanti, když obě
individuální disciplíny ovládl Drescher a madison vyhrál spolu se svým
kolegou Maschkem. Jako si mimo
jiné s úsměvem ve tváři odnesl obří
slunečnici. Ve sprinterských disciplínách mezi ženami v keirinu zvítězila
Seremaková, sprint ovládli také polští
reprezentanti v čele s Mateuszem Rudykem.
„Mám radost, že se závody vůbec
uskutečnily a závodníci tak měli
možnost nasbírat body do žebříčku
UCI. Po organizační stránce všechno
klaplo. Ze sportovního hlediska mám
radost z desáté příčky prostějovského
závodníka Reného Smékala v bodovacím závodě, na prvoročáka mezi muži
je to slušný výkon. Uvidíme, co přinese memoriál,“ hodnotí ředitel závodu
a zároveň sportovní ředitel TUFO
Pardus Prostějov Michal Mráček.

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
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8GNM¾EGPC1NQOQWEMÆJQMTCLG

2QNUMQXÊV÷\MCOCFKUQPW
UETCVEJGKQOPKCåGP
dèV[ąK \¾XQFPÊ FP[ X 2TQUV÷LQX÷
P¾OUJQNMCOC\RQNUMÆTGRTG\GP
VCEG X[wN[ RCT¾FP÷ OčåGOG DÚV
OCZKO¾NP÷ URQMQLGPÆ &CąKNQ UG
P¾OWåRąK8GNMÆEGP÷1NQOQWEM
ÆJQ MTCLG C FQDTQW HQTOW LUOG UK
RąGPGUN[ K FQ /CNGéMQXC /GOQ
TK¾NW 0GLX÷VwÊ TCFQUV CUK O¾O
\G URQNGéPÆJQ RTXGPUVXÊ UG UGU
VTQW 9KMVQTKÊ X OCFKUQPW FXQLKE Judita LORENCOVÁ
VWJNG FKUEKRNÊPW LUOG EJV÷N[ X[JT¾V
UMWVGéP÷OQE#NGEGPPÚLGMCåFÚ
VTKWOH &÷MWLGOG RQąCFCVGNčO Vše zahájil úterní blok dráhových záåG WF÷NCNK FX÷ VCM MXCNKVPÊ CMEG vodů zařazených do kalendáře UCI,
T[EJNG \C UGDQW PCX\FQT[ JTQ\D÷ cyklisté tak vstoupili do bojů o důEQXKFq
ležité body do světového žebříčku
dráhařů. Největší konkurence byla
65$.$®.296.
v kategorii mužů a boje v omniu byly
èGUMQtXMGKTKPW
také ozdobou prvního dne. Vítězem
CXGURTKPVWåGP
d2¾VGéPÊ URTKPV OK PGX[wGN ×RNP÷ této nelítostné bitvy se stal Dán MaRQFNG RąGFUVCX TQ\JQFP÷ LUGO tias Malmberg před Italem Matteo
RQOÚwNGNCPCOGFCKNK6[éV[ąK2QNM[ Donegou a Philipem Heijnenem z NiXwCMD[N[UKNP÷LwÊXFCPQWEJXÊNKLUGO zozemí. Nejlepší reprezentant českých
UGRąGUP÷PGFQM¾\CNCFQUVCV6ÊO barev v závodě Nicolas Pietrula z DukX÷VwÊOQVKXCEKLUGOO÷NCRTQUQDQVPÊ ly Praha skončil pátý. Pak se ale opět
MGKTKPMVGTÚD[NQRQVąGDC\XN¾FPQWV
RTQVKRQNUMÆRąGUKNGJNCXP÷VCMVKEM[ připomněli polští závodníci, či lépe ře%QåOKVGPVQMT¾VX[wNQUVąÊDTQWTéKV÷ čeno závodnice. Fantastickou formu si
DGTW + MF[å M XÊV÷\UVXÊ EJ[D÷N LGP do Prostějova přivezla Daria PikulikoMQWUGMCNGVCMWåVQXT[EJNQUVPÊEJ vá, která v prvním dnu ovládla všechFKUEKRNÊP¾EJ PC FT¾\G DÚX¾ 6÷wÊ ny tři disciplíny, které ženy vytrvalkyO÷ \ÊUMCPÆ DQF[ FQ åGDąÊéMW 7%+ ně měly v programu. Nejprve scratch,
VGò UG OCZKO¾NP÷ UQWUVąGFÊO PC následně bodovací závod a na závěr
RąÊRTCXW RąGF ąÊLPQXÚO OKUVTQXUV spolu se sestrou Wiktorií i madison.
XÊO 'XTQR[ 7 5PCF PQTO¾NP÷ Muži sprinteři měli na programu keiRTQD÷JPGq
rin a ten ovládl naprosto fenomenálním způsobem Mateusz Rudyk z pol720h%%(.
ské výpravy. České barvy jistě bude
èGUMQt&WMNC$TPQ
těšit, že na druhém místě ve finále
XMGKTKPWKURTKPVWOWåč
d-CåFÚ UCOQ\ąGLO÷ EJEG XÊV÷\KV dospurtoval Tomáš Bábek z brněnské
CNG /CTVKPW èGEJOCPQXK QD÷ RT Dukly a na stupně vítězů ho doproXGPUVXÊ OQE RąGLW ,G VQ MCOCT¾F
CVGPVQMT¾VD[NRTQUV÷XR¾VGMKUQ
DQVWQP÷EQNGRwÊ\NCVCUK\CUNQWåKN
/¾O \C P÷JQ TCFQUV LCM UG PGW
UV¾NG \NGRwWLG C LFG XÚMQPPQUVP÷
PCJQTWEQåKO÷OQVKXWLGFQFCNwÊ
RT¾EG 5 MNWMCOC \ &WMN[ $TPQ
LUOG O[UNÊO WM¾\CNK RQO÷TP÷ FQ
DTQWHQTOWX\JNGFGOMEGNMQXÆUKV
WCEKD÷JGORQUNGFPÊJQRčNTQMW,G
UWRGTåGVCF[X2TQUV÷LQX÷UGKNG
VQURąGUMQORNKMCEGUMQTQPQWMQ
PCN[V[JNGXÚDQTPÆ\¾XQF[PCMVGTÆ
UGXåF[EM[OQEV÷wÊOGq
UQP
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RQEJQRKVGNP÷ OQE RQV÷wÊ < QDQW
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FPč WURQą¾FCV PC LGFPQO OÊUV÷
FX÷ VCMJNG XGNMÆ FXQWFGPPÊ CMEG
,¾ LUGO UCOQ\ąGLO÷ wċCUVPÚ åG
UG OK VQNKM X[FCąKNC \¾X÷TGéP¾ UQ
DQVC X[JT¾V UETCVEJ C RąGFGXwÊO
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Omnium pro
Lamona, Èechman
porazil Bábka,
dominantní Polky

6FUDWFK

/CUEJMG 0÷OGEMQ  0QX¾M èGUMQ t 6WHQ 2CTFWU 2TQUV÷LQX  yy Nejprve pojďme k silničnímu
&TGUEJGT 0÷OGEMQ /-QDNÊåGM èGUMQt6WHQ2CTFWU2TQ Mistrovství Evropy U23 v Plouay,
kde jste nedokončil závod s hroUV÷LQX 
madným startem. Můžete jej po6FUDWFK
èGRGM èGUMQt&WMNC2TCJC 8NéGM èGUMQt6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQX , psat ze svého pohledu?
„Úplně mi to nesedlo. Byla hodně ná/CUNCM 2QNUMQ 
ročná trať, v těch kopcích jsem to čekal
strašné, což se potvrdilo. Ze začátku
GÈNXMHPHYvHPSDUWQHUÕP
jsem navíc zbytečně skočil do úniku
JUDQGSUL[020
s jedním Holanďanem, který mě pak za
sebou nechal ve stoupání. Což mi vzalo síly a později jsem pak musel vzdát.
Bylo to na mě po pravdě moc, ještě na
takhle těžký silniční závod asi nemám.“
yy Jak jste se následně přesunul
zpět do Prostějova?
„Nakonec to dopadlo úplně krásně,
protože nám s Tomášem Bártou koupil pan Mráček z vedení Tufo Pardus
letenky. Rychlovlakem TGV jsme přejeli z Plouay do Paříže, tam jsme sedli
na letadlo, z Prahy jsem přijel domů,
kde mě máma nakrmila. (smích) No

Omnium

.QU 2QNUMQ -CÿMQXUM¾ èGUMQt&WMNC$TPQ 2GVTK 2QNUMQ 

6ąKPGLNGRwÊFXQLKEGOWåUMÆJQOCFKUQPWFXQLKEt/GOQTK¾NW1VOCTC/CNGéMC
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do mezinárodního žebříčku UCI
narušila nepřízeň počasí. Skoro celé
dopoledne střídavě pršelo, proto
museli organizátoři posunout start
z plánovaných 11.00 hodin na jednu odpoledne. A neboť večer po
osmé hrozil podle předpovědi další
déšť, končilo se raději už v 19.30.
Každopádně se pořádající klub Tufo
Pardus Prostějov dočkal ještě jedné
medailové radosti mezi mládežníky
zásluhou Radka Vlčka, jenž v juniorské kategorii skončil na výborné

2TQUV÷LQXUMÚ &CPKGN $CDQT FQNG 
RT¾X÷ ×VQéÊ D÷JGO \¾XQFW OWåč XG
UETCVEJK
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

a v pátek o půl desáté večer jsem byl
v Prostějově, takže cesta super a v pohodě.“
yy Během sobotního programu
Memoriálu Malečka jste se tedy cítil dobře?
„Ano, žádnou větší únavu jsem nevnímal. Nohy byly silné a tím víc mě
mrzí, že mi to ani jednou medailově
necinklo.“
yy Můžete popsat své šesté místo ze
scratche?
„Tam hned ze začátku ujela skupinka
a potom jsme tahali tempo jen my
dva s Kelišem (českým kolegou Petrem
Kelemenem – pozn. red.), nikdo jiný
nechtěl jet. Několikrát nám chyběl
kousek, abychom tu vedoucí skupinu
dotáhli, ale bohužel to nevyšlo.“
yy V závěrečném madisonu jste
právě s Kelemenem společně bojovali o třetí příčku. Tu byste tentokrát asi bral, že?

„Sice je o mně známo, že chci pořád
vítězit a beru jen vítězství, ale v tomhle případě bych byl i za bronz
určitě rád. Nizozemci a Italové byli
lepší, o třetí místo jsme sváděli vyrovnaný boj s dvojicí Denis Rugovac, Jan
Kraus. Rozhodoval poslední spurt,
před nímž jsem bohužel udělal chybu
a nepočkal trochu víc na závěrečnou
předávku od Petra. Kluci z Prahy
toho využili, nasadili k trháku a my
nabrali ztrátu několika desítek metrů. Ve finiši jsem do nich hrozně letěl
a nakonec scházel na pásce kousíček,
prostě smůla. Stačilo, aby cíl byl třeba
o deset metrů dál. Ale to je kdyby, což
se bohužel nepočítá.“
yy Takže zklamání?
„Ze čtvrtého místa určitě, jsou to ty
nepopulární brambory. Jinak si však
myslím, že jsme s Kelišem neodvedli
vůbec špatný výkon na to, že to byl
teprve náš druhý společný start v madisonu po roce a nejsme tím pádem
sehraní. Chtělo to ještě zvládnout ten
poslední sprint, mohli jsme na bednu.“
yy Domácí vrchol sezóny jste si
přesto užil?
„Rozhodně jo, Maleček jsou krásné závody na domácím velodro-

mu a pro mě strašně důležitá akce.
Z hlediska organizace i diváků proběhla zase skvěle, patří jim od nás
cyklistů maximální support. Grand
Prix Prostějov jsem si tedy parádně užíval a tím víc mrzí, že nepřišla

&CPKGNW $CDQTQXK XNGXQ  PC /GOQTK¾NW
2TQUV÷LQX)CDTKGNC-QR¾éQX¾

Daniel Babor:Å'tN\OHWHFNpPXSőHVX
VHFtWLOGREőH2EURQ]MVPHERMRYDOLG

/CTVKPèGEJOCP XNGXQ UGTCFWLG\VTKWOHWXGURTKPVWRąGF6QO¾wGO$¾DMGO

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

PROSTĚJOV Dvě významné akce během pár dnů stihl absolvovat Daniel Babor, cyklista Tufo Pardus Prostějov. Ačkoliv se jedna
-81,2´,
konala ve Francii a druhá krátce nato doma na Hané. Elitní závod0DGLVRQ
ník naskočil do obou a ke spokojenosti mu v sobotním večeru
&TGUEJGT/CUEJMG 0÷OGEMQ èGRGM8T¾PC èGUMQt&WMNC2TCJC  chybělo jediné: alespoň jeden medailový úspěch. Na Memoriálu
8NéGM8QPFT¾éGM èGUMQt6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQX 
Otmara Malečka 2020 mu unikl o malý chloupek.
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Bodovací závod
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Prostějovská juniorka Gabriela Bártová se statečně snažila čelit dospělým
protivnicím ze zahraničí, což se jí
nejlépe povedlo v madisonu pátým
místem po boku Sabiny Džerengové
z Dukly Praha, desátý a jedenáctý
post přidala ve scratchi a v bodovacím
závodě.
Medailové úspěchy zaznamenali
junioři domácího oddílu. Pavel Novák
v omniu skvěle proháněl silné Němce,
aby se v dramatické bitvě vklínil
na stříbrný stupínek mezi prvního
Malta Maschkeho a třetího Laurina
Dreschera, čtvrtou příčku obsadil další
jezdec Tufo Pardus Matyáš Koblížek.
Němečtí mladíci vystoupali nejvýše
rovněž v bodovačce i v madisonu, kde
bronz vydřeli nadějní Prostějované
Radek Vlček a Jan Vondráček.

vycházející hvězda Martin Čechman
přitom nenašel přemožitele a nechal
za sebou všechny soupeře včetně
stříbrného mistra světa Tomáše Bábka
i bronzového odchovance Tufo Pardus Prostějov Jakuba Šťastného.
Hned čtyři disciplíny měly na programu ženy – a všechny opanovaly
kvalitní Polky! Madison vyzněl jasně
pro sestry Dariu a Wiktoriu Pikulik,
které si rozdělily ještě další dvě prvenství, když Daria vyhrála scratch 9OÄHNSÔLGDOVWÔÉEUR
a Wiktoria bodovačku. Ve sprintu
Èechman dokonal
pak pobila konkurenci Urszula Los,
VSULQWHUVNÙGRXEOH
zástupkyně země na sever od našich
hranic přitom obsadily čtyři nejvyšší Začátek druhého dne významného
hanáckého klání započítávaného
pozice.

PROSTĚJOV Jednadvacátý ročník tradiční Grand Prix
Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka 2021 v dráhové
cyklistice přinesl jako obvykle dva dny trvající špičkový
mezinárodní sport. Letošní parádu nezastavila ani koronavirová hrozba, ani v sobotu zprvu zlobící počasí.
Nakonec vše proběhlo na jedničku, přičemž hlavní závod
v podobě závěrečného madisonu mužských dvojic se
stal kořistí vynikajících Nizozemců. Ti kralovali celé akci
společně s českými sprintery z Dukly Brno a polskými
reprezentantkami. Po celý pátek a sobotu sledoval boje
přímo na velodromu také Večerník.

Prosadilo se domácí
mládí, junioøi Novák
GUXKÙD9OÄHN
V9RQGU½ÄNHPWÔHWÉ

Domácí Babor zůstal v závěrečném
Memoriálu Malečka těsně za bronzem

Úvodní den GPP – MOM provázelo nádherné počasí, byť dost větrné.
Největším lákadlem pro diváky bylo
vícestupňové omnium mužů, které se
vyvíjelo velmi dramaticky a nakonec
jej vyhrál italský vyslanec Francesco
Lamon před Matiasem Malmbergem,
9¹6/('.<*33s020
jenž těsně neobhájil dánský triumf
z loňska.
08l,
Atraktivní podívanou vždy je také
0DGLVRQs0HPRUL½O2WPDUD0DOHÄND
*GKLPGP*QRRG\CM 0K\Q\GOUMQ DQFč.COQP5ECTVG\\KPK +V¾NKG  sprinterský keirin, kde si počínali
-TCWU4WIQXCE èGUMQt&WMNC2TCJC5RCTVC2TCJC 4. Babor, Pe. Ke- naprosto suverénně brněnští specialNGOGP èGUMQt6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQX%%%&GXGNQROGPV6GCO , 5. isté na rychlostní disciplíny. Mladá
5NCYGM5VCPKU\GYUMK 2QNUMQ 2KGVTWNC8QPGw èGUMQt&WMNC2TCJC 

PROSTĚJOV Jak známo, bývalý prostějovský cyklista Otmar Maleček, na
jehož počest se Grand Prix PV každoročně koná, zemřel na rakovinu. A proto jsou špičkové dráhové závody na Hané vždy zasvěceny kromě vrcholného
sportu také podpoře boje s touto zákeřnou nemocí.
I letos byly veškeré peníze vybrané v rámci 21. ročníku Memoriálu Otmara Malečka 2020 za dobrovolné vstupné, tombolu a další dary či příspěvky
věnovány onkologickému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Nakonec
šlo o krásnou částku v přímo symbolické výši jednadvaceti tisíc korun, kterou tradičně předala dcera cyklistického gentlemana Kateřina Malečková
zástupci olomoucké „fakultky“.
(son)

5NCXPQUVPÊRąGF¾PÊwGMWPCVKUÊEMQTWP
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ZNÁMKA

BYLI JSME
U TOHO

Cesty do našeho hlavního města v této době
nejsou příliš záviděníhodné, fotbalisté ale
mají tu výhodu, že zamíří z autobusu do
útrob stadionu a další kontakty jsou omezeny na minimum. V sobotu večer se zdá, že fit
je konečně kompletní čtrnáctka účastníků
druhé ligy a zápasy se tak pěkně rozhýbají.
Do hry už zasáhla také Chrudim a v neděli
ve šlágru kola i Vysočina Jihlava, mající dosud v tabulce u svého jména samé nuly. Po
neúplném druhém kole nelze dělat o kvalitě
účastníků žádné závěry. Ukazuje se však, že
nováčci to budou mít zatraceně těžké, Táborsko zatím nebodovalo a Blansko dostalo
za vyučenou od loňského nováčka, Líšně.
Ta se naopak usadila v čele tabulky, dobře
našlápnuto mají oba pražské celky. Celkově
všem asi pomůže reprezentační přestávka,
během níž lze vyvodit poučení ze samého
úvodu sezóny.

TOMÁŠ KALÁB

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8

Prostějov (tok) – Co se také může
vloudit na internetové stránky týmu
aspirujícímu na nejvyšší fotbalovou
soutěž? V článku avizujícím sobotní
duel na Julisce pisatel tvrdil, že oba
týmy mají za sebou stejnou porci zápasů. „V MOL Cupu si poté snadno
poradil s Rýmařovem v poměru 3:0,“
tvrdil dejvický tým o soupeři z Hané.
Jaksi si už nikdo z Prahy neověřil, že
šlo o kontumační výsledek a v podhůří Jeseníků se vůbec nehrálo...

1RYLQ½ÔVNÙvRWHN
na webu Dukly

Prostějov (tok) – Reprezentační
pauzu nevěnují fotbalisté 1.SK Prostějov pouze tréninkovým dávkám,
ale budou si moci odzkoušet hru,
kterou pilují, s ligovým týmem.
V pátek totiž sehrají přátelské utkání
v Opavě s místním Slezským FC.

V pátek
pøíprava v Opavì

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ

NENÍ BOD JAKO BOD

pokládaného favorita celé soutěže
a hlavního adepta na postup. Snad
právě proto byla několikrát trenérem kritizovaná ustrašená hra týmu
v první půlhodině utkání tak patrná. Jen díky neschopnosti domácích proměnit vypracované šance
a samozřejmě také díky zákrokům
brankáře Muchy bylo možné na
onen bod dosáhnout. Jakmile nejhorší pominulo, eskáčko si dokázalo, že hrát úspěšně proti favoritovi
může, po prostřídání zvedlo hlavy
a ve druhém poločase sehrálo rovnocennou partii. Znovu se prokázalo, že více si je třeba vzít do „parády“ hlavy hráčů než jejich dolní
končetiny. „Dukla nám ukázala, jak
může vypadat moderní fotbal, když
mužstvo drží míč,“ posteskl si Pavel
Šustr lodivod 1.SK Prostějov.
Sestava oproti prvnímu utkání
doznala určitých změn. Do utkání
nemohl nastoupit útočník David

yy Jak těžké bylo udržet na Julisce
čisté konto proti Dukle?
„Bylo to pro nás těžké, hlavně že jsme
zvládli úvodní tlak Dukly a přežili nějakých dvacet minut. Trochu nám trvalo,
než jsme si zvykli na vysoké tempo.
Postupem času jsme pro Duklu ale
byli nepříjemnější a nepříjemnější a ke
konci s větší dávkou štěstí jsme možná
mohli odvézt i tři body.“
yy Vidíte jako zlomový okamžik
akci hned v první minutě zápasu,
kdy by inkasovaná branka nasměrovala vývoj trochu jinam?

Tomáš KALÁB

trénincích v posilovně. V obraně
se na místo nováčků objevil na pravé
straně přece jen defenzivněji laděný
Machynek, byť to byl paradoxně on,
kdo vstřelil zatím jedinou branku
eskáčka. Vlevo nastoupil od začátku Stříž, který je s týmem přece jen
sehranější. Charakteru utkání odpovídalo rozestavení na jediného útočníka Zikla, kterého měl podporovat
v brejkovém snažení Šteigl, rozjíždět
protiútoky měli také na obou krajích
Matoušek se Zapletalem.
„Zápas jsme začali s jediným útočníkem, Martin Zikl to tam měl oběhat.
Do druhé půle se rozestavení změnilo. Dukla totiž hraje jen na tři obránce a chtěli jsme eliminovat jejich
záložní řadu, ale po přestávce jsme
se vrátili ke klasickému rozestavení,“
přiblížil poměry na hřišti během zápasu kapitán Aleš Schuster.
Tato sestava však nevydržela ani
poločas a do toho druhého doznala
podstatných změn. Trenér Šustr se

pokynů do zápasu představoval.
A na výkonu ve druhém poločase to
bylo znát. „Tak by to mělo být, střídání by mělo hru oživit a pomoci
týmu,“ připomněl kapitán eskáčka.
„Do druhé půle jsme nastoupili se
zlepšenou obranou a nakonec bereme bod, který je pro nás úspěchem.
Výsledek nicméně nepřeceňujeme.
Stále víme, co nás trápí a co potřebujeme zlepšit,“ přidal Šustr.
Dvoutýdenní pauza přijde rozhodně vhod, vždyť kouč zejména
po zahajovacím utkání avizoval,
že s tímhle kádrem je před trenéry
i hráči ještě velké množství práce.
A prověrka bude opět z těch nejdrsnějších. V sobotu 12. září totiž
na Hanou zavítá další ambiciózní
pražský celek Viktoria Žižkov, který v prvních dvou kolech získal plný
počet šesti bodů. Takže přiznejme
si na rovinu, že i onen třetí bodík by
z takového mače by byl opět velmi
cenný.

Kunert a Muchovi, který míč v rukavicích neudržel, musela pomáhat
obrana. Na konci úvodní desetiminutovky se ve skrumáži před Muchovou
brankou dostal k zakončení Kozma
a pouze šťastná teč obránce nasměrovala míč těsně vedle pravé tyče. Už podruhé musel Muchovi pomáhat vlastní obránce, když gólmanem vyražený
míč odkopával do zámezí.
Do dvou šancí po sobě se propracovával domácí hrotový útočník Fábry,
jenže poprvé zbytečně přihrával a podruhé mířil vedle vzdálenější tyče.
V koncových pasážích první půle se
hra začala vyrovnávat a eskáčko dokonce zahrozilo, když se po hrubce
domácí obrany míče zhostil Matoušek, včas vyběhnuvšího brankáře
Radu ale obejít nedokázal. Poměr
střel 10:1 ve prospěch domácích hovoří o průběhu první půle více než
výmluvně.
Trenér Šustr sáhl k prvnímu střídání už
v průběhu první půle, další dvě střídání
si schoval na přestávku, a na hře jeho

Skóre se na Julisce mohlo ještě měnit
v závěru utkání. Chlumeckého střelu
vyrazil na roh Mucha, z dobré pozice
netrefil branku Šmehyl, stejně se vedlo
na opačné straně Jakabovi. A když si
Rada poradil i s poslední standardní situací eskáčka, skončilo utkání bezbrankovou remízou.
(tok)
Statistiky z utkání a výsledkový
servis F:NL najdete na straně 34

Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Dukla nám ukázala, jak může vypadat moderní fotbal, když mužstvo drží
míč. První půlku jsme nehráli dobře, byli jsme ustrašení a neběhali jsme. Do
druhé půle jsme nastoupili se zlepšenou obranou a nakonec bereme bod,
který je pro nás úspěchem. Výsledek nicméně nepřeceňujeme. Stále víme,
co nás trápí a co potřebujeme zlepšit.“

Roman SKUHRAVÝ - FK Dukla Praha:
„Měli jsme výbornou úvodní půlhodinu, kde jsme si vypracovali mraky
příležitostí. Po zbytek zápasu, až možná na posledních deset minut, na nás
ale byla vidět hektika a panika. Chyběl nám na hřišti zkušený hráč typu Tetoura, který by hru zklidnil a dirigoval. Byli jsme zbrklí, neměli jsme dobře
nastavené hřiště a soupeř plnil preciznědefenzivní úkoly. Proto bereme jen
bod za remízu.“

Pozápasové hodnocení trenérù

týmu to začalo být znát. Zikl měl sice
problémy s ofsajdovým postavením,
jenže Omaleho střele chybělo jen to,
aby teč do protipohybu brankáře Rady
míč nevychýlila mimo prostor ohraničený třemi tyčemi. Do dobré šance až
před domácí brankou se dostal stoper
Bialek, který se snažil zakončit po Machynkově rohovém kopu, chyběl však
větší důraz.

„Začátek byl opravdu alfa a omega
celého zápasu. Nebyl to žádný super
zákrok, ale tlak Dukly zpočátku byl
opravdu solidní a nula vzadu byla pro
nás samozřejmě důležitá. Od toho se
dalo odrazit.“
yy Dukla je papírově zatím asi největší adept na postup, projevila se
na hřišti její kvalita?
„Pro mě je Dukla jeden z největších favoritů vůbec, hráli fantasticky. Kdybychom dostali zpočátku branku, bůhví,
jak by to vypadalo. Dukla aspoň pro
mě hraje ve druhé lize nejhezčí fotbal.“
yy Patříte mezi brankáře, kteří
spíše zahřívali lavičku, nyní jste

odchytal start sezóny, počítal jste
s tím, že si víc zachytáte?
„V koronavirové době jsme se s Milo
Brédou celkem pravidelně střídali, paradoxně mi to možná v tomto
smyslu pomohlo. Oba jsme podobní
gólmani, pro trenéry je výhoda, že nás
mohou nasadit oba dva. V pátek před
prvním utkáním nám trenér oznámil,
že začnu já. Samozřejmě to může být
příště jinak. Jsem jistě rád za šanci
a snažím se jí využít.“
yy V reprezentační pauze vás čeká
prvoligová Opava, co od této přípravy očekáváte?
„Jsme spolu relativně krátce, máme

kvantum nových hráčů, takže čím víc každý zápas, musíme jít postupně zázápasů odehrajeme, tím lépe. Sice je pas od zápasu.“
reprezentační pauza poměrně brzy,
už po druhém kole, ale třeba nám to
v tomto pomůže. S kvalitnějšími soupeři hrajeme lépe, což platí i o přípravě,
takže Opava bude další šancí, jak se
sehrát a být nachystaný na Vitkorku
Žižkov.“
yy Což bude další kvalitní soupeř,
možná i vrchol podzimu na domácí
půdě?
„Je to možné, zápasů je na podzim
méně, než jsme zvyklí, možná
doma ani nikoho atraktivnějšího
Foto: internet
nemáme. Pro nás je ale důležitý

QD'XNOHJyOPDQ)LOLS0XFKD
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PROST
TĚJOV
V Prostějovské eskáčko dokázalo v Praze-Dejvicích sehrát s favoritem Fortuna:Národní
ligy podobný zápas jako loni na
podzim, kdy ani tentokrát nebylo
po většinu zápasu horším týmem.
Výjimkou byla úvodní půlhodina
hry, kdy Dukla disponovala jasnou převahou a několika dobrými
šancemi, které však ke své smůle
nevyužila. Druhý poločas už byl vyrovnaný a šance se objevily na obou
stranách. Oba brankáři však zůstali
neprůstřelní a také díky fungující
defenzivě se oba soupeři rozešli
smírně bez branek.
Pražané se od prvních minut utkání 2.
kola F:NL vžili do role favorita utkání.
Půl hodiny vydrželi mačkat eskáčko
jako citrón, z čehož rezultovaly solidní
brankové příležitosti. Už v první minutě využil nejistotu v rozehrávce Hanáků Preisler, míč doputoval k Buchvaldkovi, při jehož střele na bližší tyč se
vyznamenal brankář Mucha. O pět
minut později pálil zpoza šestnáctky

VYDŘENÁ REMÍZA NA JULISCE

Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, v obou případech se jedná
o cenný zisk. V domácím prostředí
jdou sice v tabulce pravdy dva body
do mínusu, ale po průběhu úvodního zápasu byl urvaný bod maximem
možného. Líšeň sice o týden později
prokázala, že nováček z Blanska je na
domácí půdě k poražení, přes určité
změny se ovšem na brněnské periferii kádr neměnil do té míry, aby potřeboval na sehrání více času. Navíc
Blansko hraje od počátku silně oslabené o klíčové hráče, což se právě ve
druhém zápase jasně projevilo.
Stejně tak cenným se jeví druhý
bod ze hřiště pražské Dukly, před-

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

8GNM¾EGPC1NQOQWEMÆJQMTCLG

PROSTĚJOV Jako určitý fotbalový předkrm lze považovat úvodní
dvěkolaFORTUNA:NÁRODNÍLIGY,ponichžnásledujereprezentační
přestávka. Po velmi krátké letní přestávce, v níž většina druholigových mančaftů stihla sehrát tak tři zápasy, je potřeba doladit spoustu nedostatků, které dva mistrovské zápasy právě odkryly. Specifická
je pak situace prostějovského eskáčka, které se po průvanu v kádru
Foto: www.fcdukla.cz
stále sehrává. Z tohoto pohledu je
B Y Lpak
I J S M Epotřeba brát dva získané
U TOHO
bodíky v prvních dvou kolech před
reprezentační přestávkou, Píchal, který má zdravotní pro- nebojí „říznout“ do sestavy, pokud
blémy a celý týden strávil místo na se na hřišti nejeví tak, jak by si dle
z nichž každý má trochu jiné pozadí, ale stejně důležitý význam.

Fotbalisté Prostějova jsou po dvou
kolech F:NL bez výhry i bez prohry

PROSTĚJOV Na Julisce patřil v úvodu zápasu ke klíčovým postavám v prostějovském dresu, kdy byla celá defenziva pod velkým tlakem domácích. Brankář Filip Mucha (na snímku) se předvedl v prvních dvou zápasech, kdy dostal trenérovu důvěru, v solidním světle.
I o přechodu z lavičky mezi tři tyče se svěřil Večerníku v exkluzivním rozhovoru.
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ZÁPASU

Podruhé za sebou získalo
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ZÁPASU

„Zápas se jako už několikrát dal opět rozdělit na dva poločasy. V tom prvním jsme
byli všude pozdě, měli jsme špatný pohyb a ztráceli jsme balóny. Byli jsme hodně
pasivní, spíše jsme čekali, co bude hrát soupeř, tím jsme se logicky dostávali pod
tlak. Neviděl bych v tom nějakou nervozitu hráčů s menšími zkušenostmi, byla to
záležitost celku. U dvou či třech šancí nás podržel brankář Mucha. Už koncem
prvního poločasu a zejména pak v tom druhém jsme na soupeře trochu vylezli, posbírali jsme většinu odražených balónů. Začali jsme hrát takovou hru, kterou chceme
hrát, dostávali jsme se do hry a postupně i do šancí. Ve druhém poločase jsme byli
minimálně vyrovnaným soupeřem. Střídající hráči vnesli do zápasu novou kvalitu,
tak by to mělo být, střídání by mělo hru oživit a pomoci týmu. Duklu beru jako favorita na postup, z tohoto pohledu je získaný bod pro nás zlatý. Šrámy z úvodu utkání s Blanskem se rapidně zlepšily, takže k utkání jsem byl bez problémů připraven.
Přestávku využijeme k preciznějšímu sehrání, budeme mít možnost si to koncem
týdne vyzkoušet v přátelském utkání v Opavě, čímž se můžeme konfrontovat s kvalitním ligovým mužstvem.“
Aleš Schuster,
kapitán 1.SK Prostějov

aneb pohledem aleše schustera

OKÉNKO KAPITÁNA
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FILIP
MUCHA

Filip Mucha je pěkným příkladem pro ostatní brankářské
„dvojky“, že tato jistě nevděčná role nemusí být navždy. Co
se zdálo nemožné minulou podzimní sezónu, se v té aktuální
stalo skutečností. Mucha odchytal oba úvodní zápasy, kde
(nejen) na něm ležela tíha vždy důležitého vstupu
do sezóny. Zejména v Praze na Dukle určitě obstál
a své spoluhráče hlavně v první půli podržel.
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HRÁČVEČERNÍKU POUÈENÍ Z ÚVODNÍHO DVOJZÁPASU:
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cyklistika

Pro Fakultní nemocnici Olomouc
se povedlo vybrat 21 tisíc korun!
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Pondělí 31. srpna 2020

TØI MILIONY KORUN Semifinále Poháru OFS ve støedu
pro fotbalisty 1.SK Prostìjov
PROSTĚJOV Podobně jako hokejisté obdrží i druholigoví fotbalisté
1.SK Prostějov peníze z městské
pokladny za propagační služby!
Necelé tři miliony korun poputují do klubovní kasy ve chvíli, kdy
„eskáčko“ zahajuje boje ve druhé
nejvyšší fotbalové soutěži. Obchodní transakci posvětili zatím
jen radní, definitivní schválení
musí projít zastupitelstvem, které
se koná v úterý 8. září.
Radní odsouhlasili přijetí nabídky
dodavatele 1.SK Prostějov podané
v jednacím řízení bez uveřejnění pro
veřejnou zakázku Propagační služby pro statutární město Prostějov
v rámci fotbalových utkání „A“-týmu

mužů a dalších aktivit klubu v sezóně 2020/2021 a rozhodli o sjednání
Smlouvy o propagaci s tímto dodavatelem. „Předmětem veřejné zakázky je
poskytování propagačních a reklamních služeb společností 1.SK Prostějov
během fotbalových utkání ‚A‘-týmu
mužů a dalších doprovodných aktivit
uvedeného klubu ve fotbalové sezóně 2020/2021 v rámci FORTUNA:
NÁRODNÍ LIGY v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou,“ uvedl
první náměstek primátora Prostějova
Jiří Pospíšil. Celková předkládaná hodnota zakázky je 2 975 000 korun bez
DPH. „Návrh Smlouvy o propagaci
i další vlastnosti podané nabídky plně
odpovídají požadavkům zadavatele

podle Výzvy k podání nabídky. Hodnoticí komise konstatovala, že vyzvaný
dodavatel splnil zadávací podmínky
a doporučila zadavateli tuto nabídku
přijmout,“ doplnil Pospíšil.
Poskytování propagačních služeb je
financováno výhradně z prostředků statutárního města Prostějova.
„Všechny smluvní částky jsou oproti
minulému roku o patnáct procent
sníženy. Předpokládáme, že v tomto trendu snižování financí budeme
nuceni pokračovat,“ uzavřel první náměstek primátora Prostějova.
Sám primátor a současně předseda
1.SK Prostějov nechtěl tuto záležitost
právě z důvodu kumulace funkcí nikterak komentovat.
(mik)

PROSTĚJOV
Poslední čtyři
celky se porvou
o dvě vstupenky do finále
okresního poháru ve středu
2. září. Zatímco utkání ve Výšovicích
bude ryze přeborové, kde se proti
domácímu celku představí Brodek
u Prostějova, druhé bude soubojem
„A“ skupiny s „béčkem“ třetí třídy,
kdy rezerva Čechovic změří síly
proti celku z Kladek. Vítězné celky si
zajistí postup do finále, které bude na
programu ve středu 30. září na půdě
vítěze druhého semifinále.
V prvním utkání na sebe narazí ambiciózní celky okresního přeboru, kde ale
ani jednomu start do soutěže nevyšel
podle představ. Výšovice, které spojily

síly se Skalkou, sice v poháru bez větších
problémů vyřadily Brodek u Konice.
Jenže poté nezvládly první duely okresního přeboru. Ani Brodek nezažívá povedený vstup do sezóny. Ve čtvrtfinále
poháru si sice poradil se Ptením 6:1,
jenže hned o týden později se stejným
celkem prohrál 2:4, navíc doma. Souboj
tak bude důležitý i po psychické stránce,
aby se mužstva vzchopila.
Druhý souboj bude k vidění v Čechovicích, kde místní rezerva bude chtít uspět
proti Kladkám. Setká se tak loňský vicemistr „A“ skupiny třetí třídy s loňským
mistrem „B“ skupiny. Kladky si ve čtvrt-

PROGRAM SEMIFINÁLE POHÁRU OFS
Středa 2. září – 16:00
FK Výšovice – Brodek u Prostějova
Sokol Čechovice „B“ – Sokol Kladky

MALÁ KOPANÁ
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5R]KRGÿt9RMNRYVNê±'REURYROQê/HãND
åOXWpNDUW\'DQFiN  3LURFK±=DSOH
WDO6SiþLO2PDOH/DQJHU
Diváci: 483.

0

VHVWDYD'XNO\
5DGD±'DQFiN3LURFK&KOXPHFNê±6RXþHN 
8OOPDQ 'RXPELD.R]PD.UXQHUW +DGDãþRN 
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VHVWDYD3URVWčMRYD
0XFKD ± 0DFK\QHN %LDOHN 6FKXVWHU 6WĜtå ±
.RSĜLYD 6SiþLO 2PDOH %DOD ±0DWRXãHN
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„Bereme bod, který je SURQiV~VSČFKHP³
3DYHOâ8675NRXþHVNiþND
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Foto: FK Dukla Praha

Los druhé poloviny
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Dohrávka 1. kola:

Hradec Králové . Vlašim
1:0 (0:0)
Branky: 84. Král. 5R]KRGÿt 3HWĜtN ± +XU\FK
0RMåtãå./HLEO)1RYRWQê.UiO±
)LUEDFKHU3%UHGDDiváci:
2. kolo:

'XNOD3UDKD3URVWĨMRY 0:0
více v hlavním kupónu

Chrudim - Táborsko

1:0

Branky:.HVQHU5R]KRGÿt%HUND±9LWQHU
3RåLYLO å.  9HQFO  5\ELþND 
7UiYQtþHN  0Ui]HN  .ULãWRI ± 
%RXOD33ODFKêþ.%RXOD1DYUiWLO
RED7$% Diváci:

/tñHçBlansko

4:1 (1:1)

Branky: 0iOHN SHQ 6LOQê6]RW
NRZVNL  5ROLQHN ±  .DQLD 5R]KRGÿt
+RFHN±0RMåtã%XUHãå.0DWRFKD±
/DKRGQêDiváci:

þLÿNRY9\ñHKUDG 3:0 (1:0)

Branky:  %ĜH]LQD  D  -DURVODY 'LYLã
5R]KRGÿt 0XVLO ± .XEU 9DĖNiW å.  .Ĝtå
9<6 Diváci:

9DUQVGRUI7íLQHF 1:0 (1:0)
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m
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Zastavte se
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608 960 042
inzerce@vecernikpv.cz
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Na trenérském postu rezervy skončil Takáč

Kdo jej nahradil a kdo po něm skočil?

Branka:  5XGQ\WVN\\ 5R]KRGÿt 0DWČMþHN
± .OXSiN $QWRQtþHN å.  $ 5LFKWHU 
=EURåHN0.XELVWD.RFRXUHN±
)ROW\Q-DQRãþtQ&HOEDDiváci:
KRALICE NA HANÉ Pořádný

Vlašim - Ústí n/L

finále poměrně překvapivě lehce poradily s „béčkem“ Plumlova 5:1 a ukázaly,
že do sezóny budou dobře připraveny.
To Čechovice potvrdily roli favorita na
půdě Hvozdu, a i když po první půli
prohrávaly, skóre nakonec otočily.
Vítězové si zajistí postup do finále prémiového ročníku poháru, které by se
mělo odehrát ve středu 30. září podle
pravidla poháru u hůře postaveného
týmu loňské sezóny, takže buďto v Čechovicích, případně Kladkách.
Večerník nebude chybět ani u jednoho
ze zápasů, exkluzivní reportáže tak najdete v příštím čísle.
(jaf)

5:2 (3:1) šok pro všechny zasvěcené přiBranky:  'LDV SHQ   3tVDþND YOD  pravilo necelé dva týdny před
5XPO%OHFKD'LDPp±.RXEHN startem soutěže vedení Kralic.
 3URãHN 5R]KRGÿt 'RUXãiN ± /DNRPê
6ODYtþHN å.  0 %tOHN  - 3HWHUND Úspěšný trenér „B“-týmu Kra %UDN YãLFKQL 81/  þ.  -DNã 81/  lic Miroslav Takáč byl vyhozen
Diváci:
v pondělí z trenérského postu.
Jihlava - Hr. Králové 3:4 (1:2) Na jeho pozici nově nastupuje
Branky:6PHMNDO/DFNR.ĜLãĢiO± Petr Navrátil, který má s tréno9DãXOtQ9ONDQRYD9ONDQRYD3 váním spoustu zkušeností. Dnes
'YRĜiN5R]KRGÿt.OtPD±'RKQiOHN0LNHVND již bývalý kouč byl tímto rozå.7XUHþHN6PHMNDOýHUY
'DX±3'YRĜiN-5DGD9t]HN hodnutím zaskočený, překvapený a mrzí ho i způsob, jakým mu
Diváci:
tato informace byla oznámena.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
 äLåNRY
      Bývalý lodivod ale bez práce
 /tãHĖ
      dlouho nezůstal.
 +UDGHF.UiORYp       „Čirou náhodou jsme se setka 'XNOD3UDKD
     
li s některými kluky z Čechovic,
 9DUQVGRUI
     
 9ODãLP
      kteří zrovna hledali trenéra pro
 &KUXGLP
      ‚B‘-tým. Takže jsem neváhal a jsem
 3URVWčMRY
      rád, že u fotbalu můžu zase pokra ÒVWtQ/
      čovat, jen o kousek dál,“ prozradil
%ODQVNR
     
-LKODYD
      Večerníku Miroslav Takáč.
7ĜLQHF
      „Dlouho jsem se snažil Petra pře7iERUVNR
      mluvit k návratu do kralického fot9\ãHKUDG
      balu, kde bydlí. Nyní se nám poda.$03ĜÌã7Č
řilo dohodnout a v současné chvíli
3. kolo, sobota 12. srpna, 17:00 hodin:
převezme náš ‚B‘-tým,“ prozradil
·UVÊ P.  ,KJNCXC   $NCPUMQ  &WMNC
2TCJC  *TCFGE-T¾NQXÆ%JTW Večerníku předseda klubu Jan NoFKO    2TQUV÷LQX  äKåMQX votný, co vedlo klub k ukončení
6ąKPGE8NCwKO.ÊwGÿ8CTPUFQTH8[wGJTCF spolupráce s bývalým trenérem
6¾DQTUMQ
a angažování Petra Navrátila.

Pod bývalým koučem Takáčem
se rezerva Kralic probojovala ze
třetí třídy zpátky mezi okresní
elitu. Hned v první sezóně, ve
které se odehrála pouze podzimní část z důvodu pandemie,
Kralice všechny překvapovaly
pohledným fotbalem a spoustou
branek na obou stranách.
Konečné čtvrté místo pro
nováčka soutěže bylo zcela zasloužené. O to větší
šok je odvolání hrajícího
kouče před nadcházejícím
ročníkem.
„Abych k vám byl upřímný,
už vám přípravu nemohu
zhodnotit. Jednou z neděle
na pondělí mi bylo smskou oznámeno, že jsem
skončil na lavičce rezervy. Další podrobnosti
sám nevím, ani důvodům moc nerozumím.
Fotbal je pro mě zábava, jsem
rád, že jsme se s klukama na tom
hřišti bavili. Na druhou stranu do
fotbalu dělám mnoho let, takový
konec si nevybavím. Mrzí mě to,
ale taková je česká povaha,“ zněla
první slova Miroslava Takáče, který byl evidentně zaskočený.

1. KOLO, sobota 5. září:
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin FK Vrbátky – FC Daniels Prostějov, 9.00 Vrbátky – SK Kobra Kobeřice, 10.00 Daniels PV – Gremio Prostějov, 11.00
Gremio PV – Kobeřice.
Hřiště Laškov: 8.00 1.FC Laškov – SK Tomek 99 Dobrochov, 9.00 Dobrochov – TJ Orli Otinoves, 10.00 Laškov – SK Chaloupka Prostějov, 11.00
Otinoves – Chaloupka PV.
2. KOLO, sobota 19. září:
Hřiště Vrbátky: 8.00 Vrbátky – Chaloupka PV, 9.00 Vrbátky – Dobrochov, 10.00 Chaloupka PV – Gremio PV, 11.00 Gremio PV – Dobrochov.
Hřiště Kobeřice: 8.00 Kobeřice – Otinoves, 9.00 Kobeřice – Laškov,
10.00 Otinoves – Daniels PV, 11.00 Daniels PV – Laškov.
3. KOLO, sobota 3. října:
Hřiště Vrbátky: 8.00 Vrbátky – Laškov, 9.00 Vrbátky – Otinoves, 10.00
Laškov – Gremio PV, 11.00 Gremio PV – Otinoves.
Hřiště Kobeřice: 8.00 Kobeřice – Chaloupka PV, 9.00 Chaloupka PV –
Daniels PV, 10.00 Kobeřice – Dobrochov, 11.00 Daniels PV – Dobrochov.
4. KOLO, sobota 17. října:
Hřiště Vrbátky: 8.00 Vrbátky – Gremio PV, 9.00 Chaloupka PV – Dobrochov, 10.00 Laškov – Otinoves, 11.00 Daniels PV – Kobeřice.
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O dva dny později už byl ale
znovu v telefonu veselý. „Ve
správný čas jsem byl na správném
místě a s radostí jsem přijal nabídku
do Čechovic. Řekl bych, že parta je
tu skvělá, spoustu kluků znám, ale víc
toho zatím nemohu prozradit. Určitě
si chci také domluvit přestup, a ještě
naskočit i do zápasů,“ potvrdil změnu
působiště Takáč.
(jaf)

1. KOLO, sobota 12. září:
Hřiště Čehovice: 8.00 Spojené kluby Čehovice/Hluchov – FC Béci Prostějov, 9.00 Čehovice/Hluchov – FC Zavadilka Prostějov, 10.00 MK Klopotovice – Béci PV, 11.00 Klopotovice – Zavadilka PV.
Hřiště Víceměřice: 8.00 SK Mexiko Víceměřice – FC Juniors Hluchov,
9.00 Víceměřice – TJ Ohrozim, 10.00 SK Dřevnovice – J. Hluchov, 11.00
Dřevnovice – Ohrozim.
2. KOLO, sobota 26. září:
Hřiště Klopotovice: 8.00 Klopotovice – J. Hluchov, 9.00 Klopotovice –
Ohrozim, 10.00 Čehovice/Hluchov – J. Hluchov, 11.00 Čehovice/Hluchov – Ohrozim.
Hřiště Víceměřice: 8.00 Víceměřice – Zavadilka PV, 9.00 Víceměřice –
Béci PV, 10.00 Dřevnovice – Zavadilka PV, 11.00 Dřevnovice – Béci PV.
3. KOLO, sobota 10. října:
Hřiště Dřevnovice: 8.00 Dřevnovice – Klopotovice, 9.00 Dřevnovice –
Čehovice/Hluchov, 10.00 Víceměřice – Klopotovice, 11.00 Víceměřice –
Čehovice/Hluchov.
Hřiště Ohrozim: 8.00 Ohrozim – Béci PV, 9.00 Ohrozim – Zavadilka PV,
10.00 J. Hluchov – Béci PV, 11.00 J. Hluchov – Zavadilka PV.
4. KOLO, sobota 24. října:
Hřiště Čehovice: 8.00 Čehovice/Hluchov – Klopotovice, 9.00 Zavadilka
PV – Béci PV, 10.00 Ohrozim – J. Hluchov, 11.00 Víceměřice – Dřevnovice.
9tFHPČĜLFH
ýHFKRYLFH+OXFKRY
.ORSRWRYLFH
'ĜHYQRYLFH
%pFL39
=DYDGLOND39
2KUR]LP
-+OXFKRY

3UĥEčæQiWDEXOND













































F

TBALOVÁ R

PROSTĚJOV Atraktivní sobotní souboj 4. kola Clean4you Přeboru
Olomouckého KFS 2020/2021 nabídl nemalé překvapení. Ne však
tolik výsledkové jako herní. V regionálním derby Kralic na Hané
s Lipovou sice nakonec byli spokojenější favorité z Drahanské vrchoviny, ale jejich sok byl nesmírně houževnatý a díky velmi povedenému druhému poločasu sahal po výhře. Utkání však nakonec
skončilo bez branek, a tak se muselo jít do penalt. Štěstí se nakonec
přiklonilo na stranu hostů, kteří prokázali pevnější nervy a ze dvou
bodů musí být po vývoji střetnutí rozhodně nadšení.
ských šancích se opakovaně ocital Gábor,
EXKLUZIVNÍ
Vincourek pěknou střelou trefil břevno.
reportáž
Lipová se začala zpět do zápasu dostávat
pro Večerník
až okolo 65. minuty. Vytvořila si také jedMichal SOBECKÝ
nu stoprocentní šanci u tyčky, balon se ale
nešťastníkovi zamotal pod nohy. Konec
6WDYSÔHGYÙNRSHP zápasu byl pak ve znamení vyhrocených
momentů a zejména v nastaveném čase
Karty byly rozdány jasně. Favoritem se na hřišti více hádalo, než hrálo.
byla Lipová, která z úvodních tří kol
zvítězila ve dvou. A rovněž měla v zá=½VDGQÉRNDPzLN\
dech mnohem povedenější podzim
než Kralice na Hané – skončila totiž
na čtvrtém místě, kdežto Kraličtí až Zápas začal zostra. Po velmi krátkém
na třináctém. Tým Petra Gottwalda úvodním oťukávání se dostal do útoku
navíc i v novém ročníku zatím spíše Hrušák, který vyzval ke skórování Přikryla - Peka ale dobře zasáhl rukou a z násčítal bodové ztráty než přírůstky.
sledného rohu nic nebylo. Tedy kromě
akce Gábora, který trefil boční síť. Ten9ÙYRM]½SDVX
týž hráč se dvě minuty na to dostal po
kombinaci započaté Vincourkem k míči,
Hned zkraje utkání také přišel očeká- ovšem minul. Naopak na druhé straně
vaný tlak Lipové. Nebyl ovšem drtivý. byla k vidění střela, která už mířila mezi
Kralice se poté postupně osmělovaly tři tyče, Takáč si ale na Peku nepřišel. Pak
a dařilo se jim dostávat na útočnou už přišly momenty Petra Gottwalda.
půlku a kombinovat. Vázlo však za- Nejstarší hráč na hřišti a hrající trenér
končení. Do něj se o něco častěji do- domácích obelstil na pravém křídle tři
stávali právě domácí hráči, ale nebyli hráče a vytvořil tak pro spoluhráče šanci,
přesní. Celkově ale první půle přinesla následná hlavička ale mířila vedle. Kralice
vyrovnanou hru s několika zajímavý- postupně přebíraly iniciativu zápasu a po
mi momenty. Předně však rychlý fot- 30. minutě byly lepším týmem. Stvrdit
bal se zajímavými náznaky kombinace. se to snažil například Merta přízemním
O něco fotbalovější byli hosté, kteří se pokusem, Holásek ale z minisouboje
nebáli rychle přenášet hru ať už balony vyšel jako vítěz. Krátce před koncem
po lajnách, nebo loby napříč hřištěm. poločasu přišly velké šance letošní posily
Druhý poločas naopak byl zprvu zcela domácích Patrika Gábora. Nejprve mu
v režii Kralic na Hané. Ty se zdánlivě bez Gottwald poslal krásnou průnikovou
problémů dostávaly neustále do útoku nahrávku, po ní ale nová akvizice Kralic
a hrozily. Z vápna na brankáře Lipové do- trefila jen brankáře. Následně rovněž z leslova pršely střely, napětí na hřišti narůstalo vého křídla Gábor zazdil doslova tutovou
a gól doslova visel ve vzduchu. V obrov- šanci.

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

BLÍŽ
KE
TŘEM
BODŮM
BYLY
KRALICE
První krajské derby musel rozseknout až
penaltový rozstřel, šťastnější byla Lipová
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KRALICE NA HANÉ Byl u všeho
důležitého, co se na hřišti stane. Kralická „čtrnáctka“ Matej Vincourek
(na snímku) prožila vydařený zápas.
Dařilo se mu rozdávat ze středu pole
BYLI JSME
U TOHO
balóny, hodně toho odbránil. Bylo
vidět, že strašně moc chce, aby tým
uspěl. A navíc málem úspěch zařídil,
&QO¾EÊ -TCNKEG PC *CPÆ D[N[ X RTXPÊO NGVQwPÊO MTCLUMÆO FGTD[ RQP÷MWF když ve druhém poločase po velkém
RąGMXCRKX÷éCUV÷LKPCOÊéK
Foto: Michal Sobecký
tlaku Kralic na Hané trefil krásnou
Foto: Michal Sobecký
Jestliže byl zejména závěr prvního polo- rozvíjel a zakládal útočné akce. Dařilo se střelou břevno. V penaltovém rozstřečasu zajímavý (a pro Kralice povedený), mu rozdávat míče i na lajnách. A několi- lu byl až moc přísný, když opět trefil nost a týmovou hru, tak jsme byli rovnocenným soupeřem, možná lepším.
úvod druhé půle předešlé momenty krát soupeřům nasadil jesle, případně je brankovou konstrukci.
A měli jsme na to je porazit. Lipová má
hravě překonal. První šanci měl sice individuálně jinak přelstil. Nechyběl nasamozřejmě kvalitu, ukázala to, ale nakohostující Hrabálek, nicméně poté se víc při vykopnutí téměř žádné standardpřipomněla spolupráce Gottwald–Gá- ky. Gottwald byl zkrátka u všeho, přesto- ƔƔ Byl to asi těžký zápas, ale zejména nec…“
bor, kterou druhý jmenovaný zakončil že mu někteří fanoušci Lipové nemohli ve druhém poločase jste soupeře pře- ƔƔ Brankář Peka vám hodně pohrávali?
mohl, i když to na tři body nestačilo.
do brankáře. V 56. minutě bylo na hřiš- odpustit poněkud tvrdší hru.
„To ano. Myslím si, že jsme tehdy ve hře „Ano, výborný mladý kluk. Šikovný. Pro
ti rušno, Baran se rozhodl vyzkoušet
dominovali a měli jsme ty šance promě- nás velká opora.“
Holáska prudkým lobem a ten měl co
=DMÉPDYRVWGXHOX
nit. Mohlo být pak po zápase. Klidně ƔƔ V utkání jste trefil břevno, akce
dělat, aby špičkami prstů míč vyrazil
mohlo být 2:0 nebo 3:0 a mít takřka vy- mohla rozhodnout. Jak na ni došlo?
zpod břevna. Následně Vincourek trefil
„Sklepl mi to Baran, sedlo mi to. Bránili
břevno, Němčík poslal míč do bran- Asi největší byla skutečnost, že Kralice hraný zápas.“
káře a Baran opět mimo. Kralice hrály nakonec Lipovou přestřílely, a to poměr- ƔƔ Lipová byla favoritem utkání. Ne- mě, nějaký bek to tečoval. Takže to jen
zkrátka ve velké pohodě a příznivcům ně výrazně. Žně pak měli ornitologové vypadalo to ale, že byste do něj vstou- sklouzlo. Šlo to na levou zadní tyč, a tak to
trefilo břevno.“
Lipové v těchto okamžicích bylo po- v hledišti, nad hřištěm totiž už tradičně pili ustrašeně?
řádně horko. Zhruba dvacet minut po kroužilo hejno vlaštovek, které se něja- „Ne, šli jsme do toho na domácí půdě. ƔƔ Rozhodnout musely penalty. Trézačátku druhé půle ale Lipová začala kým fotbalem nehodlaly nechat vyrušit. Chtěli jsme je samozřejmě porazit, víme, nuje je tým pravidelně?
zvedat hlavu. Vše započala obrovská Poslední zajímavost přišla v 91. minutě, že na to máme. Možná se nám nepoda- „Ano, pořád… Viděl jsem, že gólman
šance Přikryla, který se hlavou netrefil kdy jedna z fanynek byla pořádně do- řily nějaké předchozí zápasy. Ale věděli tam chodí hodně brzo do stran. Tak jsem
na druhou tyč. V 73. minutě si vysloužil pálená na sudího a spílala mu jazykem jsme, že kvalitu na to máme. A věděli mu to chtěl umístit co nejblíž k tyčce, ale
jsme taky, že když do toho dáme bojov- bohužel – byla z toho právě tyčka.“
potlesk tribun Peka, který zneškodnil i slovníkem vskutku neženským...
zakončení Žilky efektním zákrokem.
MDNvO\SHQDOW\
A v 80. se zamotal do míče u pravé tyče
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ UÆTKGMTCNKEMÚ*NCéÊMUGRTQUCFKNUVąGNQWFQRTQUVąGFDT¾P[JQUVWLÊEÊ/KNCT
Kralic Jamrich, jinak by měl před sebou
QFRQX÷F÷NUVąGNQWMRTCXÆV[éKt
jen nikým nebráněného Peku. NicméUÆTKGFQO¾EÊRNGLGT%KDWNMC\CMQPéKNFQTčåMWNKRQXUMÚ-T¾NRąÊ\GOPÊUVąGNW
ně domácí tíživé momenty ustáli a v 87. Místy až bouřlivá. Začátkem druhého RQUNCNOÊéRąGUP÷MV[éEGt
minutě mohl hosty zmrazit Gábor, poločasu si vylévali fanoušci Lipové UÆTKG\NQOQXÚQMCOåKMMF[8KPEQWTGMVTGHWLGRQW\GRTCXQWV[é*QN¾UMQX[DT¾P[
když jeho tečovaná nahrávka z rohu nespokojenost se hrou svého týmu na CLGNKMQå*TCD¾NGMX\¾R÷VÊDG\RGéP÷RTQO÷PKN.KRQX¾D[NCXGXÚJQF÷t
hráčích. Postupně se jejich nelibost pře- UÆTKGFQO¾EÊ)¾DQTPCEJXÊNKX[TQXPCNQXwGO(KCNMCXT¾VKNJQUVčORQXGFGPQW
skončila na boční síti.
TCPQWXGFGPÊ\R÷Vt
Tak se nestalo a musely na řadu přijít sunula k rozhodčím. Závěr zápasu byl UÆTKGJTCLÊEÊMQWé)QVVYCNFWEJQXCNLKUMąKéMWPCF÷LGCXwCMKMF[åUKPC2GMCąQXW
pokutové kopy. Rozhodnutí přinesla hodně vyhecovaný, padaly žluté karty za UVąGNWFQO¾EÊDTCPM¾ąO¾NGOU¾JPWNOÊéUKPCwGNEGUVWFQUÊV÷CDQFPCXÊEW\OWNC
třetí série, v níž se jako jediný z deseti protesty a na hřišti to pořádně jiskřilo.
.KRQX¾t
exekutorů neprosadil kralický Vincourek
a z bodu navíc se tak radovala Lipová.

Michal SOBECKÝ

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Jednoznačně Petr Gottwald. Domácí
trenér ukázal, že i ve 47 letech má týmu
hodně co dát nejen z lavičky, ale také na
hřišti. Často zasahoval do kombinace,

3DYHO5µl,¤.$s6./LSRY½
„Pro nás tyto dva body za předvedený výkon nejsou zasloužené. Domácí nás hlavně ve druhé půlce jasně přehrávali. K našemu štěstí nedali jasné
tutovky, několik jich bylo, měli snad čtyři po sobě.
Takže nakonec zlaté dva bodíky, se hrou nemůžu
být spokojen, nedařilo se nám.“

3HWU*277:$/'s)&.UDOLFHQD+DQÅ
„Samozřejmě po herní stránce nemám jinou možnost, než zápas hodnotit dobře. Vytvořili
jsme si spoustu gólových šancí a styl, jaký jsme na ně chtěli praktikovat, jsme i praktikovali.
Chtěli jsme Lipovou dostat pod tlak, což se nám podařilo. Měli jsme ve druhém poločase
více odražených balónů, které jsme sbírali. Rozebírali jsme je v šestnáctce i před, ale bohužel
branku jsme nedali. Odcházíme nakonec jen s jedním bodem, protože jsme nezvládli ani
penalty. Hru musím hodnotit dobře, ale tři body jsme doma neudělali. A to je zklamání.“

SK Lipová
0:0
4. kolo Clean4you Přeboru Olomouckého KFS
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RŮŽIČKA

Baran
Král
Peka

Hrušák

Hlačík

Horák
Holásek

Vincourek

Cibulka
Palla

Merta

D. Přikryl

Gottwald

Milar

Rus

Takáč
Jamrich

Němčík

Branky: -

KRALICE
Střely na branku:

Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

12
7

0 : 0
( 0 :0)

LIPOVÁ
p k

Branky: -

4 : 5

Střely na branku:
Rozhodčí: Konečný – Šteier, Perutka

Diváků: 250 Střely mimo branku:

6

Rohové kopy:

Žluté karty: 65. Němčík, 77. Baran, 92. Cibulka

Žluté karty: 73. a 91. Hrušák, 91. Hrabálek, 92. Palla

Střídání: 80. Šup za Němčíka

Střídání: 53. Fialka za Jamricha, 68. Kvapil za D. Přikryla, 83. Pekař za Žilku
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.)60/$'h©l&,
5. kolo, neděle 6. září, 10.45 hodin:
1.SK Prostějov – Šumperk (10.30),
Šternberk – Jesenec-Dzbel (hřiště Lužice).

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
V příštím čísle se už dozvíte více...

UŽ VELMI BRZY!

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

.5$-6.6287¨l0/$'h©&+
PØÍPRAVEK:
SEMIFINÁLE POHÁRU OFS:
1. kolo, sobota 5. září, 12.00 hodin:
Středa 2. září, 16.00 hodin: Sokol Šternberk – Olšany, Olšany - Přerov,
Čechovice „B“ – Sokol Kladky, FK Olšany - Uničov (hřiště Olšany).
Výšovice-Skalka – Sokol Brodek 2. kolo, sobota 5. září, 9.30 hodin:
u Prostějova.
Černovír – 1.SK Prostějov, Šternberk
– 1.SK Prostějov, Přerov – 1.SK Pros06'l6.83,1$c%p
tějov (hřiště Černovír).
1. kolo, neděle 6. září, 16.00 hodin:
Vlkoš – Protivanov (10.00), Držovice
3´(%252)667$5h©l&,
– Bezměrov.
5. kolo, neděle 6. září, 10.30 hodin:
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – SmržiMSDL st.:
ce (pátek 4. září, 17.30, hřiště Dzbel),
5. kolo, sobota 5. září, 10.30 hodin: Protivanov – Mostkovice (sobota 5.
Třinec – 1.SK Prostějov.
září, 9.30), Brodek u Konice – Klenovice (sobota 5. září, 11.00), Brodek u ProMSDL ml.:
stějova – Plumlov/Ptení (sobota 5. září,
5. kolo, sobota 5. září, 12.45 hodin: 13.30), Otaslavice – Kostelec na Hané,
Třinec – 1.SK Prostějov.
Horní Štěpánov – Pivín, Určice – Bedihošť/Držovice (13.00).
MSDD sk. E st.:
5. kolo, neděle 6. září, 10.00 hodin:
3´(%252)60/$'h©l&,
1.SK Prostějov „B“ – Frýdlant n. O.
5. kolo, neděle 6. září, 9.00 hodin:
Lipová/Brodek u Konice – MostkoviMSDD sk. E st.:
ce (sobota 5. října, 9.00, hřiště Brodek
5. kolo, neděle 6. září, 12.15 hodin: u Konice), Vrahovice – Kostelec na
Hané (sobota 5. října, 10.00), Haná Pro1.SK Prostějov „B“ – Frýdlant n. O.
stějov – Určice (sobota 5. října, 13.30),
Přemyslovice – Vícov/Ptení, Kralice
06l/8
3. kolo, sobota 5. září, 10.30 hodin: na Hané – Bedihošť/Držovice, Brodek
u Prostějova – Protivanov (10.00).
Baník Ostrava – 1.SK Prostějov

III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „B“:
5. kolo, sobota 5. září, 16.00 hodin: Vilémov – Kladky (neděle 6. září,
15.00), Čechy pod Kosířem – Protivanov „B“ (neděle 6. září, 16.00), Zdětín
– Hvozd, Luká – Brodek u Konice „B“,
Sokol Přemyslovice volný los

CLEAN4YOU KRAJSKÝ
06l/8
3. kolo, sobota 5. září, 12.30 hoPØEBOR:
5. kolo, neděle 6. září, 16.00 hodin: din: Baník Ostrava – 1.SK Prostějov
SSPM U13 - jih:
Lipová – Bohuňovice, Dolany – Krali5. kolo, neděle 6. září, 10.00 hodin:
ce na Hané
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno
(hřiště Vrahovice)
1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 6. září, 16.00 hodin:
SSPM U12 - jih:
Konice – Chválkovice
5. kolo, neděle 6. září, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Zbrojovka Brno
FGP STUDIO 1.A TØÍDA,
(hřiště Vrahovice)
SKUPINA „B“:
5. kolo, sobota 5. září, 16.00 hodin:
RELAX CENTRUM GÓL
Slavonín – Čechovice (neděle 6. září,
KRAJSKÝ PØEBOR KFS
16.00), Plumlov – Nové Sady, Protivanov – Určice, Dub nad Moravou –
DOROST:
Kostelec na Hané
5. kolo, neděle 6. září, 10.00 hodin:
Zábřeh – Konice/Brodek u Konice
1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
(sobota 5. září, 10.00), Čechovice –
5. kolo, sobota 5. září, 16.00 hodin: Chomoutov/Horka
Troubky – Pivín (neděle 6. září, 16.00),
Vrchoslavice – Mostkovice (neděle 6. .5$-6.6287¨l.)6'25267
září, 16.00), Klenovice – Radslavice,
SKUPINA „A“:
Otaslavice – Jezernice
5. kolo, neděle 6. září, 13.00 hodin:
Olšany/Kralice – Dolany (sobota 5. září,
LION SPORT 1.B TØÍDA,
9.30), Šumvald – Kostelec na Hané
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 6. září, 16.00 hodin: .5$-6.6287¨l.)6'25267
Haná Prostějov – Hněvotín (sobota
SKUPINA „B“:
5. září, 16.00), Černovír – Jesenec- 5. kolo, neděle 6. září, 12.30 ho-Dzbel (10.00), Smržice – Loštice
din: Němčice/Brodek u Prostějova –
Všechovice/Opatovice (sobota 5. září,
PØEBOR OFS PROSTÌJOV-II. 10.00), Kozlovice – Pivín (sobota 5.
TØÍDA:
září, 13.00), Čechovice – Nezamyslice
5. kolo, neděle 6. září, 16.00 hodin: Vrahovice – Dobromilice (so- FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
bota 5. září, 16.00), Němčice nad
.)667$5h©l&,
Hanou – Držovice, Určice „B“ – 5. kolo, neděle 6. září, 10.45 hodin:
Nezamyslice, Plumlov „B“ – Ptení Čechovice-Mostkovice – Zábřeh (sobo(hřiště Krumsín), Výšovice-Skalka – ta 5. září, 9.00, hřiště Mostkovice), Nové
Brodek u Prostějova, Kralice na Hané Sady – Nezamyslice-Němčice n.H.
„B“ – Vícov, Tištín – Brodek u Konice (sobota 5. září, 12.30), Konice-Smržice
(hřiště Nezamyslice)
– Kozlovice-Radslavice (10.00), Šternberk – Olšany u Prostějova
III. TØÍDA OFS PROSTÌJOV
SKUPINA „A“:
FLY UNITED KRAJSKÝ PØEBOR
5. kolo, neděle 6. září, 16.00 hodin:
.)60/$'h©l&,
Brodek u Prostějova „B“ – Olšany 5. kolo, neděle 6. září, 11.45 hodin:
u Prostějova (sobota 5. září, 16.00), Čechovice – Zábřeh (sobota 5. září,
Želeč – Otaslavice „B“, Pavlovice 10.45), Nové Sady – Nezamyslice/
u Kojetína – Čechovice „B“, Biskupice Němčice (sobota 5. září, 11.00),
– Kostelec na Hané „B“, Sokol Bedi- Šternberk – Olšany (9.00), Konicehošť volný los
Smržice – Kozlovice.
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Faktem je, že týmy vesměs stojí na
svém. Mostkovicím se ani přes nedělní zisk dvou bodů moc nedaří,
stejně tak například Smržicím. Na
chvostu tabulky je také Plumlov,
který sice na úvod skvěle porazil Čechovice, od té doby se ale opět trápí.
Právě Čechovice jsou ale největším
zklamáním. Kvalitní tým pokukující
po možnosti postoupit pravidelně
ztrácí body a doplácí taky na nízkou
produktivitu. „Nejsme v dobrém
rozpoložení,“ poznamenal trenér

Lukáš Koláček. „Chybí mi tam poctivý přístup a pracovitost. Je to zatím trápení, ale věřím, že se z toho
dostaneme,“ dodal Lukáš Koláček.
Další tradičně kvalitní celek 1. A třídy, Konice, naopak válí a ve velkém
střílí branky.
A kdo naopak šel nahoru? Jednoznačně se mezi tyto týmy dají počítat Otaslavice, které průběžně sbírají
body. Navíc našly svého střelce, a sice
Tomáše Hona. Střelec se objevil rovněž v Kostelci na Hané, kam se ze za-

hraničí vrátil David Preisler, který se
okamžitě zařadil k nejlepším střelcům
soutěže. Tým jako celek ale zatím příliš nepřesvědčil. Slušně se daří rovněž
Jesenci-Dzbelu. Kdo ale skutečně překvapuje, to jsou Určice: trenér Kobylík může být spokojený, utrápený podzim je zjevně zapomenut a mužstvo
přidává bod k bodíku. Je samozřejmě
otázkou, jak se dál soutěže budou vyvíjet. Celkem vzato však platí, že od
týmů z Prostějovska to není až na pár
výjimek žádný propadák.
(sob)

se mu dařilo řídit obranu, ale rovněž se
zasloužil o gól. „Z prvního útoku jsme
ho díky němu dali. Mohli jsme vést
i 2:0, ale Holub mířil vedle,“ poznamenal trenér Konice. Ten neopomněl ani
uznat kvality soupeře. „Druhý poločas
byl vyrovnaný. Hodně nás v bráně podržel navrátilec Huňka. Od 80. minuty
jsme měli asi třikrát přečíslení, bohužel Kamený mířil vedle,“ stýskal si Petr
Ullmann. Pojistka tak přišla za pět minut
dvanáct. „Až v 93. minutě se Krása trefil
do šibenice. Celkově je u mě se zápasem
spokojenost, chtěl bych poděkovat Koničákům, že pomohli. Třeba Luďa Knoll
po těžkém úrazu kolene. Byl to dnes
celkově velmi dobrý výkon,“ zhodnotil
konický trenér.

Ve 36. minutě unikl hostující Danis, ale jeho brejk brankář Venera
zneškodnil. Do kabin se však šlo za
vyrovnaného stavu 2:2. Ve 45. minutě unikl obráncům Berouna po
šedesátimetrovém sprintu s míčem
Hladký, přihrál z křídla volnému
Cibulcovi a ten nekompromisně vyrovnal. Ve druhém poločase se šance
střídaly na obou stranách, ale obránci
a brankáři byli na místě. Ale jen až do
70. minuty! To se odražený míč ocitl ve vápně před volným Světlíkem
a ten prudkou střelou uzavřel skóre
zápasu na 3:2 pro Hanáky. V příštím
kole v sobotu 5. září v 16.00 hodin se
Hanáci utkají s FC Hněvotín. Přijďte
Hanáky povzbudit.

Ve čtvrtém kole 1.B třídy skupiny
B olomouckého KFS se utkali Hanáci na „horké půdě“ v Moravském
Berouně. Domácí sehráli s Hanáky
vyrovnaný zápas a poprvé zahrozili
v 11. minutě. Brankář Marák byl ale
pozorný a sérii střel zneškodnil. V 15.
minutě byl na polovině domácích
faulován Jakub Novák a nařízený
trestný kop krásně přes zeď zatočil
Danis za záda gólmana Venery – 0:1.
Hanáci se však dlouho neradovali,
protože hráči Berouna využili přečíslení v hostující obraně a Mužátkem
vyrovnali – 1:1. Domácí hráči se nabažili a ve 26. minutě šli do vedení.
Zahrávali „zkrácený“ rohový kop
a míč skončil v Marákově síti – 2:1.

Sokol
Velký Týnec

Branky: 66. a 89. Čížek – 48. Hrudník. Rozhodčí: Valouch – Dosoudil,
Janáček. Žluté karty: 69. Dosoudil.
Diváci: 155.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget –
Laštůvka, Ullmann, Burian, J. Burget –
Žouželka, Čížek, Poles, Mostickyj (69.
Drešr) – J. Tichý (90. Trnka), M. Liška
(59. D. Liška). Trenér: Petr Tichý.

(0:0)

2:1

Jesenec-Dzbel

„Jsme za tři body rádi, byly vydřené. Otáčeli jsme zápas. Zlepšili
jsme ve druhém poločase hru.
A ze dvou penalt jsme otočili, ta
druhá byla v 89. minutě. Soupeř
v nastaveném čase taky kopal, ale
neproměnil. Mrzí mě jen, že nedáváme góly ze hry, šancí máme přitom dost. Jsem ale samozřejmě za
tři body rád.“

Hodnocení trenéra
Jesence-Dzbelu Petra Tichého:

Branky: 18. Mužátko, 26. Lacman
– 15. Danis, 45. Cibulec, 70. Světlík
Rozhodčí: Hrbáček – Molík, Doležel. Žluté karty: 76. Kraus, 84. Baláž,
86. Kašpar – 55. Čermák, 67. Krupička. Počet diváků: 121.
Sestava Moravský Beroun: Venera –
Kraus (79. Novák), Pohanka, Zálešák,
Hlaváč (60. Horák) – Baláž (75. Doričák), Mužátko, Hrdlička, Vranešic
(46. Kašpar) – Lacman, Malinovský
Trenér: Josef Varga.
Sestava Haná Prostějov: Marák –

2:3

TJ Granitol
Moravský Beroun
Haná
(2:2)
3URVWđMRY

„Velice těžký zápas, soupeř byl hodně
nebezpečný v naší šestnáctce a jeho jednoduchá, přímočará hra nám zejména
v prvním poločase dělala problémy. Naštěstí jsme ho ve druhém poločase už do
nějakých větších akcí nepouštěli a výborně zachytal brankář Marák. A jelikož naše
hra dopředu byla tentokrát velice slušná,
podařilo se nám vstřelit tři pěkné góly. Zaslouženě jsme zvítězili.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Hané PV Daniela Koláře:

Světlík, Trnavský, Čermák, Martin
Kolář – Jakub Novák (65. Zatloukal),
Vašut, Krupička, Hladký (90. Jiří
Novák) – Danis, Cibulec (88. Jančiar)
Trenér: Daniel Kolář.

+DQiFLSRERMLYH]RXERG\L]%HURXQD

„Minule jsme přišli o Lužu, který
bohužel bude mimo hru asi déle.
Jinak platí vlastně to samé jako minule. Pořád děláme samé školácké
chyby v obraně. Fotbalově jsme
tentokrát byli minimálně vyrovnaní, na šance lepší. Ale opět jedeme
s prázdnou.“

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

ner, Klus, Kotlár – Š. Verner (49. Vařeka). Trenér: Ivo Zbožínek.

Branky: 41. Augustin (vlastní), 53.
Juřen – 23. Š. Verner. Rozhodčí: Konečný – Hubený, Ječmeň. Žluté karty:
64. Kropáč. Diváci: 180.
Sestava Smržic: Martinek – Studený
(68. Tomiga), Gottwald, Augustin,
Obručník (63. Vyroubal) – Kalandřík, Pleva (46. Kratochvil), M. Ver-

(1:1)

2:1

FC
+QđYRWtQ
TJ Sokol
6PUņLFH

+DQiD-HVHQHF']EHOQDRSDNEHURXSOQëSRÿHW
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PROSTĚJOVSKO Tři zápasy, tři rozdílné příběhy. V případě prostějovské Hané to
byla přetahovaná od začátku do konce. Jesenec-Dzbel nakonec vyhrál na penalty,
když tu vítěznou trefil těsně před koncem hrací doby. Smržice naopak opět padly.
O gól nestačily na Hněvotín a týmu Ivo Zbožínka se povážlivě přiblížilo dno tabulky.

uhrát ve velmi okleštěné sestavě. Z různých důvodů mi chybělo pět hráčů
sestavy, a sice ať už kvůli zranění, nebo
pracovním povinnostem. V základu tak
nastoupili třeba dorostenci Bílý s Příkopou, kteří zápas odehráli ve velkém stylu,“ zhodnotil počínání omladiny Petr
Ullmann. Pochválil rovněž Jaromíra
Ruse, nejstaršího hráče Konice. Nejenže

Lion sport 1.B. třída
skupina B

První místo, patnáct vstřelených branek
a pouze tři inkasované. Úvod soutěže
je pro Konici tradičně dobrý, ba přímo
skvělý. Tým na úvod dvakrát vysoce
zvítězil, naposledy se ale se soupeřem
navrátil. Tentokrát se ale vrátil k vítěznému začátku. I když znovu trenéra Petra
Ullmanna zlobila sestava. „Vítězství je
o to cennější, že se nám ho podařilo

S čistým kontem navrch

Konice zapsala další tři body

KONICE Tradičně jeden z lídrů 1.A skupiny, to je fotbalový tým Konice. Ta je i v aktuální
sezóně hodně nebezpečná a co je hlavní, pravidelně boduje. Naposledy to ukázala ve
I.A TŘÍDA
venkovním
utkání s týmem Bělkovice-Lašťany. Útočná smršť, kterou Konice předváděla
SKUPINA A
na začátek ročníku, se sice nekonala, přesto Konice slaví další důležité tři body. A obhájila tak příslušnost ke špičce tabulky. Co taky tým může těšit, je návrat posily v podobě Patrika Huňky do brankoviště.

Regionální soutěže se po polovině
srpna rozjely naplno. Týmy v krajských soutěžích za sebou mají čtyři
zápasy. Ty odehrály i celky z Prostějovska: krajském přeboru jsou
mužstva dvě, v 1. A třídách šest, v 1.
B třídách dokonce osm. Týmy měly
mít z minulého podzimu jasně dané
role: například Smržice či Otaslavice
a Mostkovice v rolích outsidera, Čechovice, Pivín a taky Konice naopak
na špičce tabulky. A jak se tedy s těmito předpoklady týmy vyrovnaly?

Sokol
Jezernice
Sokol
Vrchoslavice

Hodnocení trenéra Pivína
Jaroslava Svozila:

hodčí: Motal – Lizna, Milar. Žluté
karty: 44. Pospíšil, 57. Furst, 70. Trajer,
76. J. Svozil, 90. Bartoník – 11. Gerneš,
20. Nosek, 36. Tkáč, 55. Drmola. Diváci: 185.
Sestava Pivína: Fürst – Petržela (58.
Konupka), T. Vrba (79. Martinec),
Svozil, Pospíšil, Bartoník – S. Vrba,
Valtr, J. Svozil – Ježek, Trajer. Trenér:
Jaroslav Svozil.
Sestava Otaslavic: Nosek – Tkáč, Vogl,
Smékal, Ruszó – Hon, Drmola, Chvojka, Gerneš – Zatloukal (46. Vlachynský), Maňak (46. Maňak). Trenér: Jiří
Hon.

Branky: 37. a 39. Foret, 18. Jančík, 70.
Vojtíšek – 32. a 59. Pytela, 1. Všianský,
87. Pokorný. Rozhodčí: Šmíd – Zatloukal, Duda. Žluté karty: 38. Jančík,
41. Wolker, 83. Kazda – 40. Zbořil, 51.
Rozehnal. Diváci: 122.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Wolker, Milar, Šlambor, Kazda – Němeček
(88. Vánský), Nečas, Jančík (80. Š. Karafiát), Bureš (46. Vojtíšek) – Chmelař
(62. J. Karafiát), Foret. Trenér: Ivo
Kroupa.
Sestava Klenovic: Dočkal (46. Zaple-

5:3pk

4:4
(3:2)

TJ Sokol
Mostkovice
TJ Sokol
Klenovice

„Hodnocení vzápasu bez komentáře.
Jen bych chtěl upozornit svaz, aby se
konečně na tento soubor zaměřili. Je
na vyloučení ze soutěže. Hráčům děkuju za předvedený výkon a udržení
nervové soustavy na uzdě. Z pivínské
osady je úspěch ukončit zápas bvez
obdržení červené karty.“

Hodnocení trenéra
Otaslavic Jiřího Hona:

to se ale nestalo. V zápase bylo hodně penalt. A určitě je chci dát i s tím,
co jim předcházelo na internet. Ať
někdo není ukřivděný.“

„Můžeme být rádi za bod. Myslel
jsem ale před zápasem, že budeme
mít tři. Někteří hráči nám bohužel
nepřišli na utkání a měli jsme v bráně kluka, co pár let nechytal. Vždy to
pak bylo tak, že jsme dali gól a vlastní
chybou dostali. Nebyl to pohledný
fotbal, hra směřovala do podprůměru. Hráči do toho asi ale dali maximum, víc to nejspíš nešlo.“

Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:

moc na koukání. Soupeř spoléhal na stan- Soupeř byl agresivnější a důraznější. Kluci hrál na brejky, my se vysunuli a chtěli to silou
dardky a nákopy, nic mu ale nevyšlo.“
přesto ukázali ‚morál‘ a věřím proto, že nám vůle ještě srovnat. Zaslouženě jsme vyrovprohra nevezme elán z úvodu do sezóny.“ nali, pak náš tlak gradoval. V penaltách jsme
Hodnocení trenéra
pak opět nedali, Klimeš sice zprvu chytil, ale
Protivanova Pavla Musila:
Sokol
naši střelci na něj nenavázali. Tam je to i o seĆHFKRYLFH
2:2
Branky: 21. Preisler, 62. Grulich – 88. „Gratuluji domácím k vítězství. Dále to nebevědomí, a to teď nemáme.“
(1:2)
Sokol
Dub
Grmela (pen.). Rozhodčí: Kreif – Molík, chci komentovat.“
pk 2:4
nad Moravou
Sokol
Straka. Žluté karty: 75. Lužný, 77. Skalník
TJ Sokol
Opatovice
Branky: 43. a 55. F. Halouzka – 23. Kadlec,
– 13. D. Nejedlý. Diváci: 250
8UćLFH
4:1
Sokol
3:4
(1:0)
33. Rychlý. Rozhodčí: Čampišová – BašSestava Kostelce na Hané: Drčka – Paz(1:3)
FC
Plumlov
ný, Dokoupil. Žluté karty: 57. Muzikant,
dera, Lužný, Baláš (60. Zatloukal), Kupka
%HĦRY
65. F. Halouzka – 65. Skopal. Diváci: 170. Branky: 38. Durčák, 65. Janásek, 83. Ve– L. Grulich, Chytil, Abrahám, Hruban –
Branky: 33. Žáček, 52. Kobylík, 88. Ha- Sestava Čechovic: Klimeš – Hanák, Ha- selka, 90. Strnadel – 71. Zabloudil. RozKeluc (46. Skalník), Preisler.
Trenér: Lubomír Keluc. louzka – 35. a 80. Machač, 13. Zbořilák, luza (37. Běhal), Valtr, Jurníček – Pospíšil hodčí: Bašný – Votava, Horák. Žluté
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospí- 17. Navrátil. Rozhodčí: Winkler – Polan- (37. Valdez), Novák, Kolečkář (63. Hatle), karty: 52. Strnadel, 71. Vinklárek – 72.
šil, Sekanina, D. Nejedlý, Kropáč (65. T. ský, Bašný. Žluté karty: 10. Václavíček, 29. Muzikant (83. O. Halouzka) – F. Halouz- Vysloužil, 88. Klváček. Diváci: 104.
Nejedlý).trenéra
Sestava Plumlova: Simandl – P. Kiška,
Pospíšil) – Vyroubal (36. R. Sedlák), V. Kytlica, 30. Dýčka, 42. Zbořilák, 51. Ma- ka, Jahl (74.
Hodnocení
Trenér:
Lukáš Koláček. Klváček, Kutný, Vysloužil – Aujezdský,
Nejedlý (46. Dvořák), Ondroušek, M. Po- chač, 77. Navrátil. Diváci: 88.
Čechovic Lukáše
Koláčka:
Ševcůj (82. Kolařík), Zabloudil, Fajstl (46.
spíšil (75. F. Pospíšil) – D. Sedlák, Grmela. Sestava Určic: Sohlich – Slezák (40. PlanTrenér: Pavel Musil. čar), Zelina, Frehar, Mašek (78. Handl), „Z výsledku jsem zklamaný. Celý týden Sobota) – J. Kiška, Hladký.
Kobylík (84. Sosík) – Bureš, Žáček (81. jsme se na zápas chystali s vědomím, že
Trenér: Petr Matoušek.
Hodnocení trenéra
Šlézar), Halouzka, Rotschedl (68. Krají- jsme neměli zcela ideální vstup do soutěže.
Hodnocení trenéra
Kostelce Lubomíra Keluce:
Řekli jsme si, že to hodíme za hlavu a začneček) – Štěpánek.
Plumlova Petra Matouška:
„Věděli jsme, že je soupeř bojovný, hrají
Hrající trenér Určic: David Kobylík.. me znova. Chtěli jsme začít třeba s pozitivjednoduchý fotbal na nakopávané míče.
ním přístupem. Všechno ale zůstalo v kabi- „Měli jsme vynucené změny v sestavě,
Hodnocení hrajícího trenéra
Chtěli jsme dát co nejrychleji gól, to se ale
ně. Měli jsme katastrofální vstup do zápasu, chyběli nám dva kluci. Já byl zraněný, neUrčic Davida Kobylíka:
nepodařilo. Byla z toho nehezká hra. Dali
prohrávali jsme brzy 0:2. Dostali jsme třeba měl jsem hrát, nakonec jsem tam nějak
jsme branku z brejku, byla tam hlavička do „Soupeř vyhrál zaslouženě, ukázal kvalitu. gól po standardní situaci, což je pro mě ne- postával. Kupodivu to bylo slušné utkání,
břevna. Jinak to bylo bez šance. Z fotbalu Dělali jsme individuální, nesystémové pochopitelné a neakceptovatelné. Soupeř ale výsledek je stejný. Měli jsme své šance
byl takový boj. Z brejku jsme šli do vede- chyby, po kterých jsme dostávali góly. To se mohl navíc dát víc gólů, jednou nám pomo- za stavu 0:0 a 0:1. Nedali jsme však góly, to
ní 2:0. Soupeř žádné velké šance neměl, nám v této sezóně ještě nestalo. Snažili jsme hl Klimeš, jednou trefil tyč. Sáhli jsme tedy nás teď docela trápí. Za stavu 1:2 jsme oteakorát v 88. minutě byl nákop a obrovská se vrátit do zápasu, soupeř byl ale tentokrát do sestavy. Druhá půle už byla pro nás lepší. vřeli hru a dostali další branky. Je nás málo,
chyba obránce, který naivně srazil soupeře. lepší, a tak se to nepodařilo. Ukázalo se ale, Hra se nám zvedla. Pomohlo nám i počasí, navíc máme problém: spoluhráč se nechal
Z toho byla penalta a snížení. Vyhráli jsme že se snažíme vždy dostat zpět a bojovat. po dešti se hra zrychlila a chtěli jsme rovněž vyloučit při zápase béčka. A asi to bude tak
zaslouženě, soupeř nic neměl. Nebylo to Chyby nás ale nakonec srážely až příliš. zlepšit hru po stranách. Soupeř už to bránil, na čtyři zápasy, bylo to totiž bez žluté.“
SK
Protivanov

FC Kostelec
na Hané

KOSTELEC NA HANÉ V DERBY UHRÁL VŠECHNY BODY

ČECHOVICE PADLY V PENALTÁCH

PLUMLOV OPĚT PROHRÁL, URČICE TAKÉ
2:1
(1:0)

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6
















0:2 (0:1)

 NROR -H]HUQLFH ² 9UFKRVODYLFH    'YRĜiN
/DGLVODY±+RUiN-DQ+UDGLO0LFKDO5DGVODYLFH²ÓVWt
Å%´    [ 3DQiN 'RPLQLN ± )U\GU\FK /XNiã
3LYtQ²2WDVODYLFH  [-HåHN-DQ9DOWU3DYHO
6YR]LO-DURVODY±+RQ7RPiãâDWQê-DURVODY7RYDÿRY
² ÓMH]GHF    [ 3DV] 'DQLHO âWLPSO 3HWU
0H]XOLiQHN 7RPiã ± [ )DELiQHN 0DUHN 2QGURXFK
3HWU 0RVWNRYLFH ² .OHQRYLFH    3. , 2x
)RUHW 3DYHO -DQþtN -LĜt 9RMWtãHN 0DUWLQ ± [ 3\WHOD
0DUWLQ9ãLDQVNê-DQ3RNRUQê)LOLS.RYDORYLFH²+RUQt
0RäWčQLFH    .UþPiĜ -DNXE âHYHþHN -DNXE
åHODWRYLFH²7URXEN\Å%´  3.'ORXKê
/XNiã.OLPHN5RPDQ±[.ROOHU0DUWLQ
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 7RYDþRY
      
 3LYtQ
      
 .RYDORYLFH       
 5DGVODYLFH     
 
 äHODWRYLFHÄ%³       
 ÒMH]GHF
      
 9UFKRVODYLFH       
 2WDVODYLFH       
 .OHQRYLFH
      
-H]HUQLFH
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NROR /LSQtN Q% ² %čORWtQ    [ .RYDĜtN
/XNiã)LOLSHF)LOLS.RMHWtQ²6ODYRQtQ  3.
=iSHFD3DYHO/XNiã0DUFHOäĤUHN/LERU±6RXãHN
0LFKDO*DVKL3DMWLP%RãHN%HUQDUG8UÿLFH²%HėRY
  .RE\OtN'DYLGäiþHN.DPLO+DORX]ND3HWU±[
0DFKDþ)LOLS=ERĜLOiN-DQ1DYUiWLO'DQLHO1RYp6DG\
Å%´²+).2ORPRXFÅ%´  6REHN5RVWLVODY
=DFKDU-DNXE'HUFR-LĜt'RNRXSLO/XNiã YO 1RYRWQê
0LODQ YO  2SDWRYLFH ² 3OXPORY    9HVHOND
-DNXE'XUþiN6DPXHO-RQiVHN5DGLP6WUQDGHO3HWU
± =DEORXGLO 0DUFHO .RVWHOHF Q+ ² 3URWLYDQRY 
  3UHLVOHU 'DYLG *UXOLFK /XNiã ± *UPHOD 0DUHN
þHFKRYLFH²'XEQ0  3.[+DORX]ND
)LOLS±.DGOHF2QGĜHM5\FKOê=E\QČN
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
 /LSQtNQ%       
 +).2ORPRXFÄ%³    
 
 %HĖRY
      
 %ČORWtQ
    
 
 8UÿLFH
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 .RVWHOHFQ+       
 6ODYRQtQ
    
 
 þHFKRYLFH     
 
'XEQ0
    
 
.RMHWtQ
      
3URWLYDQRY     
 
2SDWRYLFH
      
3OXPORY
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'DOät YëVOHGN\  NROD &KYiONRYLFH ² %RKGtNRY
   3.  .D]iU 7RPiã ± +DWRĖ -DURVODY
&KRPRXWRY²ĜHWč]iUQD  .XGOLþND'RPLQLN
± [ äiN 0LFKDO 6FKQHLGHU 'DQLHO +OXERÿN\ ²
2OHäQLFH    $PEURå 0DUWLQ 3XGLO %URQLVODY
± [ 3HFKiþHN 7RPiã 5ê]QDU 0LURVODY âLFKRU
0DUHN3XFKU5RPDQ.RYiþ0DUWLQ0D\HU)UDQWLãHN
+DėRYLFH²0DOHWtQ  .RUKRĖ5RVWLVODY±[
-HGHOVNê /XNiã âXPEHUD 'DQLHO 0LFKDOþiN /XNiã
7URXEHOLFH²1iPčäģQ+  2ãĢiGDO-DNXE±
[)LãDUD0LURVODYětSD-DNXE'RVWiO0DUWLQ/HVQLFH
²3DVHND  [5RXEDOtNâWČSiQ.ĜHQHN/XNiã
3UĥEčæQiWDEXONDSRNROH
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1iPČãĢQ+       
7URXEHOLFH
      
+DĖRYLFH
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%UDQN\  3ĜtNRSD  .UiVD 5R]KRGÿt
-XUþiN±6DPHN=HPiQHNåOXWpNDUW\)Uê
ED6NOHQiĜ7YDUERåHN.UHFO±
.QROO'LYiFL
6HVWDYD .RQLFH +XĖND ± 0 %tOê 3URFKi]ND
5XV /%tOê 5.UiVD±-.UiVDâLUĤþHN
.RĜHQRYVNê3ĜtNRSD .QROO ±+ROXE .D
PHQê -DãtþHN 78OOPDQQ 
7UHQpU3HWU8OOPDQQ

NRORãWHUQEHUN²'XEQ0  7HLFKPDQQ
-DQ %RKXėRYLFH ² =iEĝHK    [ +DQXV
3DWULN 5LHGO 2WR ± +UXEê 0DWČM .RQLFH%URGHN
X.².R]ORYLFH  0DFNRYtN-DURVODY*Upþ
0DW\iã .R]iN 0LURVODY .XEDQ 7RPiã åHODWRYLFH
²0RKHOQLFH  [%UXOtN2QGĜHM[6RXNXS
3HWU [ .XEtþHN 7RPiã %DþD )LOLS 8UEiãHN :LOOL
1JXHQ 0LFKDO 3RVStãLO 0LURVODY &KRPRXWRY ²
-HVHQtN    +DPSO 2QGĜHM +HMWPiQHN7RPiã
±[.Up]HN'DQLHO9DOtþHN0DWČMþHUQRYtU²1RYp
6DG\    %DOiå )LOLS =GHQČN 0DUWLQ ± )RMWtN
2QGĜHM6ODYRQtQ²þHFKRYLFH  3VRWD5XGROI
0\QDĜtNâLPRQ YO

5(/$;*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267

NROR.URPčĝtæ²2SDYDÅ%´  [/LJDþ
5DGHN1RYiþHN7RPiã:HKRZVNê3DWULN6WDUHþHN
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NROR3URWLYDQRYÅ%´²=GčWtQ  )LHGOHU0DULDQ
±/DQJHU'DQLHO.XþHUD7RPiã7RPiãHN2OGĜLFK/HQćiN
âWČSiQ.ODGN\²/XNi  0RWO/XNiã-HGOLþND
0LFKDO%URGHNX.RQLFHÅ%´²þHFK\S.  ,
9LþDU 5DGRYDQ .RXGHOND -DURVODY *UHSO 0LFKDO ± [
6PpNDO -LĜt ätGHN 0DUWLQ 'REUDQVNê7RPiã +YR]G ²
3ĝHP\VORYLFH  9iQVNê-LĜt%HQHã-LQGĜLFK
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NRORþHFKRYLFHÅ%´²%URGHNX39Å%´  ,
[ +DWOH 0DWČM [ -iQ 0LFKDO =DFSDO 0DUHN -RGO
'DQLHO 7DNiþ 0LURVODY .RVWHOHF Q+ Å%´ ² åHOHÿ
  3.6NDOQtN-DQ-XUHþND-DQ±[-RVLI
$GDP2OäDQ\²%LVNXSLFH  [+UEiþ0DUWLQ
3RVStãLO$QWRQtQ2WDVODYLFHÅ%´²%HGLKRäģ  ,
[ âDWQê -DURVODY +UD]GtUD 'DYLG 1RYiN 1LNRODV
.RXGHOD-LQGĜLFK.DOiE/XNiã+RQ7RPiã=DWORXNDO
'RPLQLN
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-DQ /DFPDQ 'DYLG ± 'DQLV âWHIDQ &LEXOHF 7RPiã
6YČWOtN5DGRYDQ/RäWLFH².RæXäDQ\  0LNHã
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YtFHYUR]KOHGQĨQDVWUDQĨ NROR0RUDYVNë%HURXQ²+DQi39  0XåiWNR
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.UiO-DNXE±.ĜHQHN3DYHO6HQFRYLFL3DWULN9iĖD0DUHN
1HK\ED-DQâQHMGUOD-DQ%URGHNX3ĝHURYD²'RODQ\
  3.2PHOND-DQ=DWORXNDO2QGĜHM6ORåLO
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„Byl to zvláštní zápas, který se mi úplně nelíbil. Získali jsme dva body, ale
nevím, jaký z toho mám vlastně pocit.
V první půlce jsme vedli. Pro diváky to
možná bylo super, pro trenéry už ale
ne. Na můj vkus jsme byli pak ve druhém poločase moc zalezlí. Klenovice
byly více na balonu, nakonec ale máme
dva body. Zápas ale byl na 1. B třídu
podprůměrný. Navíc jsme sice před$/($63257:($5$7ĜÌ'$6.83,1$Å$µ
vedli směrem dopředu dobrou hru,
obrana se nám ale nedařila. Hrajeme NROR
%ĨONRYLFH/DñõDQ\.RQLFH
v ní až naivně.“

Hodnocení trenéra
Mostkovic Ivo Kroupy:

tal) – César, Dostál, Cetkovský, Frys –
Zbořil (46. Grepl), Rozehnal, Dadák,
Popelka (46. Spálovský) – Všianský,
Pytela. Trenér: Vladimír Horák.

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.

FGP STUDIO
I.A TŘÍDA SKUPINA B

„Dobře jsme začali. Už v první minutě jsme měli dobrý balon za obranu a byl z toho gól. Brankář pak
srazil našeho Ježka, penalta a 2:0.
Nedáváme ale šance a komplikujeme si situaci. A tak zkušený hráč
soupeře si dal balon zpět ve vápně
a bylo to 2:1. Ve druhém poločase
jsme byli připraveni na to, že souSokol
peř bude hrát víc fotbal a my budeY3LYtQđ
4:2
me chtít rychle do útoku. Nakonec
(3:1)
Sokol
to tak bylo, Otaslavice fotbal hrály
Otaslavice
a my trestali z brejků. Měli jsme čtyBranky: 1. Ježek, 21. Svozil, 38. Valtr, ři nájezdy a nedali je. Brankář Nosek
88. Ježek – 27. Hon, 64. Šatný. Roz- měl podle mě jít ven po druhé žluté,

„Pro nás to byl dost nešťastný zápas. Tolik
šancí, co jsme měli, to bylo tak na dva zápasy. Ve třetí minutě jsme šli sami na gólmana. Soupeř udělal brejk na hranici ofsajdu
a dal z něj gól. Pak jsme opět neproměňovali šance, byla to naše bolest. Soupeř byl
bojovný, šikovný, měl rychlá křídla. Přehrávali jsme je a po zásluze vyhráli. Tým šlapal,
jak měl. Byly z toho tři cenné body. Navíc
máme za sebou tři utkání venku a z nich
y To je
j solidní.“
čtyři body.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

Branky: 12. Dvořák – 61. Horák, 79.
Hradil. Rozhodčí: Antoníček – Hrbáček, Majer. Žluté karty: 60. Dvořák
– 90. Klesnil. Diváci: 75.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek (81.
Vévoda), Holub, Král, Coufalík – Machálek (71. Panáček), T. Hradil, P. Horák,
Fialka – M. Hradil (90. Klesnil), J. Horák.
Trenér: Miroslav Panáček.

1:2
(1:0)

PROSTĚJOVSKO Ne zcela očekávané výsledky přinesly víkendové zápasy 1.B třídy
skupiny A. Zejména duel mezi Klenovicemi a Mostkovicemi dopadl nečekaně lépe pro
I.B třída skupina A
Mostkovice, které braly dva body. To Otaslavice se v dalším půlderby střetly s Pivínem. Ale
tentokrát nenavázaly na předešlé výkony a prohrály. Vrchoslavice naopak získaly všechny tři body, i když vyhrály těsným rozdílem.

2TQUV÷LQXwVÊ\¾UVWREKX÷VwKPQW×UR÷wPÊ Vrchoslavice stoprocentní. Pivín přetlačil Otaslavice,
èGEJQXKEGC2KXÊPXwCM\CåÊXCLÊOK\ÆTKK Mostkovice překvapivě urvaly dva body

www.vecernikpv.cz

www.vecernikpv.cz

fotbal

38

KOLA
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

7-62.2/'5l29,&(

Rozebrat ve fotbale, byť v okresní soutěži, soupeře poměrem 8:0, to se
opravdu často nevidí. Takové skóre se podařilo vytvořit domácím Držovicím
v domácím zápase proti beznadějně poslednímu Tištínu. Plnou polovinu tohoto nářezu má na „svědomí“ Petr Bross, hattrick přidal Martin Řehulka.

KOLA

SM LÍK
).1¨0¤,&(1$'+$128
Trenér Pavel Voráč s poněkud hořkým úsměvem sice po zápase kvitoval
střeleckou potenci svých svěřenců, kteří vstřelili pět ze sedmi branek, dva vlastní
góly v tak vyrovnaném utkání ale zatraceně mrzí. Navíc když čistokrevný „vlastenec“ Ondřeje Tomka rozhodl o třech bodech pro domácí Dobromilice.

PROGNÓZA NA 5. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
Sokol Vrahovice VS. FC Dobromilice
Tip
Favorita soutěže nečeká jednoduchý zápas. Dobromilice Veèerníku:
budou kousat víc, než si domácí mužstvo myslelo, za remízu
3:2 PK
budou nakonec ráda obě mužstva.
FC Kralice na Hané „B“ VS. Sokol Vícov
Tip
I když je Brodek obzvláště v domácím prostředí hodně ne- Veèerníku:
příjemným soupeřem, zkušená sestava rezervy Kralic si s tím
6:3
bude vědět rady a dojde si pro další výhru.
FK Nìmèice nad Hanou VS. 7-6RNRO'UzRYLFH
Tip
Němčicím se už podařilo nejen výsledkově chytit, ale hosté Veèerníku:
z Držovic jsou přece jen kvalitnějším sokem, který si nakonec
2:3
dokáže s domácím mužstvem poradit.
).9ÙvRYLFH6NDONDSokol
Brodek u Prostìjova
VS.
Tip
Zajímavý souboj proběhne ve Výšovicích, kde dojde na od- Veèerníku:
vetu středečního pohárového duelu. Domácí celek vypadá
4:1
v začátku sezóny konsolidovanější a proti Brodku to konečně
potvrdí i gólově.
Sokol Plumlov „B“ VS. FC Ptení
Tip
Rezerva Plumlova bude minimálně v domácích zápasech hod- Veèerníku:
ně nebezpečná. To potvrdí i proti houževnatému nováčkovi.
2:3
Po zajímavém průběhu se dá očekávat remízový stav.
Sokol Urèice „B“ VS. Haná Nezamyslice
Tip
Určická rezerva doma ztrácet nebude, nyní se o tom přesvěd- Veèerníku:
čí i Nezamyslice. Úřadovat bude zase Vodák, který nenechá
3:0
soupeře přiblížit lepšímu výsledku
.
7-7LvWÉQ-LVNUD%URGHNX.RQLFH
S
V
Tip
Tištín čeká další duel v azylu. Po nevydařeném začátku se mu Veèerníku:
nepodaří ani zápas proti Brodku u Konice. Ten se ukáže v lep1:4
ším světle a na konci dokáže využít i své brejkové situace.

32ē$'Ì.$121ê5ĝ
Bross Petr (Držovice) 9 branek
Burget Aleš (Brodek u Konice)
6 branek
Vodák Petr (Určice)
6 branek
Petržela Ondřej
4 branky
(Kralice na Hané)
Dospiva Oldřich (Ptení) 3 branky
Dvořák Jan (Vrahovice) 3 branky
FrgálJakub(Nezamyslice) 3branky
Petržela Zdeněk (Kralice na Hané)
3 branky
Přikryl Martin (Nezamyslice)
3 branky
Řehulka Martin (Držovice)
3 branky
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VÝROK
KOLA

PAVEL
925Éý
²).1ą0ý,&(1+
„Dali jsme pět branek,
takže já jsem se střeleckou
potencí spokojen.“
Lehce ironické hodnocení dvou
po sobě jdoucích vlastních gólů.

ZAJÍMAVOST

KOLA

BRANKOVÉ
HODY

Plných třicet sedm branek viděli diváci na sedmi stadionech v průběhu
čtvrtého kola okresního přeboru.
Jednoduchými počty zjistíme průměr,
který činí více než pět branek na zápas. A to je ve fotbale jistě úctyhodné
číslo.

NĚMČICE
DALY
PĚT
BRANEK,
DVĚ
DO
VLASTNÍ
SÍTĚ
Gólovou přestřelku zvládly lépe domácí Dobromilice
)272*$/(5,(

klikni na

DOBROMILICE Zápas s množstvím branek na obou stranách je
vždy atraktivní pro diváky, zvyšuje ovšem hladinu adrenalinu trenérům. Že padne větší množství gólů, naznačovala už trefa hned
v úvodní minutě zápasu. Hosté se sice dostali do zápasu a dokázali
herně i výsledkově srovnat, domácí ale byli vždy o krůček vepředu.
Navíc byla k vidění gólová lahůdka v podobě branky z trestného kopu z poloviny hřiště. Derby v rámci 4. kola Přeboru OFS Prostějov-II.
třídy ta nakonec rozhodl čistý„vlastenec“, který si hosté vstřelili čtvrt
hodiny před koncem. Vítězství si pak už Dobromilice pohlídaly.

FC DOB
FK NnH

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Tomáš
KALÁB
Hned po rozehrání si domácí vypracovali rohový kop a po zpětném
centru se na zadní tyči hlavou trefil
Neděla – 1:0. Díky tomu měli domácí
úvod utkání víc pod kontrolou, hosté
pouze z přímého kopu prověřili pozornost brankáře Klusala. Němčice
ovšem hru postupně srovnávaly a už
po čtvrthodině vyrovnaly, když střelu z přímého kopu sice zastavila zeď,
odražený balón pak vrátil do šibenice
Župka – 1:1. Domácí Kratochvíl se
na chvilku zjevil sám před hostujícím
gólmanem, ten však jeho střelu pokryl. Po půlhodině hry si na vlastní
polovině hřiště postavil míč k rozehrání standardní situace hrající trenér
Rochla a parádní střelou do vinglu
nedal brankáři Chmelařovi šanci –
2:1. Ještě do poločasu se po centru
dostal na zadní tyči ke střele Blumenstein, Chmelař byl ale na místě.
Pět minut po změně stran si domácí
gólman zkomplikoval situaci při rozehrávce, následoval faul a penalta, z níž
opět vyrovnal Jordán – 2:2. Němčice

4:3
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BYLI JSME
U TOHO

(2:1)

se ale neradovaly dlouho. Po dalším
nepřímém kopu, který směřoval jen
do nejbližšího protihráče, následovala dalekonosná střela, kterou tečoval 0GNÊéGP¾TCFQUVDTCPM¾ąG-NWUCNC\RCT¾FPÊDTCPM[URQNWJT¾éGCVTGPÆTC4QEJN[
(QVQ6QO¾w-CN¾D
mimo dosah vlastního brankáře Na- 
vrátil – 3:2.
Čtvrt hodiny před koncem přišla klí- no vlastní branky Ondřej Tomek –
Další pohromu odvrátil Chmelař čová akce utkání, kdy centrovaný míč 4:3. Zbylou čtvrthodinu si už domácí
včasným vyběhnutím před dotírají- krásnou hlavičkou umístil pod břev- těsný náskok pohlídali.
cím Nedělou. Němčice ještě jednou
4:3 (2:1)
srovnaly, když se pohotovou střelou 'REURPLOLFH1ĨPġLFHQ+
opět ke spojnici tyče a břevna prezen- %UDQN\1HGČOD5RFKOD1DYUiWLOYODVWQt7RPHNYODVWQt±äXSND-RUGiQ]SHQ
toval Michal Tomek – 3:3. Vzápětí DOW\7RPHN5R]KRGÿt0DãHN±0LQ[ýPHODåOXWpNDUW\9iFODYtN1RVHN±6WXGHQê
měl Chmelař plné ruce práce a bě- .RUþiN07RPHN'LYiNĥ
VHVWDYD'REURPLOLF.OXVDO±.XEtþHN5\ãND5RFKOD%OXPHQVWHLQ±6HOXFNê)LDOND9iFODYtN
hem pár minut zlikvidoval tři dobré 5LFKWHU±.UDWRFKYtO1HGČOD6WĜtGDOL6ODYtþHN3UiãLO1RVHNâRFâHQN\ĜtN 7UHQpU0LFKDO5RFKOD
šance domácích, dobře mířené stře- VHVWDYD1čPÿLF&KPHODĜ±.RUþiN01DYUiWLO&KDOiQHN+XWHUD±%XþHNäXSND6WXGHQê-RUGiQ
ly odvracel na roh nebo vyboxoval ±07RPHN%XULiQHN6WĝtGDOL27RPHN.RSĜLYD9UiQD3ČQþtN)UêGD+DQGO
7UHQpU3DYHO9RUiþ
mimo šestnáctku.

Pozápasové hodnocení trenérù
0LFKDO52&+/$– FC Dobromilice:
„Nečekal jsem, že bude utkání tolik úrodné na góly. Pro nás se
šťastným koncem, když si hosté dali vlastní gól. První poločas
jsme měli více ze hry, dali jsme gól po odrazu po trestném kopu
v první minutě, což průběh utkání ovlivnilo. Podařil se také šťastný gól z poloviny hřiště, kdy míč zapadl do branky. Ve druhém
poločase to už byl více boj, když jsme prostřídali, aby si zahráli
všichni na lavičce. Bodově se nám začátek sezóny vydařil, zatím
vládne spokojenost.“

Pavel VORÁÈ – FK Nìmèice nad Hanou:
„Dali jsme pět branek, takže já jsem se střeleckou potencí spokojen… (úsměv) Viděli jsme relativně vyrovnaný zápas, domácí hrají
spolu fotbal dlouhá léta, takže to umí, umí si stoupnout k míči, umí
to nakopnout, rozehrát si a z toho si vytváří šance a dávají góly. Zkušenost je znát. My jsme chtěli hrát naši hru, posunovat si balón, což nám
ve druhém poločase začalo trochu vycházet. Kluci bojovali, snažili
se, makali, že jsme si dali dva vlastní góly, které nás srazily, to je prostě
pech. Doufám, že se tímto vybral a do budoucna už nás nepotká.“

4. kolo – II. TŘÍDY PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU OFS V KOSTCE
TJ Sokol Držovice
TJ Tištín

8:0
(4:0)

Branky: 13., 28., 33. a 87. Bross, 10., 51.
a 61. Řehulka, 78. Lošťák. Rozhodčí: Jelínek – Milar, Budaj. Žluté karty: 55. Slavík.
Diváků: 40.
Sestava Držovic: Lošťák – M. Valenta,
Šťastný, Srbený, Kolkop – Grepl, Procházka,
Krčmář, Kučera – Bross, Kučera. Střídali:
Valenta, Štěpánek, Budaj, Dokoupil. Trenér: Viktor Šťastný.
Sestava Tištína: Pokorný – Matoušek, Hůlek, Mojtek, Varga – Stančík, Hamala, Návrat, Bosák – Slavík, Hodaň. Střídali: Kuča,
Čoupek, Kyselák, Rehák. Trenér: Zdeněk
Oulehla.
Pohledem trenérů:
Viktor Šťastný: „Dali jsme rychlé dva góly.
To nás hodně uklidnilo. Bylo to jednoznačné, soupeře jsme k ničemu moc nepustili.
Výhra tedy pro nás byla zasloužená.“
Zdeněk Oulehla: „K zápasu není moc co
říct. Špatně jsme hráli v obraně i v útoku
a skóre tomu i odpovídá. Zápas nám vůbec
nevyšel, soupeř byl rychlejší a důraznější.
Byli jsme o dvě třídy horší. Musíme nyní
překopat nějak sestavu a začít od začátku.“

Jiskra Brodek u Konice
FC Kralice na Hané „B“

0:2
(0:2)

Branky: 23. Kawij, 34. Zapletal. Rozhodčí:
Procházka – Vičar, Horák. Žluté karty: 48.
Koudelka, 62. Zemánek, 65. Možný. Diváků: 75.
Sestava Brodku u Konice: Kováč – Možný, H. Burget, Ščudla, Zemánek – Grepl,
Müller, Kolář, Z. Koudelka – A. Burget, J.
Koudelka. Střídali: Hanák, M. Koudelka,
Konečný, Vičar. Trenér: Patrik Muller.
Sestava Kralic na Hané „B“: Miler – Haluza, Répal, Uličný, Přidálek – Zapletal, Havlíček, Frýbort, Kawij, Svozil – Soušek. Střídali: Zatloukal, Dokoupil, Daniel, Němčík
Trenér: Petr Navrátil.
Pohledem trenérů:
Jaroslav Vičar, vedoucí: „Prvních patnáct
minut patřilo jednoznačně hostům, kdyby
vedli 2:0, nikdo by se nemohl divit, poté
jsme hru vyrovnali, ale pak nás hosté zmrazili pěkným gólem z ´přímáku´, a pak měli
hosté opět více ze hry. V poslední minutě
prvního poločasu jsme však měli velkou
šanci výsledek zkorigovat, ale Ondra Šcudla
trefil jen tyč. Druhý poločas už byl o něčem
jiném, měli jsme více ze hry, nějaké závary
před brankou, trefili jsme i břevno, v tutovce

vychytal Miler Ščudlu, ale opět nám zřejmě
nebylo souzeno vstřelit branku. Kralice ale
zřejmě vyhrály zaslouženě, je to zkušené
mužstvo a byl to nejlepší mančaft, proti kterému jsme letos hráli.“
Petr Navrátil: „V první půli jsme hráli velice
aktivně. S naší hrou jsem byl spokojený a po
zásluze jsme vedli 2:0. Pak nás soupeř ve
druhé půli zatlačil, my jsme se zatáhli a hráli
to na údržbu. Ke konci měl soupeř nemalý
tlak. S výsledkem i hrou jsem ale spokojený
i proto, že mi chybělo pět hráčů základní
sestavy.“

Haná Nezamyslice
FK Výšovice

4:1
(3:1)

Branky: 4. a 32. J. Frgál, 10. Musil, 68. M.
Přikryl – 23. Koukal. Rozhodčí: Zatloukal
– Minx, Mik. Žluté karty: 38. M. Přikryl,
65. M. Frgál, 75. Flajzar, 82. Srtejkora, 85.
Machálek – 35. Koukal, 59. Bartoník. Diváků: 150.
Haná Nezamyslice: Dvořák – Machálek,
Lakomý, Hájek, M. Frgál – Stejkora, J. Frgál,
Návrat, Špička – Musil, J. Přikryl. Střídali:
Flajzar, M. Přikryl, Plšek, Vévoda, Otáhal.
Trenér: Marek Pavelka.
FK Výšovice: Glouzar – Ryšánek, Slamenec, Molek, Kozdas – Baroš, Hyžďál, Křivinka, Bartoník – Koukal, Fildán. Střídali:
Okleštěk, Enkhbaatar, Chlud, Krejčí. Trenér: Michal Dudík.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Podařilo se nám vstřelit
rychlý gól, od toho se pak zápas odvíjel.
Proti solidnímu soupeři jsme navíc krátce
poté dali další branku. Od začátku se utkání
vyvíjelo v náš prospěch. Celkově tým podal
dobrý výkon, hráči bojovali, snažili se. Prokázali opravdu dobrý přístup.“
Michal Dudík: „Z naší strany to byla katastrofa. Odehráli jsme asi nejhorší zápas
sezóny, včetně přípravy. Vše bylo špatně.
Celkově se nehrál hezký fotbal. Soupeř byl
ale nebezpečnější z brejků, a právě z nich dával góly. Ke konci jsme to otevřeli, ale mohli
jsme dostat ještě další dvě tři branky. Co se
pak týká naší hry… Vůbec jsme si neplnili,
co jsme si před zápasem řekli.“

Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Novák,
Hrabal, Lang – Kučera, Nevrla, Koudelka,
Šmída – Dospiva, Procházka. Střídali:
Chlup, Vyroubal, Jergl, Holinka, Vlach. Trenér: František Vlach.
Sestava Určic B: Pokorný – Mlčoch, Nakládal, Ježek, Kadlec – Štěpánek, Šlézar,
Slezák, Handl – Kouřil, Vodák. Střídali:
Pospíšil, Hýbl, Hudský, Berčák, Antoníček.
Trenér: Karel Vlach.
Hodnocení trenéra Františka Vlacha:
„Určická záloha proti nám poslala silnou
sestavu, v níž figurovali někteří hráči z áčka.
Úvodní čtvrthodinu jsme se drželi, pak jsme
ale dostali branku a naopak neproměnili pokutový kop. Soupeř měl několik šťastných
odrazů a do poločasu navýšil vedení na tři
jedna. Po přestávce jsme přeskupili síly, vytvořili si tlak, z něhož ovšem padla jediná
korigující branka. Podali jsme lepší výkon
než proti Výšovicím, ale po dvou porážkách
musíme začít takřka od začátku.“
Hodnocení trenéra Karla Vlacha: „Ve
Ptení nás nečekalo nic jednoduchého,
mají tam malé hřiště, což dává příležitost
k množství soubojů. Proto jsme se připravili
na kombinační fotbal, kterým jsme domácí
přehrávali. Stěžejním momentem bylo neproměnění penalty domácími na 1:1, ale
i tak bychom brali tři body, i ve druhé půli
jsme domácí přehrávali a pohlídali si výsledek.“

Sokol Vícov
Sokol Plumlov B

4:1
(4:1)

Branky: 2., 6., 23. Dostál, 33. Rozsíval – 35. F.
Kotlán. Rozhodčí: Peřina – Kubalák, Horák.
Červená karta: 70. F. Kotlán (Plumlov). Žlutá karta: 56. Čarný (P). Diváků: 155.
Sestava Vícova: Dokoupil – Mlčoch,
Humpolíček, Tesařík, Chytil – Šobr, P. Mrňka, D. Mrňka, Studený – Dostál, P. Pliska.
Střídali: Trnečka, M. Pliska, Ježek, Rozsíval,
Vávra, Bartoš. Trenér: Miroslav Krutovský.
Sestava Plumlova „B“: Melichárek – Surma, V. Kotlán, Kutný, Bureš – Pur, Bárta,
Křupka, F. Kotlán – Čarný, Kolařík. Střídali: Kolomazník, Kiška, Ševcůj, Aujezdský,
Vysloužil. Trenér: Radek Bureš.
Hodnocení trenéra Miroslava Krutov2:4 ského: „Jsme rádi, že jsme na domácím
FC Ptení
(1:3)
hřišti bodovali. První poločas se hrál zcela
Sokol Určice B
v naší režii a musím říci, že podle mých předBranky: 32. Koudelka, 65. Novák – 21. stav. To se už nedá říci o poločasu druhém,
a 36. Kouřil, 12. Handl, 63. Antoníček. Roz- kdy jsme prostřídali, soupeř zlepšil hru,
hodčí: Zika – Dömisch, Wiser. Žlutá karta: z naší strany to už nebylo tak kvalitní. Výsledek jsme si ale pohlídali.“
72. Hrabal (Ptení). Diváků: 120.

Hodnocení trenéra Radka Bureše:
„Pokud po dvaceti minutách prohráváte 0:3, už se se zápasem nedá nic dělat.
Mrzí mě, že tyto branky jdou na vrub
chyb našeho brankáře. Navíc jsme od
sedmdesáté minuty hráli oslabeni o Filipa Kotlána. Na průběh tohoto zápasu
to sice vliv nemělo, spíše mi vadí, že neudržel nervy na uzdě hráč ‚A‘-týmu, který
nám bude velmi citelně v dalších zápasech chybět.“

Sokol Brodek u Pv
Sokol Vrahovice

3:1
(2:1)

Branky: 25. Janura, 34. J. Matoušek, 54.
Piňos z penalty – 32. Bukovec. Rozhodčí: Procházka – Protivánek, Krátký. Žluté
karty: 80. Janura – 80. Prucek. Diváků:
117.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl
– P. Matoušek, Bureš, Krejčí, Zatloukal –
Janura, Frys, J. Matoušek, Piňos – Zbořil,
Švéda. Střídali: Hladík, Dvořák, Jelínek,
Mudrla, Širila, Grulich, Kordzik. Trenér:
Tomáš Bureš.
Sestava Vrahovic: Krč – Michalec, Prucek, M. Kratochvíl, Vybíral – Marek,
Bukovec, Hanák, Kurfürst – Studený,
Dvořák. Střídali: Doležel, D. Kratochvíl,
Petík, Němec. Trenér: David Mezulianek.
Hodnocení vedoucího Víta Hochmana: „Během týdne jsme posílili, přišel
k nám Ondra Frys, který se hned zapojil
do základní sestavy. Utkání jsme odbojovali, k výkonu z minulého týdne jsme
přidali fotbalovost a prvky, které jsme
v týdnu trénovali, to znamená hru po
křídlech a přihrávky do náběhů. Soupeře
jsme prakticky k ničemu významnému
nepustili, naopak jsme ještě další naše šance neproměnili. S výkonem a výsledkem
jsme spokojeni, jedinou kaňkou na utkání
je zranění Zdeňka Švédy.“
Hodnocení trenéra Davida Mezulianka: „Je bohužel vidět, že loňský podzim
se svým entuziasmem a formou je dávno pryč. Soupeř nás přehrál, hrál poctivě
z obrany, dával přihrávky za beky. My
jsme se dopustili chyb a směrem dopředu
jsme prostě jaloví. Hráči si musí sáhnout
do svědomí, je potřeba se odrazit od
nějakého povedeného zápasu. Velkým
handicapem je zranění Fabiánka, hráče
s fotbalovým myšlením, který v našem
dresu odehrál minulý zápas jen pár minut.“
(sob, tok)

sport
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Û")"7+±Pohárový postup
SURVWĪMRYVNÛFKKi]HQNiĺŁ
I<[Ü@G@UöµFPh MDNRIDYRULWpY\KUiOLY+RUFHRGHVHWEUDQHN

HORKA NAD MORAVOU, vzhledem k proměnlivému počaPROSTĚJOV Pravou nohou sí největší problém. Po dešti totiž
vstoupili do nové sezóny házenká- gumový povrch hřiště klouzal jako
ři TJ Sokol II Prostějov, když pře- kluziště, oba týmy se s touhle nepřísvědčivě uspěli v 1. kole Českého jemností hodně potýkaly. Hlavně že
poháru mužů 2020/21. Na půdě se nikdo nezranil,“ oddechl si hlavní
Horky nad Moravou z oblastní- kouč Sokola II Tomáš Černíček.
ho přeboru triumfovali vysokým Jeho svěřencům prý pomohlo, že
rozdílem deseti gólů a mohou se celý srpen trénovali také venku
,CP äGNG\PÚ \CJ¾LKN URQNGéP÷ U PGLX[wwÊOK RąGFUVCXKVGNK èVXTVGéPÊ\¾RQNGPÊPCVCTVCPWWwMQN[RąKPGUNQNKVÆDQLG těšit na druhé dějství soutěže o ví- v areálu U Kalicha. „Kromě toho
O÷UVCèQMQN¾FQXQWVTGVWX2TQUV÷LQX÷
6KPGLNGRwÊUGRQFÊXCLÊRąÊwVÊ×VGTÚFQ1UVTCX[
kendu 12. a 13. září.
byla na klucích vidět velká chuť do

(QVQYYYRTQUV÷LQXGW

(QVQYYYRTQUV÷LQXGW
Více než se soupeřem přitom Hanáci házené po dlouhé koronapauze,
PROSTĚJOV Uplynulý čtvrtek Pospíšil i další náměstkové Milada finále v hlavním programu Zla- museli bojovat v sobotním odpoled- na zápas se vyloženě těšili. Někteří
proběhly na hřišti Základní ško- Sokolová a Jan Krchňavý. „Z Čo- tá tretra Ostrava-World Athletics ni se složitými podmínkami. „Hrálo jako malé děti,“ popsal Černíček se
ly Jana Železného v Prostějově koládové tretry se stal projekt s ce- Continental Tour Gold 2020. Všem se venku pod širým nebem, což byl smíchem.
běžecké závody pro děti do 11 loplošnou sportovní aktivitou pro přeji hodně úspěchů, žádná zraněþ(6.ê32+É508åĤ.2/
let známé jako „Čokoládová tre- důležitou věkovou kategorii od ní a hodně zábavy,“ uvedl primátor
tra“. Jde o tradiční klání, které šesti do jedenácti let. Ti nejlepší František Jura.
7-6RNRO+RUNDQDG0RUDYRX²7-6RNRO,,3URVWčMRY
má finále na Zlaté tretře ve Vít- se postupně mohou dostat až do
(pk)
5R]KRGÿt Krobothová a Novosad.
kovicích pod patronací světové9\ORXÿHQt 3:0. 6HGPLÿN\ 2/2:4/2.

'LYiFL 195.
ho rekordmana a trojnásobného olympijského vítěze v hodu
1HMYtFHEUDQHN+RUN\0LQiĜ.XEHþHN
oštěpem Jana Železného. Právě
6HVWDYDDEUDQN\3URVWčMRYD
po něm je pojmenována škola na
+UXEê=0LFND±-*UHSO90LFND-XUtN2UGHOWětKDâHVWRĜiG0LNXOND-XUHþND
.RVLQD-XUD5DãND7UHQpĜL7RPiãýHUQtþHND'DYLG-XUHþND
Sídlišti Svobody.
A stejně jako v minulých letech
i tentokrát největší postava novodobé éry české atletiky u toho nechyběla. Boje mladých atletů spolu
s ním odstartovali primátor Statutárního města Prostějov František 5X÷VQX¾UVCTCVNGVKM[UGQEJQVP÷RQFGRKUQXCNCXwGOwMQN¾MčO
(QVQYYYRTQUV÷LQXGW
Jura, první náměstek primátora Jiří 
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Duel hostům celkově vyšel. „Do třiadvacáté minuty byl průběh vyrovnaný, ale potom jsme dali šest gólů za
sebou z 8:9 na 8:15, což rozhodlo.
Zbytek utkání jsme následně měli
pod kontrolou a v pohodě ho dovedli k jasnému vítězství. Celý mančaft
podal za daných podmínek dobrý
výkon,“ ocenil zkušený lodivod střelecké tahouny Jiřího Kosinu (9 tref),
Davida Jurečku (8) a spol.
Už za necelé tři týdny odstartuje
jeho kolektivu další ročník 2. ligy
mužů Jižní Morava. „Teď máme za
sebou úvodní fázi přípravy v podobě
čtyř venkovních týdnů u zmíněného
Kalicha, od začátku září přecházíme
do druhé části přípravy v hale na
reálce. Žádné přáteláky ani turnaje
neplánujeme, před ligovou soutěží
odehrajeme pouze ten druhý pohárový zápas. Hráčský kádr zůstává
stejný bez posil, možná se někteří
chlapci vrátí po pauze v kariéře. Ale
to teprve uvidíme,“ odtušil Černíček.
(son)

(JMA=<GDNO½HîGDNJPNOü@?îIÁ
Na Zlatou tretru do Ostravy dorazí Qß@FTID
LVSULQWHUVNiKYĪ]GD]1L]R]HPVND P-ü@MJQ<

20082811356

OSTRAVA, PROSTĚJOV Organizátoři Zlaté tretry krátce před
startem 59. ročníku atletického mítinku získali další hvězdy, které se
v Ostravě představí 8. září na Městském stadionu. Dorazit má diskařský mistr světa Švéd Daniel Stahl,
italský výškař Gianmarco Tamberi
či sprinterská hvězda z Nizozemka
Dafne Schippersová. Vítkovický
mítink má stejně jako v celém tomto tisíciletí pod taktovkou marketingová společnost TK PLUS a pravidelně na něj jezdí stovky diváků
z Prostějova.
Mítink patří do nově zřízené zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší kategorie jednorázových
atletických závodů po Diamantové
lize. Vedle domácí špičky pořadatelé
navzdory komplikované situaci počítají s účastí zahraničních hvězd. Po 24
letech se na hlavní plochu Městského
stadionu vrátí diskaři. Vedle úřadujícího světového šampiona Stahla by měl

závodit také jeho litevský předchůdce
na světovém trůnu Andrius Gudžius.
Dění ve výškařském sektoru by měl
oživit italský sportovec Tamberi, halový
mistr světa z roku 2016 a úřadující halový mistr Evropy. Ten po koronavirové
závodní pauze zatím jako jediný překonal 230 centimetrů. Při své premiéře na
Zlaté tretře se s ním utká domácí jednička Marek Bahník. „S Tamberim to
bude úžasná soutěž a třeba mi pomůže
k vylepšení osobního maxima," řekl brněnský výškař. Jeho osobní rekord pod
širým nebem je 222 centimetrů, v hale
skočil o tři centimetry výše.
Dvojnásobná mistryně světa na 200
metrů Schippersová vyhrála předloni
na Zlaté tretře dvoustovku. Tentokrát
poběží nemistrovskou trať 150 metrů.
„Mám na Ostravu skvělé vzpomínky.
Musím se ale přiznat, že 150 metrů
jsem v závodě ještě nikdy neběžela.
Myslím si však, že právě tato vzdálenost
by mi mohla vyhovovat. A jestli překonám nějaké rekordy? To je těžké říct,

dráha je velmi rychlá, ale musí se sejít
ještě několik dalších faktorů. Určitě se
o to pokusím,“ řekla sprinterka.
Pořadatelé už dříve avizovali, že počítají
s oběma oštěpy, kde by neměli chybět
Jakub Vadlejch, Barbora Špotáková
a Nikola Ogrodníková. Ženské pole
by mohla doplnit olympijská vítězka
Sara Kolaková z Chorvatska. Koulařský
sektor by mohl nabídnout duel českého
rekordmana Tomáše Staňka s chorvatským vítězem letošní halové tour Filipem Mihaljevičem.
Předprodej vstupenek stále probíhá.
Do vyprodání možné kapacity zbývá 1000 lístků. Zakoupit vstupenku
je možné pouze prostřednictvím
internetu. Dění na stadionu začne
národním programem od 15 hodin.
O hodinu později budou připraveny
první mezinárodní technické disciplíny, následovat bude finále Čokoládové tretry a od 18 hodin čeká
diváky hlavní program s ukončením
(lv)
ve 20.30 hodin.

PROSTĚJOV Necelý týden strávili
korfbalisté SK RG Prostějov na tréninkovém kempu v Čekyni u Přerova. Od neděle 23. do pátku 28. srpna tam makali na kondici i herních
věcech před blížícím se novým ročníkem 2020/21, která odstartuje
v průběhu října.
„Letos jsme z obecně známých zdravotních důvodů nemohli na tradiční
soustředění do nizozemského Enschede, místo toho jsme vymysleli jinou
variantu v tuzemsku. Kemp absolvovala přibližně čtyřicítka členů klubu
všech věkových kategorií od mladších

a starších žáků přes dorostence až po
dospělé áčko. Po třech tréninkově intenzivních dnech jsme pak ty poslední
věnovali i různým teambuildingovým
aktivitám včetně společné túry do Beskyd či venkovního koupání. Celkově

to bylo moc fajn, udělali jsme hodně
práce a po sportovně jalovější době
nabrali novou chuť i energii do další
sezóny,“ shrnul spokojený trenér elitního prostějovského mančaftu David
Konečný.
(son)

BRNO, PROSTĚJOV Svého asi
nejcennějšího úspěchu v končící
beachvolejbalové sezóně 2020
dosáhla hráčka VK Prostějov
Tereza Baláková, když společně
s ostravskou Klárou Faltínovou
ovládly turnaj Letního poháru
Župy Jana Máchala na brněnském
Sokoláku!
Menší klání sice nebylo tak účastnicky nabité, přesto je potřeba tohle

vydařené vystoupení náležitě ocenit.
Holky si počínaly během celé nedělní akce naprosto suverénně s výjimkou semifinále, v němž svedly vyrovnanou bitvu s dvojicí Svobodová,
Francová. Těsný výsledek 21:18,
14:21, 15:13 poslal dvojici Baláková,
Faltínová do finále, kde smetla Lorenzovou a Hynkovou 21:15, 21:10.
Den předtím se Tereza a Klára představily na silněji obsazeném Českém

poháru taktéž v Brně, ale na tamní
Riviéře. Při dvouhvězdičkovém turnaji ČP jim to šlo o něco hůře, s bilancí jednoho vítězství a dvou porážek obsadily dělené deváté místo.
Barbora Bartošíková z TJ OP Prostějov v páru s olomouckou Simonou
Kašpárkovou také jednou vyhrály
a dvakrát podlehly, což znamenalo
dělenou třináctou příčku.
(son)

6CMJNGWUKNQXP÷UGVTÆPQXCNQPCRąÊRTCXPÆOMGORWXèGM[PKW2ąGTQXC

(QVQ(CEGDQQM

Beachvolejbal:<GµFJQµ
QTCMµG<)@OIÁKJCµMQMIî
¤(6.¹32+5l(1s%512
8ÚUNGFM[ t  MQNQ $CTVQwÊMQX¾ -CwR¾TMQX¾ t -WéGTQX¾
*GOGTQX¾  MQNQ$CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾t
5XQDQFQX¾ (TCPEQX¾     1RTCX[ $CTVQwÊMQX¾
-CwR¾TMQX¾t,CUGéMQX¾$TWPENÊMQX¾  $CN¾
MQX¾(CNVÊPQX¾t-WéGTQX¾*GOGTQX¾  $CTVQwÊMQ
X¾-CwR¾TMQX¾t-NKOGwQX¾/CTMQX¾  $CN¾MQX¾
(CNVÊPQX¾t%GD¾MQX¾iKTčéMQX¾  
-QPGéPÆ RQąCFÊ  iVQEJNQX¾ /CKZPGTQX¾  &WP¾TQX¾
4GUQX¾2QURÊwKNQX¾-WNJ¾PMQX¾-QNFGTQX¾-PQDNQEJQ
X¾%GD¾MQX¾iKTčéMQX¾C-NKOGwQX¾/CTMQX¾5VCT¾
iċCUVP¾ C $GPFÊMQX¾ /KTCPFC  $CN¾MQX¾ (CNVÊPQX¾ 
$CTVQwÊMQX¾-CwR¾TMQX¾CVF

/(71©32+5l(1s%512
8ÚUNGFM[ t \¾MNCFPÊ UMWRKPC $ $CN¾MQX¾ (CNVÊPQX¾ t
8wGVGéMQX¾ 5XQDQFQX¾     $CN¾MQX¾ (CNVÊPQX¾
t*CYGTNCPFQX¾4GL\MQX¾  2NC[QHHtéVXTV
HKP¾NG $CN¾MQX¾ (CNVÊPQX¾ t 8QLMčXMQX¾ &T¾RCNQX¾ 
   5GOKHKP¾NG $CN¾MQX¾ (CNVÊPQX¾ t 5XQDQFQX¾
(TCPEQX¾  (KP¾NG$CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾t
.QTGP\QX¾*[PMQX¾  
-QPGéPÆRQąCFÊ$CN¾MQX¾(CNVÊPQX¾.QTGP\QX¾*[P
MQX¾5CPFCPWUQX¾<WMCNQX¾5XQDQFQX¾(TCPEQX¾
-QåP¾TMQX¾ 2CXGNMQX¾ C iÊFNQX¾ 6TQLCPQX¾ C 8QLMčXMQX¾
&T¾RCNQX¾C*CYGTNCPFQX¾4GL\MQX¾CVF
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