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ZABIJ HO!
Martin ZAORAL
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PROSTĚJOV Vražda z lásky? I tak se snažil prezentovat svůj bestiální čin z konce ledna loňského roku Pavel Šesták (30), který byl za masakr svého bytného v Bedihošti nakonec odsouzen k 18
letům vězení. Dle jeho slov by se nic vážného nestalo, kdyby ho nevyhecovala právě jeho tehdejší
přítelkyně, kterou údajně postarší muž opakovaně zval na porno. Přitom dle Šestáka mu měla právě
Michaela Ventrubová (24) podat sekáček na maso, kterým své oběti zasadil 18 ran. Ona sama v prů/KEJCGNC8GPVTWDQX¾VQJQXG UXÆOåKXQV÷\CåKNCWå XÊE PGåFQUV$[NC KW XTCåF[ MVGTQW X$GFKJQwVK UR¾EJCN běhu uplynulého týdne popřela, že by s vrahem někdy měla bližší vztah. Stalo se tak během hlav2CXGNiGUV¾M
(QVQ(CEGDQQMCCTEJKX8GéGTPÊMW
ního líčení, po němž byla mladá žena odsouzena za opakovaný prodej drog ke 30 měsícům vězení.
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Sezóna zaèíná pomalu
Prostějov (mik) – Vloni v tuto dobu
už houbaři z lesů na Prostějovsku nosili plné košíky hub. Letos jim ale sezóna začíná jen velmi pomalu. „Všechno
je letos o tři týdny později, a to jak na
zahrádce, tak i v lese,“ poznamenal náruživý houbař pan Jaroslav z Konicka.
Lidé vracející se z lesů nyní mají košíky prázdné a spíše se zaměřují na sběr
borůvek. „Těch je všude dost, v lesích
je doslova modro. Ale houby fakt
nerostou, během víkendu jsem našla
v okolí Drahan jen dvě růžovky a jednoho kozáka. Přitom sucho vyloženě
není,“ napsala Večerníku paní Blanka
z Drahanska.

rubriky
Večerníku

FOTO

VEÈERNÍKU

&21É6327ħð,/2

Michal KADLEC

Voják do bojù
R0XzHURNX
Prostějov (mik) – Do finále letošního ročníku soutěže Muž roku ČR,
které se uskuteční v závěru srpna
v Náchodě, postoupil také prostějovský voják Marek Hloch. Šestadvacetiletý muž bude o prestižní titul bojovat
s dalšími jedenácti soupeři.

6½]NDQD9UDKRYLFNRX
Prostějov (mik) – Posledním červencovým dnem má skončit první
etapa rekonstrukce Vrahovické ulice
a hned začít etapa druhá. Už nyní
ale hlavně mezi občany Vrahovic
padají sázky, zda se dělníkům podaří
úsek od křižovatky s Tovární ulicí až
po kostel v Majakovského ulici stihnout v daném termínu. Při letmém
pohledu na stále nedokončenou
silnici to tak zatím nevypadá... „Dva
měsíce tady skoro nikdo nemakal
a teď se snaží šturmovat. Vsadil jsem
se se sousedem o tisíc korun, že to do
konce července nestihnou,“ svěřil se
Večerníku podnikatel z Vrahovic. Na
slabou pracovní morálku stavbařů
během rekonstrukce této stěžejní
dopravní komunikace upozorňují
Večerník občané z Vrahovic dlouhodobě. Zástupci magistrátu ale tvrdí,
že vše jde podle plánu. Tak uvidíme...

rubriky
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„ZEZADU“

PROSTĚJOV Roztomilý moment! Ekojarmark na prostějovském náměstí přilákal v sobotu
19. června stovky návštěvníků.
Z atmosféry byl celý pryč také
čtyřnohý mazel, který musel
poslušně čekat na páníčka, až
se probere vystaveným zbožím
z přírodních produktů u jednoho
z mnoha stánků. Vlezl si mezi nohy svého pána a vytrvale ho hlídal zezadu! „Doufám, že si nefotíte můj zadek,“ obrátil se se smíchem na Večerník mladý muž.
Po ujištění, že nás jeho hýžďové
svalstvo nezajímá, se výrazně
uklidnil. Pejsek na fotografa jen
slabě zavrčel, ale jelikož přitom
vrtěl ocasem, nebezpečí kousnutí
nehrozilo...
Foto: Michal Kadlec

Agentura 7RMHQiSDG=PtVWQtKRPŢæHEëWQHYĚVWLQHF
Vedení prostějovského magistrátu
už vymýšlí plány, jak využít budovu místního nádraží v Prostějově.
Jak zjistila Agentura Hóser, konšelé přijímají také návrhy od občanů. „Máme na stole asi padesát
návrhů. Jenže místní nádraží nám
ještě Správa kolejí neprodala, takže zatím je všechno ve fázi ‚co by,
kdyby...‘,“ naznačil Agentuře Hó-

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
d l ••
Věčné hádky. „Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce
hynou,“ píše se na fasádě prostějovské radnice. Naši předci dobře věděli, proč tam nápis nechali vytesat. Nedlouho poté, co se Jan Sedláček
stal starostou, bylo prostějovské městské zastupitelstvo pro neustálé
spory v roce 1933 rozpuštěno a do města byl poslán vládní komisař.
Někdejší starosta se narodil přesně před 133 lety.
•• Úterý ••
Příliš dobré drogy. Drogy nejsou špatné, drogy jsou až příliš dobré.
I proto jim lidé dávají přednost před vším ostatním, nic jiného je pak
už nezajímá. Když si uvědomí, do jaké pasti se dostali, bývá už příliš
pozdě. To je i případ Michaely Ventrubové, která byla odsouzena za to,
že prodávala drogy ostatním.
•• Středa ••
Hra bez osamění. Hra je jeden z nejlepších způsobů, jak si zjednodušit a zpříjemnit život. Bohužel kvůli moderním technologiím si stále
více lidí hraje zcela osamoceně. Všichni, kteří nechtějí být při hře sami,
mohli vyrazit na pravidelné Deskohraní do prostějovské knihovny.
•• Čtvrtek ••
Pomalá smrt na začátek. „Asi žijem moc rychle a umíráme pomalu,“
dumá rapper Stein27 ve skladbě Růže. Mladý muž, s nímž by řada jeho
vrstevníků chtěla sedět ve tři hodiny ráno na střeše a povídat si o životě,
se stal prvním interpretem letošního Prostějovského kulturního léta.
•• Pátek ••
Jožin ze zámku. „Kdybyste našli ten klobouk, tak to bych byl rád, tu
dívenku však si můžete ponechat,“ zpívá Banjo band Ivana Mládka
v jedné z řady svých písní. Legendární hráč na banjo, zpěvák, textař
a bavič se stal hlavní hvězdou Rockového víkendu na zámku v Plumlově, který se konal od pátku do soboty.
•• Sobota ••
Samá voda. Na konci týdne vyšla zpráva o tom, že protestující proti
nedostatku vody spláchla indická policie vodními děly... Mnohem lépe
si odpoledne u vody i v ní užili účastníci tradiční Neckyády v Brodku
u Konice.
•• Neděle ••
Hledání pokladů. Najít opravdový poklad můžete kdekoliv, třeba i na
bleším trhu. První obnovený Sběratelský trh pro milovníky překvapení
a pokladů se konal na prostějovské tržnici. Organizoval jej galerista
Jindřich Skácel, který v nedalekém Špalíčku prostějovského muzea nedávno uspořádal výstavu fotografa Jana Saudka.

ser Jiří Nikamnepospíchal, první
náměstek primátora Prostějova.
Samozřejmě jsme jej požádali, aby prozradil, jakými návrhy
radnici občané zásobují. „Jeden
z návrhů mě fakt omráčil! Asi dvě
stě padesát občanů je podepsáno pod peticí, abychom v budově
místního nádraží zřídili bordel.
Tedy pardon, nevěstinec. Prostějované si pak dále žádají psinec,
velkokapacitní kravín, ubytovnu
pro migranty, sídlo bezdomovců
nebo například požadují nádraží
zbourat a na jeho místě postavit
novou radnici,“ vypočítal Jiří Nikamnepospíchal, který přiznal, že

KRIMI
Ü½NGJ

Pořádný flastr teď hrozí mladému řidiči, který se po dálnici
okolo Prostějova hnal rychlostí 155 kilometrů v hodině.
V žádném případě ale nešlo jen
o rychlostní přestupek. Dvacetiletému muži hrozí pokuty
v řádu desítek tisíc korun.

155

Policisté totiž záhy zjistili, že
šofér nejenže překročil povolenou rychlost o 45 kilometrů
za hodinu, ale navíc nadýchal
0,83 promile alkoholu, rovněž
test na drogy byl v jeho případě
pozitivní. Strážci dopravního
pořádku mu po testech našli
v těle stopy kokainu a marihuany. Mladík je tak podezřelý
hned z několika dopravních
přestupků, u správního orgánu
bude v následujících týdnech
své jednání vysvětlovat.

i prostějovští radní budou nejvíce prosazovat zřízení nevěstince.
„Podívejte se, stejně jako s bezdomovci je situace s prostitutkami
v Prostějově naprosto tristní. Lidi
bez domova dokážeme přitáhnout do azyláku, ale co s lehkými
ženami? Potulují se nám všude po
ulicích a obtěžují slušné občany.
Navíc když uloví nějakého kunčofta, tak s ním nemají kam jít
a dělají to někde za rohem nebo
na tržnici. No fuj, to takhle dál
nechceme,“ vzala si slovo náměstkyně primátora pro sociální oblast
Alena Rašáková. „Proto by se mi
osobně líbilo vybudovat nevěstinec

na místním nádraží. Prostitutky
bychom měli všechny na jednom
místě a pod lékařským dohledem
A jejich zákazníci? Pánové z Prostějova jistě uvítají, že se za sexem
nemusí ploužit někde po ulici nebo
jezdit do vykřičených domů v Olomouci,“ míní Alena Rašáková.
Tak teď už městu zbývá jen budovu
místního nádraží získat do svého
vlastnictví a konečně bude v Prostějově bordel!
Za Agenturu Hóser Majkl

Kulturní léto začalo! Koncerty
kapel Brixtin a Stein27 bylo na
náměstí T. G. Masaryka ve čtvrtek
večer zahájeno Prostějovské léto
2021. Úvodní akce přilákala na náměstí hlavně omladinu, nicméně
v příštích týdnech nás čeká další
série vystoupení mnohem zvučnějších umělců a na své si přijdou
i dospělí.
&21É68',9,/2«
Stížnosti z „Pujmanky“. Obyvatelé nedávno rekonstruované nemovitosti v ulici Marie Pujmanové 10
si nyní stěžují na to, že se Domovní
správa Prostějov nestará o úklid
vnitřních prostor ubytovny. Ta
menší pochybení přiznává, zároveň
ale podotýká, že uklízecí čety se potýkají i s výkaly na chodbách domu!
=$&+<7,/,-60(

27

Pouhých sedmadvacet minut trvalo úterní mimořádné jednání prostějovského zastupitelstva. Byla
schválena finanční pomoc obcím
postiženým ničivým tornádem.
=$8-$/1É6

JAN TATARKA

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

PÁTRÁNÍ

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

MICHAL PELÍŠEK
se narodil 29. prosince 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 12. července 2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 29 do 30 let, měří 177 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědé vlnité vlasy. Nosí knír a bradku.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Prostějovský kreslíř obhájil na Mezinárodním festivalu kresleného
humoru ve Františkových Lázních
třetí místo mezi 368 soutěžícími
autory z 54 zemí světa.
=$6/(&+/,
=$6/(&+/,-60(«
+/
/ -60(«

„KDEPAK TY DNEŠNÍ
ZTŘEŠTĚNÉ
VODRHOVAČKY,
TOHLE JE PRAVÁ
MUZIKA!“
Pravidelný návštěvník Rock
Memory Of a legendární fotbalový trenér Petr Uličný byl v sobotu
U Vrbiček navýsost spokojen.

32¤$6©YUHJLRQX
Pondìlí 23/17 °C
Čeněk

¶WHUÙ

26/16 °C

6WÔHGD

28/13 °C

Ilja
Vítězslav

KATEŘINA REHOVIČOVÁ

¤WYUWHN 29/15 °C
Magdaléna

se narodila 28. února 2004 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
11. července 2021. Její zdánlivé stáří
je 17 let, měří okolo 160 centimetrů,
má obézní postavu, hnědé oči a černé
rovné vlasy.

3½WHN

29/16 °C
Libor

6RERWD 29/16 °C

Kristýna

Nedìle

28/16 °C
Jakub
Zdroj: meteocentrum.cz
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WLKwċWLGRQNKEKG
PROSTĚJOV Zmizel beze stopy.
Už od pondělí 12. července policisté marně pátrají po pětasedmdesátiletém pohřešovaném Lvu
Gabrlíkovi z Prostějova. Ani po
sedmi dnech nebylo zjištěno, kde
by se mohl nacházet. Policisté
jsou však přesvědčeni, že senior
není ohrožen na životě.
„Celostátní pátrání po Lvu Gabrlíkovi bylo vyhlášeno dne 12. července.
Má střední postavu, měří mezi 170
až 175 centimetry, má šedomodré
oči a šedobílé krátké vlasy česané na
patku vlevo. Bohužel se nám nepo-

dařilo zjistit, v jakém oblečení odešel
z domova. Uvítáme pochopitelně
každou informaci od občanů na lince 158, kde by se pan Gabrlík mohl
v současnosti pohybovat,“ sdělil exkluzivně Večerníku Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie ČR v Olomouci. Rodina má
pochopitelně obavy o zdraví seniora,
jehož současný pobyt zůstává stále
neznámý. „Bezprostředně není ohrožen na životě. Jedná se o introvertního člověka bez sebevražedných
sklonů,“ ujišťuje ale mluvčí krajské
policie Libor Hejtman.
(mik)

3

19. července 2021
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PROSTĚJOV Je to jen pár měsíců, co
byla ukončena rekonstrukce městské
ubytovny pro sociálně slabší občany
v ulici Marie Pujmanové číslo 10 ve
Vrahovicích. Za miliony korun byla
celá budova zateplena, získala novou
fasádu i nové lodžie. Zdejší obyvatele
teď ale trápí úklid vnitřních prostor,
který podle nich velice špatně zabezpečuje Domovní správa.

Obyvatele dráždí neuklizené chodby
FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

Michal KADLEC
„Hned za vchodovými dveřmi ve vestibulu u poštovních schránek domu se
podlaha už téměř tři týdny neumývala.
Úklid provádí úklidová firma. Nájemníci ale hradí v nájmu úklid paušálně každý měsíc a dále docela vysokou částku
v ročním vyúčtování. Naše opakované
stížnosti na Domovní správu však zůstávají nevyslyšeny. Chodby jsou plné mast2÷VCUGFOFGU¾VKNGVÚ .GX )CDTNÊM LG Wå ných fleků a další špíny,“ napsal Večerníku
VÚFGPRQJąGwQX¾P (QVQ2QNKEKGè4 Jaroslav Kovář.

2÷VCUGFOFGU¾VKNGVÚ.GX)CDTNÊMLGWåVÚFGPRQJąGwQX¾P

Jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša určité pochybení přiznává,
Večerníku nicméně prozradil, že úklid
na „Pujmance“ je velice složitý. „Paní,
která se zde stará o úklid, byla delší čas
nemocná. Problém se snažíme napravit
a hledáme náhradu. Víte,, uklízet v tom-

(QVQ2QNKEKGè4

to domě ale bývá často činnost jen pro
silnější nátury. Někteří zdejší obyvatelé
na čistotu moc nedbají, na chodbách
se často objevují dokonce i psí výkaly,“
upozornil Večerník Vladimír Průša. „To
ale nemění nic na tom, že úklid budeme
j
zajišťovat
i nadále,,“ dodal Průša.

2EĪWHPWRUQiGDYĪQRYDOD NEŠTĚSTÍ
NEZAMYSLICE, UHŘICE Zní to
jako pohádka. I tento příběh vrací
víru, že když o něco jde, tak mnozí
z „obyčejných“ lidí jsou ochotni
pomáhat a nehledět přitom na své
vlastní pohodlí. Právě to dokazuje
příklad paní Aleny z Uhřic. Ta se
rozhodla obětem ničivého tornáda
věnovat dřevo, jež měla původně
připravené na potřebnou opravu
vlastní střechy.

PŮVODNÍ
zpravodajství

YODVWQtVWĺHFKX VE STÍNAVĚ
Místo oprav svého domu poslala postiženým
dřevo a spoustu energie

Děvčátko pokousal pes!

EXKLUZIVNĚ

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Až neuvěřitelná vlna solidarity se mezi
lidmi zvedla po červnovém řádění
tornáda na jižní Moravě. Na sbírkových kontech se sešla více jak miliarda
korun, ovšem mnozí ve své ochotě šli
ještě dál. „Jsme hasiči, takže pomoc
druhým bereme jako svoji povinnost.
Před paní Alenou jsme však museli
opravdu smeknout,“ svěřil se nám Petr
Matušinec, který coby člen dobrovolných hasičů z Nezamyslic spolu s dalšími kamarády na Moravě zasahoval
bezprostředně po tornádu.

<WąKXÚRGU\CF÷NCNUXÆOWR¾PÊéMQXKPCRQą¾FPÚOCNÆT

+NWUVTCéPÊHQVQYYYRWTGN[RGVUKPUWTCPEGEQWM
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Foto: archiv SDH Nezamyslice

Aleny z Uhřic. „Paní měla nakoupeno
a připraveno dřevo na novou střešní
vazbu svého domu, do něhož zatéká.
Až na jediný trám nakonec vše věnovala
lidem zasaženým ničivým tornádem.
Vysvětlovala to tím, že postižení jsou na
d2QUÊN¾OURQWUVWGPGTIKGq tom hůře než ona sama, která střechu
nad hlavou má, i když není v právě ideObraz nepředstavitelné spouště v něm álním stavu. Oni nemají nic. Na jeden
zanechal hluboký dojem. Přesto na něj z trámů jim pak napsala vzkaz, že jim
snad ještě více zapůsobil přístup paní posílá spoustu energie na to, aby vše

zvládli,“ popsal Petr Matušinec, který lic. Všichni společně naložili kontejner,
spolu s dalšími pomáhal vazbu nakládat. který se následně vydal na jižní Moravu. „Paní byla úplně dojatá, že může
tímto způsobem pomoci. Všichni jsme
*CUKéKWF÷NCLÊUDÊTMW
se shodli na tom, že její čin si zaslouží
Paní Alena kvůli převozu dřevěných úctu. Rádi bychom proto uspořádali
trámů totiž kontaktovala profesionál- sbírku přímo pro ni, aby si tu střechu
ního hasiče z Vyškova, který se aktivně mohla konečně opravit. Pokud o to
angažoval v humanitární pomoci. Ten bude stát, jsme připraveni ji pomoci
pak dal vědět dalším převážně dobro- také při vlastní rekonstrukci,“ uzavřel
volným hasičům z Tištína či Nezamys- Petr Matušinec.

STÍNAVA
Í
Nečekané
k
neštěstí
zasáhlo Stínavu. V pátek 16. července večer zde došlo k pokousání malého dítěte psem. Děvčátko
se zraněním v obličeji skončilo
v olomoucké nemocnici.
„Rychlá lékařská pomoc z Prostějova řešila zkraje páteční noční
služby pokousání psem u malého dítěte v obci Stínava. V tomto
případě došlo k tržným ranám
v oblasti obličeje. Malá dívenka
tak musela být transportována

SSULP¿WRU
NRPHQWXMH
NRPHHQWXMH

Tereza z

do finále EXKLUZIVNĚ

Všichni jsme v minulých týdnech viděli
záběry z jihomoravských obcí postižených řáděním tornáda. Proto mi udělal
velkou radost zájem obyvatel Prostějova o pomoc lidem, kteří se musejí vypořádat s následky této události. Z jižní
Moravy jsme zaznamenali prosbu
o čepice a ochranné krémy, které by
lidem opravujícím obydlí usnadnily
pobyt venku pod širým nebem. Jsem
hrdý, že se do operativně zorganizované sbírky zapojilo tolik našich občanů.
Z naší společnosti Lesy města Prostějova rovněž putovalo do zasažené oblasti
dřevo nutné k opravám domů. A protože s kolegy z vedení města považujeme
za důležité pomáhat i finančně, svolal
jsem na 13. července zasedání zastupitelstva. To jediné totiž může odsouhlasit dar z rozpočtu města Prostějova.
Jsem rád, že finanční pomoc ve výši 1,5
milionu korun byla jednomyslně odhlasována a peníze jsme mohli odeslat.

21050710533

Miss ČR!
PROSTĚJOV K téhle dívce míří velká
gratulace! Ve skutečně silné konkurenci
dvanácti semifinalistek Miss ČR se podařilo Tereze Žákové (19) obsadit třetí
místo a díky tomu se sympatická a velice aktivní absolventka RG a ZŠ města
Prostějova podívá do finále naší nejprestižnější soutěže krásy.
přitom
y Je to p
už dlouhých osm let, co
se něco podobného dívce z Prostějova podařilo
2À=?ßNíNH?
naposledy. V roce 2013
H;MNL; í
se ve finále stejné soutěže představila Zuzana
Juračková.
(mls)

22

d
do Fakultní
k l
nemocnice Olol
mouc na oddělení urgentního
příjmu,“ informovala mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
Věc aktuálně vyšetřují policisté.
Ohledně podrobností celého případu jsme se opakovaně snažili
kontaktovat starostu obce. Pavel
Bokůvka nám však po celou sobotu mobilní telefon nezvedal.
(mls)
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František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Filip SmoljakVçDORERX
na prostìjovské divadlo +<N@à@IÁOMµQTI@IÁ
NEUSPĚL ?JNO<O@FO@>CIDFT

PROSTĚJOV Tohle se zbytečně
vleklo a stálo to hodně sil i času.
Po dlouhých třech letech skončil
absurdní soudní spor mezi Městským divadlem v Prostějově a Filipem Smoljakem. Ten se od roku
2018 domáhal poplatků za režijní
koncepci svého otce Ladislava, a to
u dvou představení Divadla Járy
Cimrmana, která byla v Prostějově
uvedena. Celkem se jednalo o čtyři
tisíce korun. O věci musel rozhodnout až Nejvyšší soud ČR.
Filip Smoljak od prostějovského
divadla dostal svůj podíl peněz

za využití textu hry svého tatínka,
u soudu se však dožadoval dalšího
navýšení této částky. „Poplatky za režijní koncepci nezná současný autorský zákon, nejsou uvedeny ve smlouvách na daná představení a Městské
divadlo jako příspěvková organizace
nemůže vyplatit veřejné prostředky bez platné smlouvy, objednávky
nebo bez opory v platném právním
předpisu,“ vysvětlila již v minulosti
ředitelka prostějovského divadla
Jana Maršálková.
Filip Smoljak v této souvislosti opakovaně lobboval za změnu autorského

zákona, na což však zástupci prostějovského divadla nemohli mít žádný vliv.
Celou věcí se zabýval Krajský soud
v Brně, který žalobu Smoljaka zamítl.
Toto rozhodnutí Krajského soudu
v Brně potvrdil rozsudek Vrchního
soudu v Olomouci v říjnu 2019. Filip
Smoljak poté podal dovolání. „Poslední květnový pátek mi bylo zasláno
usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci
dovolání ohledně žaloby Filipa Smoljaka na naše divadlo. V něm se praví, že
dovolání se zamítá, zdůvodnění je zcela jednoznačně v neprospěch žalobce,“
konstatovala Jana Maršálková. Proti
rozhodnutí Nejvyššího soudu už není
přípustný žádný opravný prostředek.
Filip Smoljak kromě prostějovského
divadla vede soudní spory s řadou
dalších divadel včetně Žižkovského
divadla Járy Cimrmana. S ním se mu
podařilo uzavřít smír, přičemž inkasoval 88 tisíc korun. Kromě toho
vede četné spory i se členy své rodiny. Například svého vlastního bratra
Davida tehdy také soupeře v před(KNKR5OQNLCMUGFQåCFQXCNPCXÚwGPÊRGP÷\\CWX¾F÷PÊJGTFKXCFNC,¾T[%KOTOCPC volební kampani do Senátu obvinil
2x foto: Facebook ze smrti jejich matky.
(mls)

Napsáno
SĊHG

18. 7. 2011
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PROSTĚJOV Tento problém se
opakuje každoročně, obzvláště
v posledních dvou letech, kdy
skončilo dlouhotrvající období
sucha. Daleko častější deště a tím
dostatečná vláha podporují kromě jiného i růst trávy, takže na
mnohých místech Prostějova to
často vypadá spíše jako v džungli.
Mnohde až tři čtvrtě metru vysoké porosty lidem pochopitelné
vadí, a to hlavně alergikům. Nejde
tedy jen o estetický problém.
Aktuálně je v Prostějově na travnatých prostranstvích stav podobný tomu loňskému. A lidé si
pochopitelně začínají stěžovat na
magistrátu. „Chci se zeptat, zda se

v nynějším počasí, kdy poměrně
často prší, vláhy je dostatek a tráva
roste jako ‚blbá‘, budou sekat trávníky častěji a ne jen jednou za půl
roku? Na spoustě míst to vypadá
jako v džungli, někde je tráva i více
než půl metru vysoká. Zaprvé to vypadá otřesně a za druhé pro pejskaře
je doslova zážitek lovit exkrementy!
Pak se spoustě lidí ani nedivím, že
to nesbírají. Obecně se říká, že by
se tráva neměla sekat o víc jak třetinu, v tomto případě je to vždy o víc
jak devadesát procent délky. Na to
nemusím být zahradník nebo mít
školu, abych věděl, že je to špatně.
Kdyby se sekalo častěji, nejenže trávníky budou vzhlednější,

ale i hustší a udrží více vláhy,“
míní pan Tomáš z Prostějova.
Odpověď vedoucí odboru správy
a údržby majetku města prostějovského magistrátu ho však asi příliš
neuspokojila. „Sečení travnatých
ploch ve městě se provádí podle
potřeby zhruba čtyřikrát až pětkrát
ročně. Současné počasí nahrává
rychlému růstu trávy. Firma provádějící sečení travnatých ploch ve
městě používá veškerou dostupnou
techniku a plochy budou postupně
posečeny. Žádáme vás o trpělivost,
v letošním roce je intenzita růstu
trávy poněkud rychlejší než postup
techniky,“ uvedla Alexandra Klímková.
(mik)

2KQLYìçURXWVSRO\NDO]D,QWHUVSDUHP
KHNWDUţSåHQLFH
Přes dvacet hektarů pšenice lehlo popelem v neděli odpoledne za
Intersparem za Plumlovskou ulicí.
Kouř z nejrozsáhlejšího požáru letošního roku na Prostějovsku bylo
vidět na kilometry daleko od města.
Po čtrnácté hodině, kdy lán pšenice
začaly pohlcovat první plameny, se
k požáru začaly sjíždět první jednotky hasičů. Brzy ale bylo jasné, že
obilí těsně před sklizní se už na poli
zachránit nepodaří. Ohnivý žrout se
šířil rychlostí laviny.

Na místě se postupně objevili profesionální hasiči z Prostějova s veškerou technikou, kterou měli k dispozici. Brzy přispěchaly na pomoc
s likvidací požáru i dobrovolné
jednotky z Vrahovic a Žešova.
Ohnivé divadlo přilákalo do blízkosti požáru stovky lidí, některé
z nich museli usměrňovat policisté
či strážníci. Každý si chtěl pořídit
exkluzivní snímky, ovšem někdo
se až příliš nebezpečně přiblížil
k plamenům šlehajícím mnohdy

až do výšky pěti metrů. „Příčina
požáru? To teď po mně nechtějte
vědět, vždyť máme sotva dohašeno a nebezpečí ještě není zažehnáno. Jen aby se požár nerozšířil do
lesoparku Hloučela, to by mohla
být katastrofa,“ řekl nám přímo
na místě jeden z prostějovských
hasičů. „Ale to víte, u zralého obilí stačí málo, například odhozený
nedopalek,“ dodal ještě hasič pozorující své kolegy, jak se vodním
dělem snaží zlikvidovat ta největší

$.78/1«.20(17ą9(é(51«.8
Snažení prostějovských, vrahovických a žešovských hasičů tenkrát
v parném dni sledoval i Večerník. Zajímavé je, že dodnes nebyl tento
případ požáru objasněn a pachatel tak zůstal neznámý. Hodně se tenkrát hovořilo o tom, že zaměstnanci tehdejšího Intersparu chodili za
budovu supermarketu kouřit a ohnivou smršť mohl způsobit odhozený
nedopalek cigarety. Ukázat ale na někoho prstem se prostě nepodařilo.
Závratné škodě nahrál tenkrát ovšem i fakt, že bylo dlouhodobé sucho
a stačilo tak opravdu jen málo. V průběhu dalších deseti let docházelo
na Prostějovsku i k dalším požárům obilí, doteď ovšem žádný z nich
nezpůsobil takovou škodu.
(mik)
ohniska požáru. Ten byl definitivně uhašen až v podvečerních hodinách. „Na kompletní informace je ještě brzy, předběžná škoda
by ale mohla dosáhnout až milionu korun. Samovznícení můžeme zřejmě vyloučit, buďto šlo

o nedbalost, nebo pšenici mohl
i někdo úmyslně zapálit. Uvidíme, na vyšetřování budeme úzce
spolupracovat s policisty,“ sdělil
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.

jak šel čas Prostějovem ...

Anenská ulice
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Příště: Za drahou

krimi

KRGLQ

168

VPěVWVNRXSROLFLt
Pohovku si odtáhla
zpátky

(QVQ/22TQUV÷LQX

Chtěla se zbavit nepotřebného
nábytku
y a tak čekala, až se setmí
Šes-a nastane příhodná chvíle. Šes
tačtyřicetiletá žena však netušila,
že její počínání v pondělí 12. července pozoruje městský kamerovým systémem. Strážníka, který
obsluhoval kamery, upoutal ve
večerních hodinách pohyb dvou
osob, jak nosí ke kontejnerům na
tříděný odpad nábytek. Na místo
byla ihned vyslána hlídka. Té se
podařilo zastihnout neznámou
ženu v blízkosti, kde se celá událost odehrála. Při vysvětlení uvedla strážníkům, že se jen chtěla
zbavit staré pohovky. Totožnost
druhé osoby, která jí pomáhala,
ale hlídce odmítla sdělit. K protiprávnímu jednání se doznala
a poté pohovku od kontejnerů
j
odklidila. Ženě bylo strážníky
vysvětleno, kde se v Prostějově
nachází sběrné dvory, kam může
nepotřebné věci odvézt. Protizákonné chování bylo oznámeno
příslušnému správnímu orgánu
k projednání.

Napadl partnerku
Strážníci řešili v sobotu 10. července v odpoledních hodinách
spor mezi devětapadesátiletou
ženou a třiačtyřicetiletým mužem. Nejdříve proběhla slovní
debata, ovšem nezůstalo jjen u výý
vyčí-měny názorů. Žena nejprve vyčí
tala svému příteli jeho nevhodné
chování vůči ní. Jak už to v takových případech bývá, následovalo
z jeho strany fyzické napadení.
Napadená nedokázala konkrétním způsobem hlídce popsat, jak
k útoku došlo. Měla na svém těle
viditelné stopy v podobě škrábanců na rukou a krku, modřinu
v horní části těla. Lékařské ošetření odmítla. Její přítel napadení
popřel a hlídce při vysvětlování
uvedl, že v takovém zdravotním
stavu již za ním přišla. Incident
byl zadokumentován a oznámen
správnímu orgánu k projednání
pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití.

Seniorka skončila
u popelnic
Alkohol ji „přepral“ a složil k po
A
po-pelnicím! Před osmou hodinou
večerní v neděli 11. července vyy
jížděla hlídka prověřit oznámení
o ležící ženě. Na místě našla na
zemi jednasedmdesátiletou ženu.
Ta byla silně opilá, pomočená
a nebyla schopná samostatného
pohybu. Vzhledem ke stavu, v jakém byla, se hlídce u ní nepodařilo provést orientační dechovou
zkoušku na přítomnost alkoholu.
Přivolaný lékař vyšetřením zjistil,
že dotyčná není bezprostředně
ohrožena na životě nebo zdraví.
A tak hlídce nezbylo nic jiného
než ženu zpitou tak, že nedokázala bez cizí pomoci sama odejít,
odvézt na protialkoholní záchytnou stanici do Olomouce. Svým
chováním je podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku. Celá
událost byla oznámena správnímu orgánu k projednání.
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V kočárku měla malé dítě,
sama padala na zem...

PROSTĚJOV To snad není ani možné! Náhodní kolemjdoucí
upozornili minulý čtvrtek večer městskou policii na podivně
se motající ženu, která před sebou jen s velkými obtížemi tlačila kočárek s malým dítětem. Čtyřiatřicetiletá žena byla podle
zjištění zasahující hlídky opilá do němoty a nadýchala bezmála
tři promile alkoholu. Před strážníky dokonce několikrát upadla
na zem. Dítě v ohrožení si musel přijet vyzvednout otec, případem se bude zabývat sociálka i správní orgán.

Michal KADLEC
„Na značně opilou ženu s kočárkem
byla městská policie upozorněna
ve čtvrtek 15. července o půl sedmé večer prostřednictvím tísňové
linky 156. Do oznámené lokality
byla ihned vyslána hlídka. Ta o ulici
dále nalezla skutečně velice opilou
ženu, která při chůzi vezla dětský
kočárek i s malým dítětem,“ potvrdil Večerníku Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.

Již z prvního kontaktu strážníků se ženou, která absolutně nebyla schopna
kontrolovat své chování, natož bezpečně
tlačit kočárek, bylo zcela evidentní, že je
pod vlivem alkoholu. „Žena nedokázala ovládat svůj pohyb a opakovaně
padala na zem. Strážníci vyzvali matku dítěte k provedení dechové zkoušky.
Naměřená hodnota měla pozitivní
výsledek, a to 2,94 promile alkoholu.
Podařilo se také kontaktovat otce dítěte,
který přijel na místo,“ uvedl k případu
dále Petr Zapletal s tím, že krkavčí mat-

3520,/(
ku čekají velké problémy. „Hlídka o celé
události vyrozuměla i odbor sociálně
právní ochrany dětí. Vyslaný pracovník
souhlasil s tím, že o dítě a zároveň
i přítelkyni se postará otec. Nezodpovědné chování čtyřiatřicetileté ženy bylo

1RKN¾ OCVMC PGQXN¾FCNC UCOC UGDG
PCVQå CD[ UG RQUVCTCNC Q XNCUVPÊ FÊV÷
XMQé¾TMW ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

oznámeno příslušnému správnímu
orgánu a také ho budou řešit sociální pracovníci,“ uzavřel mluvčí prostějovských
strážníků Petr Zapletal.

1$9ð7Ì9,/,-60(628'1Ì6Ìæ

Rychle, opilý
a pod kokainem
V neděli 11. července dopoledne policisté naměřili vozidlu
Škoda Octavia projíždějícímu po dálnici D46 v katastru
města Prostějova rychlost 155
kilometrů za hodinu v úseku
s nejvyšší povolenou rychlostí
110 kilometrů v hodině. Policisté vozidlo dojeli a stáhli ho
z dálnice na čerpací stanici.
Za volantem seděl dvacetiletý řidič z Bruntálska, který se
při kontrole podrobil dechové
zkoušce na alkohol. Zkouška
byla pozitivní, mladík nadýchal
0,79 a 0,83 promile alkoholu.
Řidič uvedl, že v noci vypil pět
malých panáků vodky. I následně provedený test na jinou
návykovou látku byl u něj pozitivní na kokain. Řidič uvedl,
že zhruba před dvěma měsíci
užil nezjištěné množství marihuany. Policisté jej převezli
k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického
materiálu. Muži byl na místě
zadržen řidičský průkaz a další
jízda mu byla zakázána. Mladík
je nyní podezřelý z několika dopravních přestupků.
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Pod vlivem drog i mladá
slečna za volantem

e-HVWOLP÷PLOXMHxWDNKR]DELMr
P÷ODNąLéHW]IHWRYDQ¾0LFKDHOD9HQWUXERY¾
QDEHGLKRxċVNÆKRYUDKD3DYODjHVW¾ND
PROSTĚJOV Tak už ji to dohnalo! Na začátku loňského února
došlo v Bedihošti k nevídanému masakru. Pavel Šesták (30) pod
vlivem drog a alkoholu zasadil muži, u něhož v té době bydlel,
celkem 18 ran sekáčkem na maso. Doslova mu přitom amputoval jednu ruku, starší pán nakonec zemřel. Vrah vinu svaloval
přímo na Michaelu Ventrubovou, která mu měla osudný sekáček
na maso dát do ruky. Zatímco Pavel Šesták putoval do vazby a na
začátku letošního roku byl za vraždu odsouzen k 18 letům vězení, Michaela Ventrubová zatím zůstávala na svobodě. Uplynulé
úterý však od soudu odešla s nepodmíněným trestem 30 měsíců.

BYLI JSME
U TOHO

/KEJCGNC 8GPVTWDQX¾   FNQWJQ X¾JCNC PCMQPGEUGXwCMMRTQFGLKFTQIWUQWFWRąK\PCNC
0C CTEJKXPÊO UPÊOMW LGLÊ DÚXCNÚ RąÊVGN C XTCJ
2CXGNiGUV¾M  
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN
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Michaela Ventrubová bydlí u své
maminky v Čechách pod Kosířem
a je dlouhodobě nezaměstnaná.
Když už si nějakou práci najde, tak
v ní nikdy dlouho nevydrží. Veškeré její zájmy zastínila touha po
drogách. Její problémy se zákony
začaly již před pěti lety, když byla
odsouzena za sprejerství. Přestože trest byl původně podmíněný,
kvůli svým dalším excesům si čtyři
měsíce nakonec
nakon musela odsedět.
Z vězení byla
by propuštěna letos
v dubnu.

Byla v podmínce
Tím to však bohužel
b
pro ni neskončilo. Už loni
lon v červnu byla za prodej drog odsouzena
o
k podmínce.
an toto varování neJenže ani
pomohlo a ona v prodeji nebezpečné
bezpečného pervitinu dále
pokračov
pokračovala. Policistům se
podaři
podařilo sehnat výpověď
minim
minimálně tří jejích klientů. U soudu se po poradě
se ssvojí advokátkou Mich
chaela Ventrubová pokkusila prohlásit vinu,
díky čemuž by mohla odcházet s nižším
ttrestem. Při následné
výpo
výpovědi
však odpovídala hhodně vyhýbavě, takže
sen se rozhodl její prosenát
hláš viny nepřijmout.
hlášení
„Exist
„Existovaly
totiž oprávněpoch
né pochyby
o tom, že rozsah

trestné činnosti byl v tomto případě větší,“ vysvětlil předseda senátu
Petr Vrtěl.

ÄIWXOGLX´PE
abych ho zabil
Právě o dalším prodeji měl vypovídat například bývalý přítel obžalované Pavel Šesták, jenž si aktuálně
odpykává trest za vraždu svého sedmdesátiletého bytného. On sám
Michaelu Ventrubovou opakovaně
vinil z toho, že jej k vraždě navedla. „S Míšou jsme v Bedihošti byli
ubytovaní jen krátce. Ona chtěla
bytného zabít, jako důvody uváděla, že nás chtěl vystěhovat a že
k němu už nechtěla chodit na porno. Když ji minutu po čtvrté hodině zase přišel pozvat, letěl jsem
dolů za ním, že mu dám pár facek,
prasákovi jednomu. Michaela mi
ten sekáček na maso vůbec neměla
dávat do ruky!“ napsal před časem
do redakce PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku Pavel Šesták, který na
policii uvedl jména dalších feťáků,
jimž měla Ventrubová drogy dodávat.
Před soudem se však nakonec rozhodl zarytě mlčet, za což od Petra
Vrtěla schytal finanční pokutu.
„Ani další předvolaní svědci větší
rozsah prodeje nepotvrdili,“ dodal
soudce, jehož senát nakonec Michaelu Ventrubovou poslal na 30
měsíců nepodmíněně do vězení.
Rozsudek dosud není pravomocný.

Na tři řidiče s pozitivním testem na drogy během sedmi
hodin policisté narazili v Prostějově. Nejprve v pondělí
12. července v sedmnáct hodin zastavili vozidlo Peugeot
v Okružní ulici v Prostějově.
Při kontrole se jednatřicetiletý
řidič podrobil dechové zkoušce
s negativním výsledkem. Zato
test na přítomnost jiných návykových látek měl pozitivní
na amfetamin/metamfetamin.
Na druhého hříšníka policisté
narazili po půl deváté večer na
stejném místě. I v tomto případě měl šestadvacetiletý řidič
vozidla Volkswagen Golf negativní test na alkohol, ale test na
přítomnost jiných návykových
látek měl pozitivní na THC.
Navíc policistům nepředložil
zelenou kartu. Třetího řidiče
zastavili pět minut po půlnoci
v úterý 13. července v Brněnské
ulici v Prostějově. Za volantem vozidla Ford Focus seděla
teprve osmnáctiletá slečna.
I ona měla negativní test na alkohol, ale test na přítomnost
jiných návykových látek měla
pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Všichni tři řidiči
se podrobili lékařskému vyšetření s odběrem biologického
materiálu. V tuto chvíli jsou podezřelí z dopravního přestupku
a za jízdu po užití jiné návykové
látky, za který jim hrozí pokuta
od 2 500 do 20 000 korun a zákaz řízení vozidel od šesti měsíců do jednoho roku. Na základě
rozboru hodnot návykových
látek v těle může dojít ke změně právní kvalifikace na přečin
ohrožení pod vlivem návykové
látky, na který trestní zákoník
stanoví trest odnětí svobody
až na jeden rok, peněžitý trest
nebo zákaz činnosti.
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Vítejte na svìtì

Mariana KOŘENKOVÁ
12. 7. 2021 46 cm 2,40 kg
Brodek u Konice

Hedvika KOŘENKOVÁ
12. 7. 2021 46 cm 2,40 kg
Brodek u Konice

Elen ŠKOPÍKOVÁ
14. 7. 2021 50 cm 3,15 kg
Stařechovice

Eduard SPÍCHAL
9. 7. 2021 55 cm 3,90 kg
Kraličky

Adam HRDLIČKA
4. 7. 2021 49 cm 3,65 kg
Otaslavice

Zackary OWUSU
13. 7. 2021 50 cm 3,85 kg
Čelčice

FotografienarozenýchmiminekpořizujemekaždoustředuvporodniciNemocniceProstějov.
Jestližejižmaminkovpokojinezastihneme,můžetenámzasílatsvésnímkyispotřebnýmiúdaji
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

Z NEMOCNICE ...
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galerie
miminek na
www.vecernikpv.cz

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

d
došlo
šl na naši adresu...
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W=h-ãFMF[OÅIPPQöUPäJMB!
+NWUVTCéPÊHQVQ#IGN2TQUV÷LQX

Mezi nejmladší a nejstarší rodičkou
byl věkový rozdíl téměř 30 let
PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti
Agel) V prvním pololetí letošního roku pomohli zdravotníci
v Nemocnici AGEL Prostějov na
svět celkem 376 dětem. Nejplodnějším měsícem byl únor, kdy se
narodilo 75 dětí, naopak nejméně dětí přišlo na svět v dubnu,
kdy jich bylo 52. Nejvíce živo pak
bylo na gynekologicko-porodnickém oddělení 12. února.
„Angelina, Melita, Nermina, Raul,
Patricio i Lilly. To jsou některá
netradiční jména, která dávali rodiče svým dětem v naší porodnici
během prvního pololetí letošního
roku,“ sdělila Bc. Věra Tisoňová,
vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice

AGEL Prostějov. Naopak v rodných listech se nejčastěji objevovala
jména jako Sofie, Natálie, Eliška,
Viktorie a u chlapců pak Jakub,
Dominik, Štěpán nebo Ondřej.
Největším miminkem v prvním
pololetí byla holčička narozená přirozenou cestou 6. května, která při
výšce 52 centimetrů vážila 4 600
gramů.
„Doposud nejstarší letošní maminka měla v době porodu 44
let, naopak nejmladší 15 let. Vůbec největší počet porodů jsme
měli letos v pátek 12. února, kdy
na našem oddělení přišlo na svět
10 dětí, z toho 7 chlapců,” dodává vrchní sestra s tím, že ve dvou
případech maminky porodily
dvojčata.

Porodnice Nemocnice AGEL
Prostějov nabízí budoucím maminkám tři samostatné uzavřené
klimatizované porodní boxy, které
poskytují rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Součástí
těchto boxů je kromě speciálních
polohovacích lůžek také porodní
vana, rehabilitační balony, žíněnky,
sprcha, křeslo, rádio s CD přehrávačem. Nejmodernější porodní
místnosti tak umožňují nespočet
alternativních způsobů vedení
porodu. Porodnice Nemocnice
AGEL Prostějov je také držitelem
titulu Baby Friendly Hospital, tedy
nemocnice přátelská k dětem. Po
porodu je samozřejmostí bonding
i zavedený systém rooming-in na
oddělení šestinedělí.

Zahradní slavnost na Základní škole Jana Železného Chodí i ostatní žáci školy, a to nejen současní, ale i mnozí
v Prostějově již delší dobu patří k tradičním akcím této bývalí absolventi. Na zahradě je připraven catering, grilování
školy. V loňském roce byla přerušena pandemií. Letos všeho druhu, atd. Příprava této akce je velmi náročná, neboť
po vládních rozvolněních a za přísných hygienických počet účastníků se pohybuje až v několika stovkách. S příopatření opět ožila. Koná se v červnu a děti ze tříd, pe- pravou vždy aktivně pomáhají rodiče, kteří pro děti připraví
dagogové a manželé Lušovští při nich předvádějí krásná opravdu krásný podvečer. Letos byla akce kvůli protikovidopěvecká, hudební a taneční a různá vtipná vystoupení.
vým opatřením ochuzena o přespání ve stanech, které násleŽáci se také uplatňují jako noblesní, moderátoři, kteří nešetří duje po vystoupení a večerní zábavě. Tato velkolepá show se
pohotovým humorem. Pro děti je to příprava na vystupo- koná v krásném uzavřeném prostředí areálu mateřské školky,
vání v běžném životě. Nevědomky se učí koordinovat práci, kde výše uvedení kantoři ve spolupráci s vedením školy vyaktivně spolupracovat a učit se vyjadřovat. Slavnost se vždy tvořili neobyčejné pracoviště, které nemá v republice obdoby.
setká s velkým ohlasem publika při podvečerním vystoupe- Všem zúčastněným patří veliký dík za smysluplnou práci zaní, kdy účinkujícím přijdou zatleskat jejich rodiče a příbuzní. měřenou na naši mladou generaci.
Kolektiv rodičů tříd 3. B a 3. C ze ZŠ J. Železného v Prostějově
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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.

ROCKY
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Svět jde neustále dopředu a nová doba
si žádá nové termíny. Někdy to vypadá, že uklízečky vymřely a místo nich
už jsou kolem nás jen samé operátorky cleaning service. Na podomního
prodejce už rovněž nenarazíte. U dveří
vám však místo něj zaklepe account
manager...
Stejně tak nezaměstnaného násilníka rabujícího v obchodě už prostě na
tomto stále lepším světě nenajdete. Pokud už někoho takového objevíte, pak
se nepochybně musí jednat o člověka
protestujícího proti policejní brutalitě
a systematickému rasismu.
Ze stárnoucích žen, které si už nemohou k nejrůznějším výhodám dopo-

moci přes svoji svolnost k postelovým
hrátkám, se po letech staly oběti sexuálního nátlaku a bojovnice proti mužskému obtěžování. A pokud některý
muž i v dnešní nádherné a sluncem
prozářené době střídá jednu milenku
za druhou, pak už to nikdy nebude
ku….ík, ale jedná se o vyznavače polyamorie, který má pouze srdce tak
široké, že se do něj vejde více než jeden
člověk.
Dva dny po koncertu v kempu Žralok v Plumlově se k tomuto způsobu
života hrdě přihlásil zpěvák Václav Lebeda známý jako Voxel, a to i za svoji
manželku Marii. „Během minulých
dnů se u nás udály takové věci, že nám

náš vztah s Maruškou převrátily po
skoro deseti letech vzhůru nohama.
A protože cítíme, že jdeme správnou
cestou, cítím, že to mám s vámi sdílet.
Rozhodli jsme se dát nám samotným
i tomu druhému naprostou svobodu,
volnost, lásku, pochopení. Rozhodli
jsme se, že se nebudeme vlastnit, a uvědomili si, že to, co společnost považuje
za ‚lásku‘, je častokrát jen ono vlastnění,
žárlivost, závislost, lpění na druhém.
To my nechceme. Chceme tu být
pro sebe, ale i pro kohokoliv dalšího,
chceme se milovat, ale nemít problém
milovat kohokoliv jiného… A už se to
všechno vlastně děje,“ vyťukal Lebeda
na sociální sítě.

Každý sebeklam je úsměvný a podobné
psychologicko-filozofické
elaboráty o to více. Faktem je, že v polyamorním vztahu žije spousta lidí,
jen o tom mnozí nevědí. Pokud to po
deseti letech a dvou dětech zjistí, pak
ovšem určitě není od věci si to nechat
pro své nejbližší okolí. Hlavní účel,
kterým je oddálení rozpadu manželství, to splní stejně dobře. Jednak to
každému může být ukradené, jednak snaha přesvědčit další lidi kromě
sebe, jak je nevěra najednou vlastně
skvělá, je bizarní pozérství, jemuž nemůže věřit vůbec nikdo.
Včetně dětí, kterých se to nakonec dotkne ze všech nejvíce...

O LÉTAJÍCÍM PROBLÉMU A HOLUBÍCH DÙSLEDCÍCH
Není to tak dávno, co jsme si mohli přečíst o problémech
způsobovaných holuby v Prostějově. Protože jsou stále mezi nám i jedinci, kteří toto létající zlo nechápou, obrátil jsem
se do odborných serverů a našel k problému toto.

M

ěstské populace zdivočelých
holubů se skládají z potomků
holuba skalního (Columba livia) žijícího v západní a jižní Evropě, severní
Africe a Přední Asii. Z tohoto druhu
byly vyšlechtěny různé domácí formy
chované po celém světě. Dnes je ale
již jejich chov spíše výjimkou a holubi začali masově osídlovat města, kde
nacházejí příznivé podmínky k obživě
i hnízdění. Následkem toho se však
často přemnožují a působí značné
škody na domovním fondu, v hospodářství i na lidském zdraví.
otrava holubů se liší v průběhu
roku. Hlavní složkou jsou semena obilovin, luštěnin a směsek
v době jejich setí a sklizně, dále též
různé odpadky, zbytky lidské potravy
a hmyz. Holubi potřebují rovněž tzv.
grit, což jsou drobné kaménky, které
jim pomáhají ve svalnaté části žaludku potravu rozmělňovat. Způsobují
proto obrovské škody na budovách, protože vyzobávají vápno a
drobné kaménky z malty spojující
střešní krytinu a z omítek. Jeden
holub vyprodukuje průměrně za
rok 10–12 kg trusu, který rovněž
ničí fasády domů a sochy. Zároveň
je zdrojem mikrobů, plísní, parazitů a
alergenů. Městské populace holubů
se tak významně podílejí na přeno-
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su některých zoonóz, k nejčastějším
patří ornitóza, aviární tuberkulóza či
salmonelóza.
olubi jsou rovněž častými hostiteli viru klíšťové encefalitidy.
Z prvoků jsou nejčastěji nakaženi
trichomonádami a toxoplazmózou.
Nemocní či mrtví holubi se snadno
stanou kořistí koček, které jako definitivní hostitelé přenášejí nákazu
na člověka, případně na další zvířata.
Z alergologického hlediska jsou holubi významným zdrojem roztočů.
V jejich hnízdech přežívá celá řada
druhů roztočů. Společně s ostatními
mikroskopickými částečkami jsou
základem prachu roznášeného nejen
po napadených objektech, ale i v blízkém ovzduší, a tak mohou působit
jako alergeny. Čím více jsou takové
objekty napadeny (velké vrstvy trusu, hnízda a mumifikované trupy
uhynulých holubů na půdách), tím
je větší pravděpodobnost výskytu
alergických reakcí v nejbližším okolí.
Dva nejčastější holubí roztoči jsou
klíšťák holubí (Argas reflexus) a
čmelík kuří (Dermanyssus gallinae). Čmelík napadá lidi jen přechodně a krátkodobě, protože nejsou jeho běžnými hostiteli. Reakce
na pokousání jsou většinou neškodné
– svědění a zarudnutí kůže. Může ale

H

dojít k přenosu infekce z nakažených
ptáků. Horší je situace po pokousání
klíšťákem. Na proteiny obsažené v
jeho slinách totiž vzniká u lidí poměrně často alergie a nejsou vzácné
ani anafylaktické reakce po takovém
pokousání. Na člověka tito parazité
útočí, pouze pokud mají hlad a mají
nedostatek vlastních ptačích hostitelů. Nebezpečné jsou tedy situace, kdy
dojde k náhlému vypuzení holubů z
místa jejich hnízdění a nejsou současně vyhubeni klíšťáci. Ti si potom hledají náhradní potravu a útočí na lidi s
popsaným rizikem i vážných anafylaktických reakcí, a pochopitelně také
přenosu infekcí.
alším rizikem při pravidelném
kontaktu s holuby a jejich exkrementy je rozvoj astmatu nebo tzv.
nemoci chovatelů holubů – exogenní
alergické alveolitidy. V plicích postižených jedinců dochází k imunitní
reakci a zánětu po opakovaném vdechování prachu z holubích hnízd.
Prach obsahuje jednak antigeny z holubí krve a trusu, ale také další dráždivé součásti, jako jsou zlomky peří,
bakterie a plísně. Tato směs provokuje nežádoucí imunitní reakce, ať už
IgE mediované reakce, jako je astma,
nebo exogenní alergickou alveolitidu.
Je tedy zřejmé, že snahy některých
lidí ochraňovat populace městských
holubů nejsou zcela rozumné.
ituji ze serveru www.ulekare.cz
a studie Haag-Wackernagel. Annals of Applied Biology z roku 2005.
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pojďme i blíže. Karlovy Vary ve
své vyhlášce č. 2 z roku 2012
krmení holubů přímo trestají.
Pojďme to udělat také a snad se někteří rádobyochránci již proberou a
město to bude stát méně peněz za
odchyt a čištění ulic, protože pokuty
bych udělal velmi mastné.

=ERXUDWDSRVWDYLWQRYÙ
/HWRVMHWRKRDzPRF
Před časem letěla Prostějovem fáma o tom, že nechvalně proslulý „parla- Chápu, že k rekonstrukcím silnic dochází velice často během letních měsíců,
ment“, tedy obrovský dům s téměř devadesáti byty v ulici Šárka, chce město protože ve městě jezdí méně aut, lidé jsou většinou na dovolených a je tak menzbourat. Pak jsem si ve Večerníku přečetl, že dva náměstci primátora tuto za- ší provoz. A uzavírky jindy tolik frekventovaných silnic až tak nebolí. Ale není
ručenou zprávu dementovali s tím, že ohledně „parlamentu“ je už zpracova- toho letos až příliš? Už tak se musí Prostějované obrnit trpělivostí kvůli uzavírce
ná projektová dokumentace na rekonstrukci s náklady zhruba 217 milionů Vrahovické ulice nebo silnice směrem do Kostelce. A teď ještě Lidická, Mokorun. Pane jo, to je pořádná pálka! Já osobně bych ale tuto obrovskou bu- zartova a mnohé další ulice, které jsou dotčeny opravami vodovodního řadu
dovu, která je skutečně v zoufalém technickém stavu, opravdu raději zboural. nebo silniční komunikace. Motoristé aby pomalu hledali skulinky, kterými lze
Připadá mi totiž, že i pro město by byla mnohem levnější demolice a násled- Prostějovem plynule projet. Opravovat a rekonstruovat je jistě potřeba, ale přiná stavba úplně nové nemovitosti. Investovat do takové ratejny mi totiž při- padá mi, že letos je toho najednou až moc. Všechny práce se měly rozmělnit do
padá zbytečné, je to vyhazování peněz.
Martin Ohlídal, Prostějov delšího časového období.
Jiří Labounek, Prostějov
3ÔÉVWXSPÈVWDSRVWDYHQÙQDKODYX
Se zaujetím jsem četla článek ve Večerníku s ná- bude moci zaparkovat kdykoliv. Přesně z tohoto opravdu moc hezky nevypadá. Ani tu trávu město
zvem „Chcete pohodlně parkovat před domem? důvodu jsme od pronájmu před naším domem nezaselo, popřípadě nezasadilo ani keře, aby ostatMusíte platit!“ Ale ze strany pana prvního náměst- ustoupili. Je to docela důležitá informace, která ní nelákalo zde parkovat … prostě nic. Na uvedeka primátora Pospíšila není uvedena úplná pravda bohužel ve vašem článku chybí. Osobně mi přijde ném místě sem tam někdo zaparkuje, jelikož ale
a název článku je tak zavádějící! Majitel nemovi- přístup města jako postavený na hlavu. Jako občan byla odebraná hlína, tak už parkovací místo není
tosti, před kterým je pozemek města, sice může si od nich pronajmu plochu, ale nemám výlučné tak komfortní, vznikla zde prohlubeň. A tak si zde
zaplatit pronájem této plochy, ale už zapomněl říci, právo tuto plochu používat. Jelikož jsme neměli zá- dovolí zaparkovat jen ti odvážnější, a to hlavně po
že se nejedná o klasický pronájem. Chci tím říci, jem si pronajmout místo před naším domem, tak dešti. Tímto dopisem jsem jen chtěla říct, že takto
že je platícímu majiteli povoleno parkování, ale na asi před dvěma lety přijel malý bagřík, pracovníci se město stará o své prostory, o které tak najednou
daném místě nemá výhradní právo tento prostor odebrali vrchní vrstvu hlíny, zabouchali tři kovo- projevilo zájem. Vážená redakce, berte to jako náužívat. Znamená to, že na zmíněném místě může vé tyčky a tím jejich práce skončila. A jak to nyní zor obyčejné občanky, která bydlí moc ráda v Prosparkovat kdokoliv, kdo bude chtít. Jako majitel, vypadá před naším domem? Tyčky se postupem tějově, ale někdy mě zaráží, co je vše možné.
Petra Matyášová, Prostějov
který si platí pronájem plochy, nemá jistotu, že zde času „ztratily“ a místo zarůstá nalétovkami, což
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V noci na středu 14. července neznámý
pachatel vnikl do areálu zemědělského družstva na Prostějovsku a ze šesti
strojů zemědělské techniky odčerpal
přibližně 700 litrů motorové nafty. Poškozené organizaci tím způsobil škodu
ve výši téměř 20 000 korun. Pachateli
hrozí za přečin krádeže trest odnětí svobody až na dvě léta.

Vysál 700 litrů nafty

V úterý 13. července po třiadvacáté hodině policisté zastavili vozidlo Renault Clio
v Čechách pod Kosířem, které řídil čtyřiatřicetiletý muž. Policisté jej při kontrole
podrobili dechové zkoušce na alkohol,
přinížopakovaněnadýchal2,18promile
alkoholu v dechu. Řidič přiznal požití tří
piv a panáka slivovice před jízdou. Na
dalšího opilého řidiče policisté narazili
téhož dne před půlnocí v Dubanech. Za
volantem vozidla Hyundai seděl pětadvacetiletý mladík, který při kontrole
nadýchal 1,90 promile alkoholu v dechu.
Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil a doznal požití alkoholu před jízdou.
Policistéoběmařidičůmnamístězadrželi řidičské průkazy a zakázali jim další jízdu.Mužůmhrozízapřečinohroženípod
vlivemnávykovélátkytrestodnětísvobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo
zákaz činnosti.

Měli hodně popito

.521,.$
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Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý dvaatřicetiletý muž z Prostějovska. V pondělí
12. července odpoledne ho policisté zastavili v obci Hruška, když řídil vozidlo
Škoda Fabia. Při kontrole zjistili, že řidič
má Magistrátem města Prostějova vysloven roční zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do března 2022.
Muži hrozí za uvedený přečin trest odnětí svobody až na dva roky.

Neodradil ho ani zákaz
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aneb jsme s vámi u toho...
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přálo, a tak jsme Neckyádu museli
přesouvat, což jí určitě neprospělo.
Letos se vše vydařilo, z nebe nám
pohrozilo pouze pár kapek. Příjemně mě překvapilo, kolik lidí za námi
dorazilo z okolních vesnic ať už ze
Suchdola, Horního Štěpánova, či
dalších,“ pochvaloval si starosta pořádajících hasičů Josef Havelka, který
se tentokrát zhostil i role moderátora.
Bylo patrné, že při dobrém počasí je
o podobné akce mezi lidmi na Konicku zájem. „Příští rok uspořádáme Neckyádu určitě zase,“ přislíbil na závěr
Josef Havelka.
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Silnice II/150 vedoucí z Prostějova do Protivanova
je hlavním tahem ve směru na Boskovice a Vysočinu.
Podle toho také provoz na ní vypadá. Za normálního
stavu po ní projede velké množství aut včetně spousty kamionů. Ovšem nyní na některých jejích úsecích
panuje nečekaný klid. Řidiči ji totiž musí objíždět.
Vše začalo už v zimě katastrofálním stavem vozovky
v úseku tzv. ohrozimského kopce, kde na projíždějící číhala taková spousta hlubokých výmolů, že bylo
bezpečnější jet jinudy. Sotva se krajským silničářům
podařilo silnici zalátat, byla zahájena uzavírka úseku
přímo v Ohrozimi související s budováním kanalizace v obci. Ta měla skončit uplynulé pondělí. Jenže
to se nestalo. „Správa silnic požádala o prodloužení
uzavírky až do 30. září. Důvodem je to, že se silničáři
rozhodli komunikaci kompletně opravit, přičemž původně se s její rekonstrukcí počítalo až v příštím roce,“
vysvětlil starosta Ohrozimi Michal Lukeš s tím, že

Martin ZAORAL

OHROZIM Pokud vyjedete z Prostějova ve směru na Protivanov, měli byste vyjet s dostatečným
předstihem. Budete to totiž muset vzít oklikou přes
Drahany. Na frekventovaném tahu na vás nyní číhají
hned dvě úplné uzavírky. Ta první začala v Ohrozimi
už 3. května a všichni řidiči dlouho vyhlíželi pondělí
12. července, kdy měla skončit. Jenže se tak nestalo.
Navíc se k ní nedávno přidala druhá uzavírka, a to
mezi Stínavou a Malým Hradiskem.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

ce července zůstane neprůjezdný úsek od Okluk po
Stínavu, který rovněž leží na komunikaci II/150.
Důvodem je zpracování nahodilé těžby dřeva, která
ohrožovala bezpečnost silničního provozu.
Zatímco v případě první uzavírky byla objízdná trasa
vedena přes Mostkovice a Plumlov do Vícova, kde
se řidiči už napojili na tradiční trasu, až do poloviny
prázdnin si budou muset objížďku protáhnout až do
Drahan. Teprve pak se přes Bousín a Repechy dostanou do Protivanova a případně budou moci pokračovat dál na Boskovice.

5KNPKEGXGFQWEÊRąGU1JTQ\KOFQ8ÊEQXCLGW\CXąGPCLKåQF\Cé¾VMWNGVQwPÊJQMX÷VPC

termín uzavírky byl stanoven až do konce září, nelze
však vyloučit, že vše bude dokončeno s předstihem.
Kromě toho je od pondělí 12. července do konce
srpna uzavřena také spojka mezi Ohrozimí a Lešany, kudy však i kvůli výše zmíněné uzavírce stejně
v poslední době projížděl opravdu minimální počet
aut. „Termín kolaudace kanalizace je u nás stanoven na přelom července a srpna příštího roku,“ uzavřel Michal Lukeš.
K těmto komplikacím pro řidiče se v průběhu uplynulého týdne přidala ještě další uzavírka. Až do kon-

Støílelo se jak u Verdunu

Kostelec na Hané (mls) - Rekonstrukce a rozšíření starých šaten a zázemí
plánují fotbalisté z Kostelce na Hané.
V souvislosti s tím budou žádat o dotace, zároveň mají přislíbenou finanční
podporu ze strany kostelecké radnice.

Fotbalisté potøebují
nové šatny

Malé Hradisko (mls) - Projektovou
dokumentaci na kompletní rekonstrukci obecního úřadu si nechali zpracovat v Malém Hradisku. Její vytvoření by mělo přijít na 190 tisíc korun.

Chystají se na obecní úøad

Plumlov (mls) - Dukelská ulice
v Plumlově stoupající od místního
obecního úřadu až ke kostelu je od
pondělí 12. července neprůjezdná.
Důvodem je rekonstrukce chodníku,
která by měla skončit 20. srpna. Průjezdný zůstane pouze úsek ke zdravotnímu středisku.

Opravují chodník ke kostelu

Prostějovsko (mls) - Neobyčejně
silné detonace se uplynulé úterý dopoledne rozléhaly podstatnou částí
regionu. Příčinou bylo cvičení ve vojenském újezdu Březina. „Rány byly
tak silné, že se mi třásla okna i balkón,“
prozradila jedna z Prostějovanek.

„V roce 2020 zde bylo vybudováno
protipovodňové opatření (poldr), které výrazně proměnilo ráz krajiny,“ uvedla starostka Čelechovic na Hané Jarmila
Stawaritschová. Stezka by měla přijít na
celkem téměř 300 tisíc korun, kraj přispěl dotací, která pokryje zhruba čtvrtinu nákladů. Celkově se právě v souvislosti s novou naučnou stezkou okolí
Čelechovic na Hané výrazně promění.
A to zejména ráz krajiny. „V souvislosti
s touto stavbou vznikla nová polní cesta

Michal SOBECKÝ

ČELECHOVICE NA HANÉ
Turistiku, ekologii a zemědělství,
to vše chtějí spojit v Čelechovicích
na Hané do jednoho díky novému
projektu. Výsledkem by měla být
nová naučná stezka a zároveň také
protipovodňové poldry, které by se
přitom mohly zároveň stát novým
tahákem pro pěší i cyklisty. Projekt
s názvem Naučná stezka Proti proudu času si klade za cíl vytvořit naučnou stezku u nově vytvořeného poldru a dřívějšího keltského naleziště.

směrem k místní části Kaple, kde bude
vystavěn další poldr. Lokalita pak získá úzkou vazbu na krajinu Kosířského
masivu a jeho přírodních zajímavostí,“
vysvětlila Jarmila Stawaritschová. Starostka Čelechovic zároveň přiblížila
některá témata, jimž se bude nová naučná stezka věnovat. „Záměrem obce
je představit lidem protipovodňová

opatření a s tím související zásahy do
krajiny, popsat význam vody v krajině
a také zmínit historický význam lokality,“ dodala Jarmila Stawaritschová.
Obec do turistiky a cykloturistiky
investuje průběžně. Začátkem roku
se tak v ní i blízkém okolí setkali lidé
s novými odpočívadly i informačními tabulemi.
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DOBROMILICE V některých obcích
v minulých letech přestaly fungovat
základní školy, a tak zastupitelstvům
vesnic připadl úkol rozhodnout, jaká
bude budoucnost budov. Jednou z takových obcí byly i Dobromilice.
Před pěti lety výuka v budově blízko
centra obce skončila, velká část dětí poté
začala dojíždět do Brodku u Prostějova.
Někdejší škola však úplně prázdná nezůstala. „V budově je funkční knihovna
a celý minulý školní rok budovu využívala základní škola z Němčic nad Hanou,“ připomíná starosta obce Stanislav
Mrňka. Současný stav však není konečný
a první muž obce tak představuje, jak
by se mohla někdejší škola v budoucnu
proměnit. „Máme vydaná dvě stavební
povolení na podstatnou část prvního
nadzemního podlaží, bude tam klub
a obecní úřad. Realizace stavebních
úprav započala v prostorách klubu,“
uvedl starosta s tím, že další využití obec
plánuje a prověřuje možnost zisku dotací.
V některých okolních obcích jako třeba
Mořicích nebo Výšovicích bývalou školu
přeměnili na byty. Je i tohle jedna z možností? „Ano, jako možná varianta se jeví
i přestavba druhého patra na byty,“ potvrdil starosta Dobromilic.
(sob)

V objektu vznikne klub,
možná i byty

Tradici veřejných setkání s občany zavedl po svém jmenování do funkce před
třemi lety starosta Michal Obrusník. Několik jich proběhlo ještě před epidemií
koronaviru, kvůli níž byla posléze tato

Martin ZAORAL

KONICE Bylo by dobré přesunout
některá vzdálenější pracoviště
městského úřadu do nové administrativní budovy v centru města?
Nebo má město od projektu soukromého investora dát ruce pryč?
Co vše se změní na konickém náměstí po plánované revitalizaci?
Jak to vypadá s budováním potřebného chodníku v ulici Zádvoří?
A co vše dalšího by se mělo ve městě stavět? To a ještě mnoho jiného
mohli občané Konice probrat na
dalším setkání s vedením města.

tradice přerušena. Navázat na ni se opět
podařilo ve čtvrtek 15. července, kdy do
komunitního centra zamířily zhruba tři
desítky občanů, jimž rozhodně není lhostejné dění v jejich městě. Nejžhavějším
tématem k diskusi byla tentokrát nová
budova, která aktuálně vyrůstá v ulici E.
Beneše. Investorem je právník a někdejší
kandidát na senátora Petr Michek. Ten
městu Konice nabídl, že by do ní mohlo
přesunout některé odbory městského
úřadu fungující v tuto chvíli dále od centra. „Reakce občanů na tuto možnost

nebyly vyloženě negativní. Většina z nich
chápe, že by se jednalo o vyřešení dlouhodobého problému, jenž se v minulosti
bohužel nepodařilo vyřešit odkupem
budovy bývalého soudu ve Vrchlického
ulici. Druhou věcí ovšem je, zda si naše
město za současné situace, kdy plánuje
celou řadu dalších nákladných investic,
může něco podobného dovolit. Vše má
spoustu souvislostí, například to, že stavební úřad by měl nově spadat pod stát.
Za této situace bychom vlastně investovali do kanceláří, o něž by se měl starat
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stát ze svého rozpočtu. Každopádně
o celé záležitosti stále není rozhodnuto,“
nastínil starosta Michal Obrusník.
Kromě tohoto tématu přišly na přetřes
také investiční záměry města od oprav
chodníků a silnic přes připravované nákladné záměry například na kompletní
rekonstrukci náměstí. Hovořilo se také
o chystaných cyklostezkách od Prostějova, či dokonce i od Olomouce, nebo
chystané výstavbě nových domů v ulici
Burianová. Velkým tématem rovněž
byla příprava výstavby chodníků v ulici Zádvoří a napojení na prostor před
chystaným supermarketem, který by
měl vyrůst na místě bývalé traktorové
stanice. „Naše setkání splnilo mé očekávání. Jednalo se o věcnou diskusi plnou
konstruktivních připomínek, díky níž se
nám dostalo zajímavé zpětné vazby od
občanů. Jsem přesvědčen, že podíl veřejnosti na rozhodování města je pro jeho
rozvoj naprosto zásadní,“ zhodnotil na
závěr starosta Michal Obrusník.

PLUMLOV Zácpy na silnicích, ale
také parkování jako zcela nemožný
úkol. Tak to během turistické sezóny
často vypadá v Plumlově. Město bývá
pravidelně zaplněno automobily, pro
které chybí záchytné parkoviště.
S blížícím se schválením nového územního plánu se pak znovu oprášily možnosti umístění. „Ano, řešení by mělo být
součástí územního plánu, o kterém se
jedná,“ konstatovala starostka Gabriela
Jančíková. Konkrétní lokalita je v jednání,
v minulosti se hovořilo o místě u bývalé

Oázy, případně ve směru na Ohrozim.
Jedna věc je už ale nyní podle všeho jistá.
„Nepůjde o trvalou parkovací plochu,
ale o plochu příležitostnou,“ zdůrazňuje
Jančíková. Do doby, než dojde ke schválení, však ještě musí řidiči počítat se zvýšenými nároky na trpělivost. Jednu změnu
k lepšímu ale poznají již brzy. „Po náporu
na Dobývání hradu Plumlov jsme se
shodli, že to tak dál nejde. Nově bude stát
v centru města člověk, který by měl řidiče
usměrňovat na odstavné plochy,“ sdělila
starostka.
(sob)
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V mnoha případech se jednalo o pravidelné účastníky této náročné soutěže, a tak na mnohých bylo již brzy
patrné, že jim ani tolik nejde o celkové vítězství jako spíš o pobavení přihlížejících.
Diváci si kromě sledování jejich krkolomných kousků také pochutnávali na bohatém občerstvení z udírny,
jemuž vévodily připravené makrely.
„Škoda, že tu tentokrát nikde není
zmrzlina či ledová tříšť,“ povšimla si
jedna z přítomných.
A organizátoři si akci užívali spolu
s ostatními. „Loni nám počasí ne-
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mužů, dvě ženy a tři děti. Už při
první disciplíně se projevila výhoda
u lehčích závodníků. Zatímco děti
lávku rychle přeběhly, dospělí, pod
nimiž se lávka prohýbala, obvykle
zvolili výrazně pomalejší postup.

Po jejich úspěšném představení se
již rozběhly tradiční disciplíny, jimiž jsou plavba v neckách, přechod
přes lávku, jízda přes lávku s trakařem a nakonec také přejezd lávky na
kole. Do zápolení se pustila desítka

Přírodní hasičská zdrž v Brodku
u Konice i tentokrát hostila dvě kuriózní plavidla, na nichž byste Atlantik
asi nepřepluli. S jedním z nich dorazili Zombie boys ze Suchdola, v tom
druhém pádlovaly Myšky.

pro Večerník

Martin ZAORAL

PŮVODNÍ
reportáž

Na akci dorazili nejen místní, ale i řada lidí z okolí

BRODEK U KONICE Není důležité zvítězit, ale namočit se! I tak
by se dalo shrnout předsevzetí účastníků Neckyády v Brodku
u Konice. V pořadí už osmý ročník soutěžního odpoledne u vody a v ní se konal uplynulou sobotu 17. července v příjemném
areálu „Na rybníčku“ u kulturního domu. Na veskrze letní akci
byla zvědavá spousta místních i lidí ze širokého okolí.
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Prostějovský zastupitel Pavel Dopita má rád adrenalin i bylinky
PROSTĚJOV Většina Prostějovanů jej zná jako komunálního
politika, je členem Zastupitelstva
statutárního města Prostějova za
SPD. Sedmapadesátiletý Pavel
Dopita (na snímku) z Vrahovic
má ovšem kromě politické činnosti velice bohatý soukromý
život. Veškeré volné chvíle totiž
věnuje sportu. Ale pozor, ne jen
tak ledajakému! Zbožňuje adrenalin, takže se pravidelně účastí extrémních silových závodů,
maratonů, triatlonů i boxerských
utkání. Vrahovický „Rambo“ nám
prozradil, že spoustu závodů, při
nichž už kolikrát zažil pravé peklo, absolvuje se svou manželkou!
Kromě toho ale Pavel Dopita sám
pořádá několik sportovních akcí
a propaguje zdravý životní styl.
Řeč přišla i na zázračné bylinky...

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jste ukázkou toho, že nejen
politikou a prací živ je člověk...
Vaším velkým koníčkem je sport
a pohyb vůbec, obzvláště ten adrenalinový. Proč se věnujete zrovna
extrémním sportům a co pro vás
tato tvrdá dřina znamená?
„Vždy jsem byl spíše multisportovec. V mládi jsem aktivně zápasil
v judu, pak přišel stolní tenis, triatlony, mnozí mě znají jako
organizátora volejbalové amatérské ligy v Prostějově, a ještě
pár sportů by se našlo. Po kratší
pauze jsem se ke sportování
vrátil a pak to byla již jen šťastná náhoda. Opět jsem začal
s triatlony, a protože běh byla
moje nejslabší stránka, tak jsem
se na něj zaměřil. Dokonce tak,
až mi kamarádka řekla, zda nechci zkusit závody Obstacle Course
Races. Asi nejznámější pro čtenáře
bude série Spartan Race. I když můj
první tedy byl konkurenční Gladiátor Race. Takovou atmosféru jako
kdysi v Josefově jsem popravdě již
od té doby nezažil, možná ji stále
hledám…“
yy O čem tyto závody vlastně
jsou?
„Tento sport má dvě roviny. Tou
první je samozřejmě sám závod, který umí zvednout nejen tepovku, ale
i adrenalin. Nelze však pominout i tu
druhou, a to je příprava, která kombinuje snad vše, co si umíte představit, a nutí vás protrénovat celé tělo.
Dá se říct, že to je takový dvacetiboj.
Ovšem je tu ještě třetí rovina, která
platí pro každý sport a kterou mno-

ho vašich čtenářů zná, ať již jezdí na
kole, běhají, nebo třeba hrajíí kuželky.
Při sportu si náramně odpočine
čine hlava a zbavíte se stresu. Při tepovce
povce sto
osmdesát, když se někde houpete
na laně, opravdu nemáte moc času
zabývat se problémy světa a zůstává
vám prostá otázka, zda přežijete...
ijete...“
yy Můžete konkrétně popsat,
psat, co
si máme pod pojmem extrémní
xtrémní
t?
překážkový běh představit?
„Jak napovídá sám název, jee to běh
kém pros překážkami, často v horském
středí. Existuje několik sériíí závodů,
nebo i jen jednotlivých akcí,, a každý
se snaží naplnit to známé a občas
nenáviděné heslo, ‚vystup ze své
komfortní zóny‘. Překážkyy můžeme s trochou zjednodušeníí dělit na
ání, šplh,
gymnastické, jako je ručkování,
ale i překonávání různých stěn, kdy
ůl metru.
ty nejvyšší mají i dva a půl
ůzná břePak silové, kdy přenášíte různá
aktorové
mena nebo přehazujete traktorové
vednostpneumatiky, a konečně dovednostíl, balanc
ní, jako je hod oštěpem na cíl,
na kladině nebo slack line.“
yy Připadá mi, že tyto závody
vody by
dokázal zvládnout snad jen
en Rambo...
R závody
„Není pravdou, že OCR
rénované
jsou pouze pro velmi natrénované
jedince. Poslední dobou see přidává
stále více lidí, kteří si to v kategoriích Open chtějí jen zkusit,t, zda to
ěkterých
dají. V této kategorii si na některých
níci popřekážkách mohou účastníci
máhat. V kategoriích Elite a Age,
itelkterou běhám já, pochopitelho
ně ne. Mimo zmiňovaného
závodu Excalibur Race se

Petra Vabrouška. To je ten, co dal
sedm maratonů v sedmi dnech na
sedmi kontinentech. Ale k vaší
otázce – rád se vracím na maraton do Prahy, nadchl mě maraton ve slovinském Bovci,
miluji maraton Moravským
krasem, který jsem před pár
lety založil jako kamarádský
spoluběh. Přesné číslo vám
neřeknu, ale jen letos máme se
ženou za sebou již čtyři. Časy
jsou pohodové, někde mezi
4:15 až 4:30 hodiny. Jak říkám,
nejsem běžec, ale milovník běhu.
A pokud je to možné běhám nejraději v přírodě.“
yy V jakých zemích jste už závodil
yyV
a s jakými úspěchy?
„Mám za sebou závody

pila, ona mě zase motivovala v kopcích, kde jsem slabší já. Trať v délce 55
kilometrů s převýšením krutých 3,5
kilometru a se 77 překážkami jsme zdolali za třináct hodin a dvacet šest minut.
Myslím si, že není moc manželských
párů, které tento závod v jeho historii
takto spolu dokončily. To již nevystupujete z komfortní zóny, to jdete rovnou
do pekla!“
yy Musíte mít zřejmě hodně „nabušenou“ fyzickou kondici. Jak
trénujete?
„Dvakrát týdně běhám, dvakrát
týdně mám i trénink zaměřený na ručkov
án í
kován

ci organismu. Ještě jednu bylinku
bych rád zmínil. Kalisii vonnou.
Náš imunitní systém dostává v posledních letech jednu ránu za druhou a kalisie je jednou z variant, jak
tomuto náporu nastavit hráz.“
yy Známe vás i jako organizátora
yyZnáme
sportovně-společenských akcí.
Co aktuálně připravujete?
„Máme čerstvě za sebou 6. ročník
Vrahovického bicyklu a již chystáme se spolkem Naše Vrahovice na
příští rok velké překvapení. Pokud
to klapne, nebude to již jen cykloturistická akce, ale vyjdeme vstříc
četným požadavkům zdatnějších
cyklistů. Dále to bude na podzim
již tradiční Vrahovický silák, opět
se bude házet asi čtyřmetrovou
kládou, já samozřejmě opět

„Vzdal jsem jediný závod, kdy žaludek řekl
dost. Ale třeba závod Heroes Race jsem
dokončil i s podvrtnutým kotníkem,
i když jsem se doslova dopajdal do cíle“
v okolí Prostějova koná pro
širší veřejnost ještě závod Ruěbrady
nex Race na jezerech Poděbrady
u Olomouce. Tradici má i Heroes
Race u Opavy. Zkuste to, a možná
budete překvapen, co vaše tělo dokáže.“
yy Kolik jste v životě uběhl maratonů a jaký je váš nejlepší čas?
„Jak již má příprava a tělesná konstituce napovídají, nejsem typický
běžec. Vždy mě pobaví, když u nějaké akce, jako je například maraton
v Praze, dostanu dotazník s anketou,
jak mě motivují běžci z Afriky... Odpovídám popravdě, jak mě může
motivovat někdo, kdo má 40 kilo?
Naopak si nesmírně vážím toho, že
jsem na startu Mistrovství ČR ve
středním triatlonu mohl stát vedle

vizitka
PAVEL DOPITA
✓ narodil se 22. července 1964 v Prostějově
✓ je ženatý, má jedno dítě
✓ vystudoval Vysoké učení technické v Brně,
obor Automatizované systémy řízení;
MBA General management na CMU;
LL.M., korporátní právo na EPI s.r.o.;
pedagogické studium, učitel odborných
předmětů na SŠ, EPI s.r.o.
✓ pracuje jako vedoucí IT oddělení VZP ČR v Prostějově; IT specialista
VZP ČR Praha; externí vysokoškolský učitel na EPI s.r.o. a středoškolský
učitel na SG a SOŠ
✓ kandidoval do Senátu ČR za SPD, dále do Evropského parlamentu
za SPD, je místopředsedou oblastního klubu SPD, zastupitelem
Prostějova za SPD a předsedou zastupitelského klubu SPD
✓ jeho životním krédem je heslo: „Raději deset lidí na hřišti než sto v hledišti“
✓ k jeho koníčkům patří běh, překážkové závody, fotografování,
vysokohorská turistika
zajímavost: za poslední 4 roky vyběhl asi dvěstěkrát Kosíř a naběhal
na něm hodně přes dva tisíce kilometrů
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Spartan Race na Slovensku, Maďarsku a Polsku,
a pak mistrovství Evropy v Itálii
Itálii.
Maraton ve Slovinském Bovci, Barbarien Race v Polsku a bylo by toho
víc. V posledních pár letech jsem
stál několikrát na stupních vítězů
v závodech Spartan Race, považuji si účasti na MČR ve středním
triatlonu. Ale víte, co je nejdůležitější? Sport je nejlepší diplomat,
který spojuje národy. Takže víc
než umístění si vážím toho, že díky
sportu mám přátele nejen u nás napříč republikou, ale i na Slovensku,
v Polsku, ale třeba i ve Slovinsku
a dalších zemích. I díky tomu jsem
získal titul Sportovní hvězda prostějovských médií za rok 2019, když
mi hlasy posílali i ze zahraničí. Překážkové závody jsou snad jediným
sportem, kdy si soupeři navzájem
fandí a podporují se.“
yy Vzdal jste už nějaký závod?
A pokud ano, proč?
„Zatím pouze jeden závod Spartan
Race, ale jak říká jedna moudrost
napříč časem – není podstatné, kolikrát upadneš, pokud vždy dokážeš
vstát. Důvod byl víceméně zdravotní, kdy žaludek řekl dost. Ale třeba
závod Heroes Race jsem dokončil
i s podvrtnutým kotníkem, a když
jsem se doslova dopajdal do cíle, již
tam na mě čekali zdravotníci, že měli
o mém stavu průběžné informace
z trati. Adrenalin nutí závodníky dokončit ať s větším, či menším zraněním. Na Gladiátor Race jsem viděl
jednoho závodníka, jak se do cíle asi
kilometr plazil. Občas je ale pořadatelé musí i násilím stahovat z trati, to
když hrozí vážnější zranění.“

Foto: archiv P. Dopity

yy Je známo, že do mnoha závodů
se společně s vámi zapojuje i vaše
manželka. Dobrovolně, nebo jste
ji k tomu „ukecal“?
„Zde se musím pozastavit a smeknout. Zároveň chci uvést věci na
pravou míru. Už jsem i slyšel, že
na mě mají spadeno různé organizace bojující za práva žen. (směje
se) Ne, opravdu ji nenutím, ona
chodí dobrovolně! Máme spolu za
sebou mimo zmiňovaných maratonů i prozatím nejdelší společný
závod, a to Geroy Ultimatum – 62
kilometrů a 120 překážek. Dále
několik Horských výzev, to jsou
v podstatě maratony v kopcích,
a pak hlavně nejtěžší závod Spartan Race Ultra Beast. Jen za loňský
rok jsme spolu naběhali dva tisíce
kilometrů. Vzájemná podpora je
tím motorem, proč nás to stále
baví. Nebo nutí běžet, i když to
nebaví. Přece se nebudu dívat na
její záda, že? Pro letošní rok jsem
pro ni přichystal jedno romantické proběhnutí okolo Dalešické
přehrady na 75 kilometrů s převýšením dva kilometry. Bude to náš
prozatím nejdelší společný běh,
tak si jej určitě užijeme.“
yy Jakého sportovního úspěchu si
ve své kariéře ceníte nejvíce?
„Určitě právě již zmiňovaný Spartan
Race Ultra Beast v loňském roce,
který jsme absolvovali společně se
ženou. Otevřeně říkám, že nebýt jí,
tak bych jej možná nedokončil. Já jí
fandil u překážek, kde se trochu trá-

a silové dovednosti, aktuálně chodím minimálně také dvakrát týdně
na box, který je výborný na rychlý
vstup do kardio zóny. Prokládám
to i míčovými sporty, stále chodím
na volejbal, kvůli triatlonům plavu a jezdím na kole. Myslím si, že
v tréninku je důležitá pestrost. To
je i moje rada čtenářům Večerníku,
zapojujte co nejvíc různorodých
aktivit! Pak vás to bude bavit. Snad
každý zná takové to nadšení, kdy
chce začít cvičit, přepálí první týden nebo dva, a pak hledá výmluvy,
proč zrovna dnes nejít na trénink.
I procházkou do přírody pro sebe
uděláte víc než ten, kdo doma sedí
na gauči. Důležité je začít a vydržet.
Pak se třeba uvidíme i na nějakém
překážkovém závodě.“
yy Je o vás známo, že propagujete
zdravý životní styl, například pomocí bylinek. Je to pravda?
„Kdo mě sleduje prostřednictvím
Facebooku, tak ví, že bylinkám se
věnuji poměrně intenzivně. Nemají
sice takový náběh jako prášky, ale
jsou přírodní a celkově je tělo většinou lépe snáší. Teď by měli zbystřit
pánové nad padesát let. Co si budeme povídat, po padesátce nám letí
testosteron dolů, může se zvyšovat
únava. Doporučuji pravidelně pít
čaj z kotvičníku zemního. Věřte, že
i vaše žena vás za to pochválí! Ne
nadarmo se mu říká také zelená
viagra. My sportovci ovšem víme,
že zvyšuje o 30 procent hladinu
testosteronu a pomáhá regenera-

v kiltu. Jen tentokrát hod kettlebelem bude nahrazený vrhem koulí.
Chtěl bych říct vrahovickou, ale
bude to klasická atletická sedmička. Co se týká běhu, tak mimo Maratonu moravským krasem, který
již také proběhl, a Mikulášského
běhu Répešákem, který bude na
konci roku, připravuji novou běžeckou akci. Bude spojena s Kosířem,
mojí srdcovkou. Bude to taková
malá návštěva předpeklí a bude určena nejen pro sky runnery. Nechte
se překvapit.“
yy Jaké máte osobní cíle v nejbližší době?
„Letošní závodní sezónu startuji
v půlce července na závodě Spartan
Race v Polsku, pak čeká Liberec
a mistrovství Evropy ve švýcarském
Verbier. Co se dále týká sezóny
Spartan Race, tak ji dokončím závody na Dolní Moravě, v Maďarsku, a pak především na mistrovství
světa v řecké Spartě. Čekají na mě
také dva závody Excalibur Race,
Vranov u Brna a pak Helfštýn, kam
všechny srdečně zvu. Snad bude
konečně maraton v Praze. Nesmím
také zapomenout na romantický
soukromý ultramaraton se ženou.
Poslední dva roky se věnuji také
boxu. Zatím mám za sebou pouze
nějaké sparingové a exhibiční zápasy. Ostatně jeden bude k vidění na
podzim i v Prostějově, kdy chystám
sportovní akci u Hloučely. Ale i zde
asi bude jedno překvapení. Je toho
letos opět dost.“

zpravodajství

WWW.VECERNIKPV.CZ

19. července 2021

11
RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

„Kvůli uzavřeným zařízením jsme obdrželi vládní kompenzaci,“ ulevilo se Vladimíru Průšovi
PROSTĚJOV Domovní správa Prostějov provozující obě prostějovská koupaliště, městské lázně, zimní stadion, Společenský
dům, fotbalový areál, městskou tržnici i celé tepelné hospodářství na tom v loňském roce navzdory koronavirové krizi
skončila po ekonomické stránce velice dobře. Přestože všechna sportovní zařízení včetně kulturního domu byla více než
půl roku uzavřena, hospodaření Domovní správy zůstalo
v černých číslech. Společnost dokonce vykázala zisk.

PŮVODNÍ
zpravodajství

ský výsledek z vlastní činnosti koriguje v účetních výkazech odložená
daň z příjmů ve výši 52 276 korun,“
uvedl Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.
Přebytkového hospodaření se
podle dostupných statistik podařilo docílit i přesto, že tržby

Prostějov (mik) – Během dneška
a zítřka dojde k celkovému uzavření
mostu přes říčku Romži ve Vrahovicích, který prochází rekonstrukcí.
„Důvodem uzavírky tohoto mostu
v pondělí 19. července a ve středu 20.
července jsou práce za pomocí těžké
mechanizace a jeřábů. Jeřábem se budou na mostě umisťovat velké betonové prefabrikáty. Most tak bude na dva
dny uzavřen i pro pěší kvůli bezpečnostním důvodům,“ vysvětlil Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova.

roèní náklady domovní správy
v roce 2020 na zajištìní provozu

pro Večerník

Michal
KADLEC

Oprava na Pøemyslovce

Hospodaření Domovní správy Prostějov skončilo za loňský rok přebytkem. „Obchodní společnost vykázala k 31. prosinci 2020 hospodářský
výsledek před zdaněním v hodnotě
plus 1 694 549,40 koruny. Tento
výsledek především ovlivnil teplotně příznivější průběh topné sezóny
v loňském roce s nižšími dodávkami <FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX
tepla o 2 371 GJ oproti předešlé se- hodobého majetku na aquaparku z provozu mnoha zařízené byly
zóně. Výsledek hospodaření dále vý- v Krasicích, a to celkem ve výši 3,452 mnohem nižší než v roce 2019.
razně ovlivňují vysoké odpisy dlou- milionu korun. Uvedený hospodář- „Například co se týká koupališť,

8NCFKOÊT2TčwCLGFPCVGN&QOQXPÊURT¾X[2TQUV÷LQXZHQVQKPVGTPGVCCTEJKX8GéGTPÊMW

v roce 2020 jsme kromě koronavirové krize prožili i otřesnou
sezónu, co se týká počasí. Na druhé straně mnohé tržby ze zimního stadionu, kulturáku a dalších
zařízení jsme dokázali udržet
díky dlouhodobým pronájmům
prostor živnostníkům či podnikatelům. A ještě je nutno zdůraznit,
že kvůli nucenému uzavření zimního stadionu, lázní a dalších zaříze-

ní jsme získali „odškodné“ v rámci
vládních kompenzací z programu
Antivirus,“ vysvětluje Vladimír
Průša.
Určitě ale také není bez zajímavosti, že Domovní správa stále eviduje
v účetnictví některé závazky, ovšem
také daleko vyšší pohledávky. Například 8,2 milionu korun za občany
Prostějova na nájemném v městských bytech. Ale to už je jiné téma...

<CUVWRKVGNÆDNGUMWT[EJNGUEJX¾NKNKRQOQELKåPÊ/QTCX÷
„Dáváme najevo svoji solidaritu,“
komentoval jednomyslné hlasování primátor Jura
PROSTĚJOV Minulé úterý se
uskutečnilo jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějova, které mimořádně a narychlo
svolal primátor František Jura
(ANO). Hlavním důvodem bylo
schválení finanční pomoci obcím
jižní Moravy postiženým ničivým
tornádem. Hlasovalo se ale také
o přijetí dvou dotací na investiční akce a také o finanční podpoře
na zakoupení dezinfekčního přístroje pro sanitky prostějovské
záchranky. Zastupitelé se po více
než roce vrátili k jednáním do tradičních prostor obřadní síně prostějovské radnice.

Most ve Vrahovicích
se zavírá

Michal KADLEC
Úterního mimořádného zasedání se
zúčastnilo sedmadvacet z pětatřiceti zastupitelů a celé jednání trvalo rekordně
pouhých sedmadvacet minut! Většinou
z důvodu dovolených nebo nemoci byli
omluveni Jan Krchňavý (PéVéčko), Jiří
Rozehnal (ANO), Hana Naiclerová, Jan
Navrátil (Změna pro Prostějov) a Aleš
Matyášek, Petr Ošťádal a Martin Hájek
(Na rovinu!). Hlavním bodem programu bylo schválení finanční pomoci obcím jižní Moravy, které v nedávné době
postihla živelná pohroma. Radní navrhli
zastupitelům poslat na účet Krajského
úřadu Jihomoravského kraje částku 1,5

milionu korun. „Všichni víme, co se na
jižní Moravě stalo, všichni jsme to sledovali. Na neštěstí jsme reagovali hned
v rámci krizového štábu Olomouckého
kraje a souhlasili jsme s výjezdy hasičských sborů do postižených oblastí. Navíc jsme z prostředků Lesů města Prostějova poskytli obcím velké množství
dřeva, odeslali jsme velké množství potravin z uspořádaných sbírek a nezištně
pomohlo také sociální zařízení Sanco.
Dále jsme se členů vedení Jihomoravského kraje dotazovali, jaká další pomoc
by byla nejpotřebnější. Bylo nám sděleno, že další nejvhodnější pomocí jsou finanční prostředky, které by kraj poskytl
obcím zasaženým tornádem, a to pře-

2TQUV÷LQXwVÊ\CUVWRKVGNÆUGX×VGTÚRQXÊEGPGåTQEGUGwNKXVTCFKéPÊEJRTQUVQT¾EJ
QDąCFPÊUÊP÷TCFPKEG
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

vážně na odklízení škod. V radě města
jsme se rozhodli pro částku 1,5 milionu
korun. Pomáhali jsme vždy při různých
neštěstích, ať už to byly povodně, nebo
před pár lety tragédie při výbuchu panelového domu v Prešově. Reagujeme
okamžitě i na nedávné neštěstí na Hodonínsku a Břeclavsku,“ uvedl František Jura, primátor Prostějova. K tomuto
bodu jednání nikdo nediskutoval a ná-
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sledně pro návrh radních hlasovalo všech
sedmadvacet zúčastněných zastupitelů.
„Dáváme tak najevo svoji solidaritu,“ poděkoval všem hlasujícím primátor Jura.
Zastupitelé následně rovněž rychle odhlasovali přijetí dotací na rekonstrukci
tělocvičen na základní škole v ulici E. Valenty v Prostějově a také na novostavbu
sídla ochránců přírody IRIS na Husově
náměstí. Zastupitelé se krátce „zasekli“
jen při projednávání posledního bodu
pr
programu, a to u finanční pomoci ve výši
83 500 korun prostějovské záchrance na
po
pořízení dezinfekčního přístroje pro prosto
storovou dezinfekci sanitních vozidel.
„M
„Máme jediný přístroj pro čtyři sanitky,
kt
který navíc doznal během ročního použ
užívání při koronavirové krizi značného

Prostějov (mik) – S částečným omezením provozu se budou muset zejména řidiči smířit v následujících dnech
v ulici Přemyslovka v Prostějově. „Od
pondělí 19. července do čtvrtka 29.
července zde bude částečně omezen
provoz na komunikace v ulici Přemyslovka, a to před domem číslo 12. Důvodem je oprava kanalizace,“ informoval
Jan Vejmělek, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

=DVÉyRY½QÉSRNUDÄXMH
Prostějov (mik) – Zasíťování území
části Prostějova optikou dále pokračuje. Zahájena bude už čtvrtá etapa.
„V termínu od 19. července až do 31.
října bude na území města Prostějova
probíhat 4. etapa zasíťování optickými
kabely pro vysokorychlostní internet
od společnosti T-MOBILE. Jednat
se bude o výkopové práce v pozemních komunikacích, v pozemcích veřejné zeleně, a to na Husově náměstí
a v ulicích Na Příhoně, Winklerova,
Sokolská, Jihoslovanská, Pražská,
Švabinského, Rozhonova, Trávnická,
Vrchlického, Hvězda, Karlov, Vladimíra Ambrose a Svatoplukova,“ uvedl
Jiří Pospíšil, první náměstek primátora
Prostějova.
opotřebení,“ uvedl přítomný zastupitel
Pavel Holík (ČSSD), bývalý šéf prostějovské záchranky, který tady stále působí
jako výjezdový lékař. „Naprosto chápu
nutnost tohoto přístroje. Ptám se ale, zda
na podobné investice nemá ve svém rozpočtu pamatovat Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje,“ poznamenal logickou připomínku opoziční
zastupitel Petr Kapounek (Na rovinu!).
„Tímto podporujeme záchranku, která
působí v našem městě,“ podotkl v odpovědi primátor František Jura, načež zastupitelé finanční dotaci schválili.
Další jednání zastupitelstva je na pořadu
v úterý 7. září.

nový kus přírody <FTCXÆO÷UVQ

PROSTĚJOV
V V okrajové
y
části Prostějova plánují radní vysadit obrovské množství nové
zeleně. Konkrétně v Čechůvkách
chtějí vytvořit nový kus přírody
pro relax. Město zde organizuje
komunitní výsadbu. V první etapě, která by mohla proběhnout již
na podzim letošního roku, je v Čechůvkách plánovaná organizovaná
výsadba stromů a keřů. A do ní se
podle slov náměstkyně primátora
pro životní prostředí Milady Sokolové může zapojit i veřejnost.
„Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu budeme na
konci prázdnin vědět, kolik a jaké
stromy bychom mohli zasadit. Lidé,
kteří se do akce zapojí, si budou
moci vysadit „svůj“ strom,“ předesílá
Milada Sokolová.
Prostějovští konšelé upozorňují, že
pokud budou lidé mít zájem vysadit kus přírody v Prostějově, budou
si moci své místo k sázení rezervovat na portálu rozvijime.prostejov.
cz, který bude funkční v průběhu
měsíce srpna, či aktuálně na adrese
milada.sokolova@prostejov.eu.

„Stromy zakoupené městem
Prostějovem i nářadí budou připraveny přímo na místě výsadby
v den vhodný pro zasazení stromů.
S předstihem budeme informovat,
kdy přesně se bude sázet. Zájemce si
tedy nemusí žádný strom kupovat,
pouze se k sázení a následné péči
o strom přihlásí a pochopitelně se
dostaví v den výsadby. Tato iniciativa mě napadla mimo jiné i proto,
že se mě často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich
dítko někde v Prostějově vysadit
strom,“ vysvětluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která je
zodpovědná za životní prostředí
v Prostějově. „Obnova krajinné zeleně je důležitým tématem, které dlouhodobě řešíme. Na okraji Čechůvek,
u takzvaného cviklu, je proto naplánovaná plošná výsadba stromů, keřů
a výsev květnatých trávníků na ploše
téměř 1,3 hektaru,“ dodala Milada
Sokolová.
Cílem úprav bude vytvoření samostatně fungujícího přírodního
celku, který bude podporovat zadržování vody v krajině, bude zvy-

TQ\F÷NKNQRGPÊ\G
„Podpořili jsme i exkurze
pro seniory,“ říká Alena Rašková

šovat druhovou rozmanitost rostlin
i zvířat a zlepší vizuální i hlukové
podmínky. „Budou se vysazovat
pouze přírodní druhy rostlin vhodné právě pro toto zvolené místo.
Klademe důraz na minimální
následnou údržbu a využití přirozených samořídících procesů, kdy
u dřevinných prvků nebude nutná
probírka a květnaté trávníky budou sečeny pouze dvakrát ročně,“
dodává náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že jedním z hlavních
cílů bude také zvýšení rekreačních
možností místních obyvatel.

(QVQ /CIKUVT¾V O÷UVC 2TQUV÷LQXC
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Úpravy budou zahrnovat výsadbu
rostlin, vzniknou štěrkové pěšiny
a odpočinkové plochy s lavičkami
a ohništěm. „Vytvoříme tak prostor
k procházkám nebo posezení s přáteli. Nezapomeneme ani na bývalou
říčku Vikličku, která bude pročištěna. V dalších etapách připravujeme
podél Vikličky, směrem k Vrahovicím, záměr vybudování pěší cesty tak, aby mohl vzniknout nový
procházkový okruh,“ uzavírá první
náměstek primátora Jiří Pospíšil.
(mik)

PROSTĚJOV Město Prostějov
je členem Národní sítě Zdravých
měst od roku 2000. Zdravá města
realizující místní Agendu 21 jsou
součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí s názvem Aalborská charta. Nyní institut Zdravého města Prostějova rozděloval
dotační peníze.
„Zdravé město vytváří kvalitní a příjemné místo pro život na základě domluvy s jeho obyvateli. Otevírá prostor
pro posilování aktivit a jejich zájmů.
Projekt je součástí aktivního života
především těch obyvatel, kteří již patří
do řad seniorů,“ říká politička Zdravého města a náměstkyně primátora
Alena Rašková. Projekt Zdravé město
dotačně podporuje akce zaměřené
především na zdravý životní styl, sport,
využívání volného času, propojová-

ní aktivit mladých i seniorů v našem
městě. Tato forma finanční podpory je
v našem Zdravém městě ověřená.
„Mám-li být konkrétní, tak na jednání
radních jsme schválili podporu mířící například na organizaci tanečních
odpoledních čajů, na organizaci lekcí
chůzí s holemi Nordic Walking, na
pořádání jednodenních výletů pro
seniory s exkurzemi, konkrétně na
zajištění dopravy a vstupného, dále
například na workshopy a přednášky
zaměřené na zdravý životní styl, na
zajištění zdravotního cvičení pro seniory, na soutěže Dobrodružství s počítačem, na akci Noc s Andersenem
nebo třeba na Tvořivé dílny s ICM.
Celkem jsme rozdělili 108 tisíc dotačních korun,“ usmívá se politička Zdravého města a náměstkyně primátora
Alena Rašková.
(mik)
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Krásné pohodové chvíle naruší mnoha Prostějovanům nepříjemné situace na silnicích. Proto raději s předstihem očekávejte dopravní zácpy
a kolony, především v blízkosti rekreačních letovisek. Část dovolené
tak strávíte nadáváním.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zřejmě
v úvodních dnech tohoto týdne zažijete nepříjemné překvapení, ale
brzy se z něho otřepete. Sice přijdete o část očekávaného finančního
zisku, ovšem dalšími aktivitami si
ztrátu nahradíte.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nemáte
dostatek sebevědomí, což vám právě v těchto chvílích bude chybět.
K většině pracovních úkolů se tedy
budete stavět liknavě, jakoby se vás
vůbec netýkaly. Nebudete si totiž
chtít pošramotit reputaci.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Pokud se dostanete k možnosti byť
jen trochu riskantního kšeftu, neváhejte a jděte do toho. Jste natolik
rozumní, že v případě krachu zavčas
ze všeho vycouváte. Větší ztráty jsou
tak vyloučené.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Čeká vás
brzy návštěva zubaře, což vám na
hodně dlouhou dobu zkazí náladu.
A přitom sami víte, že váš chrup
potřebuje spoustu zásahů. No nic,
nakupte si balík „brufenů“ a nebojte
se ničeho!

LVI – 22. 7. až 22. 8. Povinnosti
v domácnosti byste si měli rozdělit, nemůžete všechno oddřít sami.
Zapojte do úklidu partnera i děti.
Přestože se nesetkáte s pochopením, buďte nekompromisní. Přece
si chcete také odpočinout.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Svůj
klid najdete výletem do přírody, ale
sami! Své nejbližší tentokrát nechte
doma a podnikněte výlet, na kterém
se nebudete muset s nikým druhým
nervovat. Uvidíte, jak celí pookřejete.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Čeká vás
doručení nepříjemné obálky s modrým pruhem. Něco jste asi provedli,
protože po vás zatouží policejní vyšetřovatelé. Možná ale půjde o podání svědecké výpovědi, takže se
nemusíte třást strachy.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Sice
úzkostlivě dbáte na pořádek, ale
hlavně v domácím prostředí. Zato
na dovolené se z vás stanou nepořádníci, které svět jen tak nevidí. Nu
což, na pár dní zhřešit můžete, však
z toho žádná bouřka nebude.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Jste
až příliš velcí puntičkáři a vyžadujete od všech splnění úkolů do posledního detailu. Jenže nyní tvrdě
narazíte, protože ve vaší blízkosti se
objeví člověk, co stejné věci bude
požadovat po vás.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Přijdete na chuť seznamování s novými lidmi. Staří přátelé totiž pro
vás začnou být již neatraktivní. Nic
proti tomu, ale všechny vyměnit
přece nemůžete. Tím byste si oblibu
moc nezískali.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Blíží
se vám doba dovolené, takže je nejvyšší čas řešit, jak ji vůbec strávíte.
Svolejte tedy všechny blízké a poraďte se, kam letos vyrazit. Myslete
ale rovněž na to, že vaše peněženka
není nafukovací.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Nepohodnete se s rodiči, což vás bude enormně mrzet a ovlivní to náladu na celý
týden. Budete asi muset ustoupit ze
svých radikálních názorů a poslechnout zkušenější. Co byste neudělali
pro klid v rodině!
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OZNÁMENÍ
o přerušení
dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 2. 8. 2021 od 7:30 do 9:30
hodin. Vypnutá oblast: Základní
škola Vrahovice, Majakovského
1.
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 2. 8. 2021 od 7:00 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast:
ul. B. Martinů s č. 2, 4 a 6, J. Suka
č. 4, Zátiší č. 5.
Obec: Prostějov, Vrahovice
Dne: 2. 8. 2021 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: ul. Vrahovická s č. 56b (obchod), 56d a č.
58.
Obec: Klenovice na Hané
Dne: 2. 8. 2021 od 10:00 do
12:00 hodin. Vypnutá oblast:
Klenovice na Hané: Areál zš,
oboustranně ulice od č. 101
a 229 po konec obce směr Ivan,
ulice u školy s č. 282 až 317, dále
č. p. 324, 325, 326, 257, 281,
295.
Obec: Bedihošť
Dne: 3. 8. 2021 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast:
Bedihošť – č. p. 153, 161 až 169.
Obec: Domamyslice
Dne: 5. 8. 2021 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:

levá strana ul. Jasmínové s č.
9-19.
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 9. 8. 2021 od 8:00 do
14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Brodek u Prostějova – č. p. 349 354, 406, 407 na ulici Zahradní.
Obec: Prostějov
Dne: 2. 8. 2021 od 8:00 do
10:00 hodin. Vypnutá oblast:
Správa železnic, st. org. - areál
„místního“ nádraží.
Obec: Prostějov
Dne: 3. 8. 2021 od 7:30 do
12:30 hodin. Vypnutá oblast:
Švehlova střední škola polytechnická - areál na Určické ul.
Obec: Prostějov
Dne: 4. 8. 2021 od 7:30 do
11:00 hodin. Vypnutá oblast:
oboustranně ul. Rumunská od č.
25 a 26 po ul. Dr. J. Horáka vč.
garáží, oboustranně ul. Dr. J. Horáka od č. 16a (obchodní centrum) a č. 24 (Základní škola) po
ul. Mozartova.
Obec: Prostějov
Dne: 10. 8. 2021 od 8:00 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
odběratelská trafostanice TORAY (č. 300038).
EG.D, a.s.

KOUPÍM
GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473
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PRODÁM
Prodám st. parcelu v Konici.
Tel.: 606 605 690
Prodám stavební míchačku na třech
kolečkách. Tel.: 775 780 045

K pivu či vínu jsou tyto dobrůtky k nezaplacení! Česky řečeno „brambůrky“ jsou
vítaným doplňkem každého jídelního stolu a tak Večerník minulý týden zjišťoval,
kde je seženete za nejpříhodnější ceny. Klasické a zřejmě nejrozšířenější Bohemia
chips kupte v Kauflandu, pro domácí Hobžovy Strážnícké brambůrky pak zamiřte do Lidlu nebo Tesca. Pringles Originál pořídíte nejlevněji v Bille, Lay´s rovněž
v Bille a za stejnou cenu také v Tescu. Pokud dáváte přednost Chio chips, tak si je
kupte v Tescu, kde jsou k mání za bezkonkurenční cenu. Brambůrky privátních
značek nakoupíte za nejmenší peníz v Lidlu či Kauflandu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 14. července 2021.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 20. července: Družstevní, Družstevní – vnitroblok, Mozartova, Mozartova – vnitroblok, Rumunská, Dr.
Horáka (Mozartova - Bulharská), St. Manharda (Bulharská - Mozartova), Žeranovská bytový dům 21-25
čtvrtek 22. července: Brněnská – obslužná komunikace + parkoviště, Brněnská – vnitroblok, Krokova, Krokova
– vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu, Okružní (Určická – Krasická)

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
REALITY
KOUPÍM CHATU. Tel.: 604 635 465

Člověk nezemře,
dokud ho někdo jiný
nosí ve svém srdci.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.
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19. července 2021
Kdo ztratil na světě to nejdražší,
jen ten ví,
kolik žalu a bolesti v srdci zůstává.

Sháním byt 1+1 nebo 2+kk (hotovost).
Tel.: 736 791 091

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

Rodina shání ke koupi dům v PV a okolí.
Tel.: 737 601 184
Koupím byt nebo dům do 10 km
od Prostějova k rekonstrukci.
Tel.: 777 164 309
Pronajmu plně vybavený byt 1+1
v Prostějově. Tel.: 704 416 641.
Pronajmu obchod na Kravařově ulici,
30m2 s výlohou. Cena dohodou.
Tel.: 604 716 001
Pronajmu byl 2+1 (65 m2), zvýšené
přízemí, vestavěné skříně, neprůchozí
pokoje. Tel.: 739 061 608

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

Dne 17. července 2021
uplynulo 18 roků od chvíle,
kdy nás opustila
paní Jana KŘÍŽKOVÁ,
rozená Matušková.
Za tichou vzpomínku
děkují syn Martin,
rodiče a sestry.

Dne 25. července 2021
uplyne 2. rok,
kdy nás navždy opustila
paní Marie SLAVOTÍNKOVÁ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná
manžel Jaroslav,
dcera Hana s rodinou
a syn Jaroslav s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout…

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
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Dnes, tj. 19. července 2021,
vzpomínáme 13 let
od úmrtí naší maminky a babičky
paní Olgy VIČAROVÉ
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Dne 16. července 2021
jsme vzpomenuli
2. smutné výročí úmrtí
paní Blanky MLČOCHOVÉ.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Manželé Mlčochovi.

Dne 14.
4. července2021
července 2021
jsme vzpomenuli 17 roků,
co nás navždyy opustil
p
pan Jan MIČKA
ČKA
z Čechovic.
Č
Kdojstehoznali
Kdo
jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují synové, sestry a rodina.
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a dne 20. července 2021
uplyne 10 let, kdy navždy odešel
náš tatínek a dědeček
pan Jindřich VIČAR
ze Stražiska.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami

Dne 21. července 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Dáša ŽÁKOVÁ
z Drahan.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci
vzpomíná rodina

Tvůj hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.

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

Dne 13. července 2021
jsme vzpomenuli
1. smutné výročí úmrtí
pana Jaromíra MLČOCHA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželé Mlčochovi.

Dne 24. července 2021
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Ján BJALONČÍK
z Kralic na Hané.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

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

„ JE DOBRÉ VĚDĚT“ a uložit si tel.
číslo „ 777 135 540 „ Jsme zde pro vás
již 31 let a tato práce je našim koníčkem. NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:
„ OTVÍRÁNÍ ZAKLAPNUTÝCH
DVEŘÍ „ (ztráta klíčů). Opravy vodovod. baterií - WC - plynové ohřívače
vody (KARMY - PO 35- 371). Zabudování bezpečnost. zámků do bytů.
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov, tel.: 604 389 367

Dne 20. července 2021
se rozloučíme
s panem Miroslavem MLČOCHEM.
Chtěli bychom poděkovat
za účast na pohřbu,
květinové dary
a projevy soustrasti.
Manželé Mlčochovi.

Touto cestou chci poděkovat
všem svým, dnes už bývalým,
kolegyním nejen
za skvělou spolupráci,

Dne 21. července 2021
vzpomeneme 36. výročí
od úmrtí naší maminky
paní Ludmily KUBOVÉ
z Jesence,
která by se dne 20. srpna 2021
dožila 100 let.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.

Dík za to,
čím jsi nám v životě byl,
za každý den,
který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 18. července 2021
uplynulo 37 roků
od tragického úmrtí
naší milované dcery a sestry
Lenky BABINCOVÉ.
S bolestí v srdci
vzpomíná maminka
a sourozenci s rodinami.
Za tichou vzpomínku
děkujeme všem,
kteří ji znali a měli rádi.

Dne 17. července 2021
jsme vzpomenuli první rok,
co nás navždy opustil
pan Miroslav DVORSKÝ
z Krumsína,
který by dne 7. července 2021
oslavil 75 let.
S láskou a úctou
vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinami.

Uzávěrka řádkové
INZERCE
je v PÁTEK
23. července
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

... a stromy stále šumí,
slunce nepřestalo hřát,
kdo Tě znal, ten porozumí,
proč budeme stále vzpomínat.

Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
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Pátek 23. července 2021
Ing. Zdeněk Neuschel 1939 Kelčice Ludmila Králová 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Marie Dopitová 1938
Prostějov Jaroslav Šustr 1942 Prostějov 11.45 Obřadní síň Prostějov
Marie Moldříková 1933 Čechovice
Věra Pospíšilová 1941
Prostějov Jaroslav Bohanes 1939 Kostelec n/H Miloslava Vysloužilová 1927 Prostějov
Sněhotice Miroslava Jančíková 1952 Prostějov
Petr Škrabal 1977
Čechovice Marie Kolaříková 1920
Jaroslava Hloušková 1947 Protivanov Stanislav Augustin 1965 Olšany u PV

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

OZNÁMENÍ
Ztratil se kamarád Lev GABRLÍK,
nar. 1946, bydliště Krokova 18,
Prostějov. Pokud víte víc, dejte
vědět. Naposledy komunikoval
4.4.2021 s kamarády ze Slovenska.
Tel.: 736 488 819

Dne 20. července 2021
si připomeneme
6. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka FAITA
ze Stražiska.
S láskou vzpomíná
dcera s rodinou.

Hvězdy Ti nesvítí,
slunce Tě nehřeje,
už se k nám nevrátíš,
už není naděje.
Kam oči pohlédnou,
všude Tě hledají,
nikde Tě nespatří,
jen slzy padají...

Dny plynou jako řeky proud,
jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.

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

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

SLUŽBY

Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

Dne 25. července 2021
vzpomeneme 2. rok,
co odešla do harlejáckého nebe
naše harlejmama
paní Marta ČECHOVÁ,
dlouholetá členka Harley klubu.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Harley – Davidson
Club Brno.

Dne 18. července 2021
jsme vzpomenuli
17. smutné výročí úmrtí
pana Vincence KOUDELKY
z Brodku u Konice.
Stále vzpomíná manželka.

www.realitypolzer.cz

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Jak prostě žila,
tak tiše odešla,
velká ve své lásce a dobrotě
a skromná svým životem.

ZVÍŘATA
Nabízím kozlíka bílého, rohatého,
4 měs., Pv. Tel.: 737 607 098

1DEt]tPHSURGHMQRYRVWDYE\5'NN'UåRYLFH.OLGQiþiVW
REFHQDGRKOHGRG3Y1t]NRHQHUJHWLFNi]GČQiVWDYEDSĜHGGRNRQþHQtP'ĤPE\OVWDYČQ]D~þHOHPYODVWQtKRE\GOHQtQLNROLY
SURGHMHYãHYHY\VRNpPVWDQGDUGXDNYDOLWČ'LVSR]LþQČVHVNOiGiVSĜHGVtQČFKRGE\YHONpKRREêYDFtSRNRMHVNXFKNRXWHPWĜt
SRNRMĤNRXSHOQ\:&WHFKPtVWQRVWLNRPRU\ãDWQ\DJDUiåH
3RGODKRYpWRSHQtQDWHSHOQpþHUSDGOR
&HQD.þ

7HO

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

FINANCE

Dne 15. července 2021
by se dožil 83 let
pan Jindřich SLAVÍK
z Dětkovic.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Martina s rodinou
a rodina Kaplánkova

Utichlo srdce, uběhl čas,
vzpomínku v srdci
má každý z nás.

129267$9%<1$./Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH

Dnes, tj. 19. července 2021,
vzpomínáme 17 roků
od chvíle, kdy nás nečekaně
opustila naše milovaná dcera,
sestra a vnučka
Petruška HRAZDILOVÁ
z Laškova.
Dne 26. července 2021
vzpomeneme
její nedožité 33. narozeniny.
Stále vzpomínají rodiče,
sourozenci, dědeček a babička.

ale také za to, že mi byly oporou
a stály při mně jak v časech dobrých,
tak i tehdy, když se nedařilo.
Holky díky. Za vše.
Danka

Dne 11. července 2021
jsme vzpomenuli
24 roků od úmrtí
pana Josefa LEKLA.
Vzpomínají manželka
a syn Libor s rodinou.

Helena Skoumalová 1946 Prostějov Jana Šlézarová 1941
Anton Faško 1932
Prostějov Julianna Papšová 1932

Držovice František Špičák 1956 Kostelec n/H
Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Eva Burešová 1935

Prostějov Ludmila Mynaříková 1934

Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Firma na šití kožené konfekce hledá šičky
a pomocné síly do výroby. Dobré platové
podmínky. Dotazy na tel.: 603 834 529

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Do zámečnické výrobní firmy přijmeme
zručné brigádníky, důchodce, studenty.
Info tel.: 603 533 508; technikpv@seznam.cz

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

Přijmeme prodavačku do vinotéky za
zkrácený úvazek, podmínka ČID 1-3 stupně.
Tel.: 739 061 608
21071620867

21020320122

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice

UZÁVÌRKA ØÁDKOVÉ INZERCE
JE V PÁTEK 23. ÈERVENCE V 10.00 HODIN

Asistent/ka pedagoga
Mechanik/-čka
Obchodní zástupci
Operátor/-ka barevny
Vedoucí oddělení kvality

Plat (Kè)

18 405-23 377 Kč
18 500 Kč
25 000-40 000 Kč
21 000 Kč
35 000-42 000 Kč

Provoz

jednosměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
třísměnný
jednosměnný

Kvalifikace

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

Firma

ZŠ a gymnázium města Konice
JAMATRANS MORAVIA, Pv
ANRIA-CZ, Prostějov
Toray Textiles Central Europe, Pv
PRECIOSA, Brodek u Konice

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 tel.: 950 154 317.

21040910411

21070810845

20020710213

19112211384

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže

15

19. července 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

á
35292/128&+9,/,&.8
á á
DQHEOX6W(7HEiGHMWHKiGHMWH

GiYDW
ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YH
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ulice Jana Zrzavého
Jan ROSÁK, Ivanovice na Hané
Výhercezískává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

Také osmadvacáté 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 ČTVRTKA 22. ČERVENCE 2021, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Hana Zagorová
Nela KUČEROVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na kosmetické služby.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...ZÁBAVA
Alice VEJMOLOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 6, 5, 7
Miroslav VÍTEK, Plumlov
Výherce získává:
Výh
V
í
VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Prožij skvělé léto jedině s kabelkou od Fischerky
Zdeňka NAVRÁTILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ VOUCHER v hodnotě 400 Kč na ušití kabelky.

21070860847

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.

Výherce získá 96783(1.<
YKRGQRWČ.þQDDNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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20022870350

SLAD, PYRÉ, POUŽITÍ, ORLE, MOPY, SUNY, PÍKY, KALOUS, GYPS,
EMISE, MOTO, BRKO, UJET, PLEŤ, STUP, BANJO, EŠUS, SÍTA, SAVO,
LOSY, ADAM, KOST, PAVÍ, SNOP, AUREOLY, NELAD, LAMA, PEPŘ,
OSEL

19111261313

...V NAŠICH PONOŽKÁCH
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili polskou hvězdu prostějovského cyklistického oddílu SKC TUFO PARDUS, která se představí na letních olympijských hrách v Tokiu…
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HOROROVÝ VEČER V LETNÍM KINĚ

akce
v regionu...

Hravý den pro děti
u oranžerie
Přijďte si s dětmi zpestřit prázdninovou sobotu 24. července k zámecké
oranžerii v Čechách pod Kosířem.
V 10.00, 11.00 a 14.00 na Vás bude
čekat maňáskové divadlo o jedné
princezně a zatoulaném klubíčku pod
názvem „O hradě Hanzelburgu“. Pro
děti bude připravena i dílnička, začínat bude ve 12.00, 13.00 a 15.00. Odvážní princové a statečné princezny si
budou moct také zastřílet z luku! Rezervace předem není potřeba, vstupné
je dobrovolné.

KDY: PÁTEK 23. 7. 2021, 21:00 HODIN
KDE: ZÁMEK, PERNŠTÝNSKÉ NÁMÌSTÍ 176, PROSTÌJOV

Bojíte se rádi? Pak zavítejte tento
pátek do letního kina na nádvoří prostějovského zámku. Kino
METRO 70 si pro vás nachystalo
hororový filmový kvíz a následné
promítání kultovního filmu ze
70. let s titulem Vymítač ďábla.
Scéna letního kina v Prostějově nabízí návštěvníkům plno možností,
jak se v průběhu prázdninových
měsíců pobavit. „Letos máme k dispozici více lokalit na pořádání letního kina, a i dramaturgicky k tomu
přistupujeme maličko jinak než

loni. Na premiérovém prostoru na
velodromu nasazujeme velké divácké blockbustery. Aby to nebylo na
jedno brdo, tak to na zámeckém nádvoří kombinujeme,“ řekla Barbora
Kucsa Prágerová, ředitelka kina
METRO 70.
Páteční večer bude v letním kině na
zámku ve znamení hororů. Po delší
době se uskuteční oblíbený filmový
kvíz určený pro maximálně pětičlenné týmy. Od deseti hodin pak
bude páteční program pokračovat
promítáním hororu Vymítač ďábla,

který byl vůbec jako první horor
nominován na Oscara za nejlepší
film. „V uplynulých letech jsme si už
mnohokrát ověřili, že horory jsou
v Prostějově velmi navštěvovaným
žánrem. Abychom to trochu okořenili, tak k zakoupeným vstupenkám
na film vždycky pro diváky vymýšlíme další akce. Kolega z kina v Boskovicích už roky a roky dělá filmové
kvízy. Párkrát nám tady hostoval.
Využijeme zase jeho ochoty a k filmu uděláme i tematický filmový
kvíz,“ prozradila ředitelka.

Dobový swing na zámku
Sladké i dravé melodie z období let 1920
až 1930 přiveze na plumlovský zámek
v sobotu 24. července Originální pražský
synkopický orchestr. Koncert se bude
konat v kamenném sále od 20:30 hodin.

Jakubská pouť
v Kostelci na Hané
Tradiční Jakubská pouť v Kostelci na
Hané proběhne letos se zajímavým programem pro děti i dospělé. Akce začne
v neděli 25. července od 9:30 hodin mší
svatou v místním kostele. Následovat
bude od 14:30 hodin odpolední program ve farním areálu, v němž postupně
vystoupí kostelecká schola, dětský folklórní soubor Malý Kosíř a olomoučtí
šermíři ze skupiny Tenebra. Dále se lidé
mohou těšit na písničkový recitál Míši
a Lucky či na hanácký folklórní soubor Kosíř a stréčka Křópala. Rovněž se
představí kapela TO JE PROBLEM.
V doprovodném programu budou připraveny hry po děti i dospělé, šermířské souboje, lukostřelba, skákací hrad
a ochutnávka vín z jižní Moravy. Dorazí
i členové KVH Dukla. Vstup bude volný.

V Čechách pivo poteče proudem +RG\SőLQHVRXNDEDUHWLSőHEěKOiYN\
ČECHY POD KOSÍŘEM – Příjemná klasika pod Kosířem, to jsou pivní slavností
v Čechách pod Kosířem. Proč klasika? Ač
se to možná některým návštěvníkům může
zdát neuvěřitelné, letos se budou konat už
poosmé. Akce již tradičně nabídne řadu
piv z větších pivovarů, například Litovle,
ale také z těch menších poschovávaných
v okolních obcích a městečkách.
Kde je navíc více piva, často jsou přítomné
i pivní soutěže. Stejně tomu tak je v případě
Čech pod Kosířem. Lidé se tak mohou těšit

na trochu té lidové zábavy a obdivovat nebo se
podivovat nad dovednostmi v pití svých sousedů. Na své si ovšem přijdou i děti. I pro ně jsou
připravené soutěže, rodiče se přitom nemusí
bát, zde pivo v hlavní roli nebude. Večer navíc
pro všechny přítomné organizátoři chystají
taneční zábavu. Vstupné na akci, která se uskuteční znovu v zahradě multifunkční budovy, je
dobrovolné. Pivní slavnosti to rozjedou naplno
v sobotu 24. července po 12. hodině. Kdo se
tedy považuje za milovníka nebo aspoň ochutnavače piva, neměl by pod Kosířem chybět!

PROSTĚJOVIČKY – Nejen na jihu Prostějovska tento týden propukne hodové veselí.
Další je v plánu třeba do Prostějoviček. Ves
se už nyní může těšit na dvoudenní program
plný jídla, ale taky zábavy.
A na své si přijdou všichni mladí, staří, a dokonce
i takoví koštéři. Akci v areálu zahrádky zahájí dětský
kabaret. Na sobotu je v plánu i požární útok, stejně jako hodová zábava. Vrcholem dne by ale měl
být přeběh lávky, který ukáže, jak jsou na tom lidé
se stabilitou a koordinací pohybu. Kdo neuspěje,
nevadí, v případě horkého počasí padlého z lávky
alespoň čeká osvěžující koupel. Neděle pak přinese trochu klidnější část programu. Třeba posezení

při hudbě nebo řízená degustace vín z Kroměříže.
A co děti? Budou si mít kde hrát? Jednoznačně.
Organizátoři pro ně připravili řadu atrakcí včetně
například aquazorbingu.
PLÁN HODŮ V PROSTĚJOVIČKÁCH,
AREÁL ZAHRÁDKY:
Sobota 24. července
14.00
Dětský kabaret
15.00
Přeběh lávky
17.30
Historický požární útok
21.00
Hodová zábava
Neděle 25. července
14.00
Posezení při hudbě
15.00
Řízená degustace vín

Hody v Prostějovičkách

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR +îHàD>F½CJ?T
Kino
Metro 70
pondělí 19. července
18:00 UBAL A ZMIZ
česká komedie
20:00 JELENICE
komedie Francie
úterý 20. července
15:00 PEGGY GUGGENHEIM:
POSEDLOST UMĚNÍM
dokument USA
17:30 CHYBY
české drama
20:00 RYCHLE A ZBĚSILE 9
akční film USA
středa 21. července
17:30 MATKY
komedie ČR
20:00 MOUCHA V KUFRU
francouzská komedie
čtvrtek 22. července
17:30 GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
rodinný film ČR
20:00 ČAS
americký horor
pátek 23. července
15:30 LUCA
animovaný film USA
17:30 SPACE JAM:
NOVÝ ZAČÁTEK
americká komedie
20:00 ROZHNĚVANÝ MUŽ
thriller Velká Británie
sobota 24. července
15:30 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
animovaná komedie USA
17:30 GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
20:00 V ZAJETÍ DÉMONŮ 3:
NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ
americký horor
neděle 25. července
10:30 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
15:15 RAYA A DRAK
animovaná komedie USA
17:30 CHYBY
20:00 ROZHNĚVANÝ MUŽ

Letní kino
Mostkovice
středa 21. července
21:30 PODFUK ZA VŠECHNY
PRACHY
akční komedie USA
pátek 23. července
21:30 ŠARLATÁN
české drama
sobota 24. července
21:30 BÁBOVKY
komedie ČR
neděle 25. července
21:30 KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
animovaná komedie USA

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 31. prosince
O HISTORII PROSTĚJOVSKÉ
ŽIDOVSKÉ OBCE
výstava věnující se historii prostějovských synagog a modliteben, která
aktuálně zdobí hlavní sál Husova sboru
Církve českobratrské husitské
do 29. srpna
FLÓRA A FAUNA
Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ
výstava obrazů
do 29. srpna
DOPOSUD
výstava děl Kamily Hájkové

Duha
Kulturní klub
Školní 4, Prostějov
do 31. srpna
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů

Galerie
Špalíèek

Uprkova 18, Prostějov
do 5. září
FENOMÉN SAUDEK
výstava fotografií
Na nádvoří zámku
početná kolekce manýristických fotografií, na
pátek 23. července
nichž se objevuje i ikonická „zeď,“ dominanta
21:00 HOROROVÝ FILMOVÝ KVÍZ ze 70. let minulého století, ale i mnoho dalších
22:00 VYMÍTAČ ĎÁBLA
a také obrazy, kterými se slavný fotograf vyjahoror USA
dřuje v poslední době, je dovezena do Prostěsobota 24. července
jova poprvé a originálním doplněním jsou fo20:50 INTERSTELLAR
tografie prostějovských tvůrců, kteří tak chtějí
americký thriller
vzdát poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv

Letní kino
Metro 70

Zámek
Èechy p. Kosíøem
sobota 24. července
10:00 HRAVÝ DEN PRO DĚTI
připraveno maňáskové divadlo, dílničku
a lukostřelecký koutek

Zámek
Plumlov
sobota 24. července
20:30 ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ
SYNKOPICKÝ ORCHESTR
koncert českého orchestru hrajícího
dobový jazz, swing, blues a spoustu
dalších stylů z let 1922–1933

Zámek
Konice
do 8. srpna
OBRAZY
výstava Milady Lenfeldové

Zámek
Prostìjov
virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ VIKTORA
HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho
jakýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
i pulzující život

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 19. července
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek
a kvízů
středa 21. července
10:00 DESKOHRANÍ
hry deskovek
čtvrtek 22. července
10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
výroba dárečků, upomínkových
předmětů a dalších drobností z papíru
a přírodních materiálů
do 30. září
ODLOŽ MOBIL A VYHRAJ
zbavte se starého telefonu a vyhrajte
poukaz na nákup knih za 1000 Kč
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NĚMČICE NAD HANOU – Velké,
krásné, bohaté. Takové jsou již tradičně hodové slavnosti v Němčicích nad
Hanou. Letošek přitom nebude jiný,
hody nabídnou třídenní rozmanitý
program, ve kterém nic nechybí. Lidé
se mohou těšit na divadelní vystoupení, kroje, zpěv. Spousta atrakcí čeká
děti.
Hody v Němčicích nad Hanou začínají
v pátek 23. července dvěma výstavami.
V podvečer budou k vidění výstavy
v kině na téma Mikroregion Němčicko
a dále před ZUŠ, kde zakotví putovní
výstava Cestami proměn. V sobotu obě
výstavy pokračují, navíc se ale v areálu
ZUŠ přidá program, který nejprve bude
zejména pro rodiny s dětmi, na večer se
však počítá s hodovou zábavou. Děti se
přitom mohou těšit na takzvané SkoTančení, virtuální realitu nebo kreativní
dílnu. Neděle pak bude fakticky o nejtradičnějších částech hodových slavností, tedy o mši od 10.30, krojích a taky
krojovaném průvodu městem. Chybět

SDH Prostějovičky, spolek Sopka a obec
Prostějovičky zve na Hody v Prostějovičkách, které se budou konat v sobotu
24. července v areálu Zahrádky. Na programu bude od 14:00 hodin dětský kabaret, o hodinu později přeběh přes lávku
a od 17:30 hodin historický útok SDH
Prostějovičky 1940. Vše zakončí hodová
zábava se skupinou Novios. Po celý den
budou připraveny také atrakce pro děti
v podobě skákacího hradu, malování na
obličej či aquazorbingu. Chybět nebude
ani bohaté občerstvení. Následující neděli
25. července se bude tamtéž od 15:00
hodin konat řízená degustace Arcibiskupského zámeckého vína z Kroměříže.

Hody v Němčicích nad Hanou
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ale nebude ani výstava místních chovatelů, která bude probíhat až do 18 hodin. U umělecké školy vystoupí místní
národopisný soubor Pantlék. Možná se
ale ptáte, zda v Němčicích nad Hanou
nezapomněli na stánky a kolotoče. Odpověď mnohé rodiny uklidní, ani omylem. I ty jsou už klasickou součástí hodů
a letos si je tak budou moci děti i dospělí
s duší dítěte znovu užít.
(sob)

Město Němčice nad Hanou vás srdečně
zve na tradiční třídenní akce Naše hody.
Ty se budou konat od 23. července do
25. července. Vše začne v pátek, kdy se
na náměstí objeví kolotoče a další pouťová atrakce. V 17:00 hodin se ve foyer
kina Oko bude konat vernisáž výstavy
obrazů pana Černého na téma mikroregion Němčicko. V sobotu od 15:00
hodin bude v areálu ZUŠ připraven bohatý odpolední program pro děti, kde
se drobotina může těšit například na
SkoTančení s Verčou. Sobotní program
uzavře hodová zábava s kapelou Funny
na fotbalovém stadionu. Na neděli bude
od 10:30 připravena mše svatá s účastí
krojovaných v kostele sv. Máří Magdalény, které bude předcházet krojovaný
průvod k hrobu slečny Kostkové. V areálu chovatelů bude přístupná výstava
drobného zvířectva. V areálu ZUŠ od
14:30 vystoupí NS Pantlék s představením O hanácké botek.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* v úterý 20. července od 9:00 do 13:30
hodin se koná CYKLOVÝLET Kralice –
Hrubčice – Bedihošť. Vhodné nejen pro
rodiče s dětmi. Cestou budou pro všechny připravené informace a hravé aktivity.
Sraz v 9:00 na Husově nám. 91 u hl. vchodu do školy.
* ve středu 21. července od 6:20 do 18:00
hodin je na programu vycházka RAČÍ
ÚDOLÍ pro seniory a další dospělé zájemce, při níž se účastníci vydají vlakem až do severovýchodního okraje Rychlebských hor.
Společně se projdou kolem zámku Jánský
Vrch, objeví studánku u kaple sv. Antonína,
užijí si vyhlídku na Čertových kazatelnách,
prozkoumají zachovalou zříceninu hradu
Rychleby a navštíví Račí údolí se zrekonstruovanou budovou Tančírny. Ráno společný
odjezd vlakem v 6:35 hodin z Prostějova do
Javorníku, sraz na hl. nádraží v 6:20 hodin.
Návrat v pozdně odpoledních hodinách.
Délka trasy asi 10 km.
* do pátku 23. července se koná POHÁDKOVÁ STEZKA PARKEM. Samoobslužná hravá stezka s mnoha úkoly na téma
pohádek bude vyvěšena v parku na Husově
náměstí. Rodiče s dětmi si ji mohou projít
samostatně kdykoliv v uvedené dny.

SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování
záležitostí v rámci výhod a dávek sociální
péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové
ulici 15: pondělí 9.00-12.00, 14.0016:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po
tel. Domluvě.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00, po telefonické domluvě, nabízíme podporu
a doprovázení při hledání řešení v čase
náročné životní etapy, či manželské krizi.
Poradenství pro rodiče při obtížích ve
vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Mgr. Bc.
Marcelou Anežkou Kořenkovou.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
služby nevidomým a slabozrakým občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do
12:00 a od 12:30 do 14:00. V úterý
a ve středu po telefonické domluvě.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549
777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. Polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773
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DO HRADČAN MÍŘÍ
ZDENĚK TROŠKA

ƔƔ Slavný český režisér se chce na Hané
projet na motorce Venci Konopníka,
u toho přece musíte být! strana 20
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strana 19

RESTAURANT DAY
SE BLÍŽÍ, HLASTE SE

zjistili jsme

ƔƔ Organizátoři populární akce hledají kuchaře, pekaře a další kulináře, kteří
by v srpnu v „Národě“ neměli chybět.
strana 22

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV Vzpěračky jsou krásné ženy, ne pouze hory svalů. Už posedmé to úspěšně kalendářem dokazuje rodačka z Prostějova Julie Švecová, sama vzpěračka, která
znovu zorganizovala focení sebe a svých kolegyň napříč republikou. A jak se ukazuje,
vzpěračky se rozhodly vrátit ke klasice. Přitom v minulém roce se objevily na snímcích
kalendáře i dražených plakátů ve stylu postapokalyptického světa. „Letošní téma je
volnější, základem jsou živly. Ale těch není dvanáct, tak jsem to doplnila, aby každá
fotka něco symbolizovala. Kromě země, vody, vzduchu a ohně tam bude kámen, dřevo, kov, světlo, tma, stromy, květiny a zvíře. Nedržíme se toho ale zuby nehty, hlavní
prostě je udělat krásné fotky hezkých žen,“ konstatovala Julie Švecová.

POKRAČOVÁNÍ NAJDETE NA STRANĚ 31
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HOKEJOVÍ JESTŘÁBI
DNES VYRÁŽÍ NA LED
ƔƔ Půl roku pauzy je minulostí, prostějovské hokejisty ode dneška opět můžeme vídat mezi mantinely. strana 29
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ƔƔ Do konce první etapy rekonstrukce
Vrahovické ulice v Prostějově zbývá pouhých dvanáct dní.
ƔƔ Hned první srpnový víkend by se
mohl v Kolářových sadech uskutečnit
vzlet horkovzdušných balónů, město
jedná s organizátory.
ƔƔ Během uplynulého víkendu zasáhly
některá místa prostějovského regionu
silné deště, říčky ale zůstaly naštěstí ve
svých korytech.
ƔƔ V sobotu čeká kuličkáře velký turnaj
na domácí bedihošťské půdě, od 9.30 se
uskuteční Lukeho velký Pavouk.
ƔƔ V sobotu začíná šestidenní soustředění florbalového dorostu FBC
Playmakers Prostějov v Lipníku nad
Bečvou.
ƔƔ Minulý týden si řidiči konečně
mohli oddechnout v Alojzově, po úpravách průtahu obcí je tam znovu provoz
bez omezení.
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PROSTĚJOV Doba covidová zasáhla i aktivity, které mají pomoci
rozvoji školství v Olomouckém
kraji. A tak od listopadu, kdy
projekt Implementace krajského
akčního plánu v Olomouckém
kraji II. začal, probíhalo všechno
hlavně v rovině teorie, on-line
konzultací a schůzek v omezeném množství naživo.
Uvolnění opatření umožnilo konečně i praktické aktivity, proto
byl červen naplněn velkou činností všech Center kolegiální podpory
v celém kraji. CKP ve zdravotnictví, které v Prostějově zastupuje

Střední zdravotnická škola a základní a mateřská škola v Palackého ulici, se také pustilo do práce.
„Realizován byl workshop pro pedagogy, dále workshop pro žáky
a potom branná soutěž pro žáky.
Logicky tématem byla především
první pomoc a principem všech
aktivit je to, že pedagogové a žáci
střední školy předají své znalosti
a dovednosti žákům a pedagogům
spolupracující základní školy. Ti je
pak prakticky předvedou na soutěži a uchovávají si je pro život. Věk
nerozhoduje, a proto jsou do aktivit zapojeny různé ročníky, aby

znalostní portfolio bylo co nejširší,“ uvedli koordinátoři věcných
aktivit z obou škol Jana Prokopová
a Martin Mokroš.
Na začátku bylo vše v rovině konzultací, především nutného papírování.
„Jsme rádi za možnost praktických
činností, což potvrzuje i nadšení dětí
při soutěži,“ dodali s tím, že ti nejlepší byli odměněni diplomy, poháry
a drobnými pochutinami.
Nadšené snad budou v budoucnu
i všechny školy, jelikož celý projekt
by měl do škol Olomouckého kraje přinést injekci v podobě techniky a pomůcek pro výuku. (red)

PROSTĚJOV Lepší úvod si eskáčko ani nemohlo
přát. Hned ve třech prvních zápasech se může
těšit na nováčky soutěže. Příbram, Spartaa
„B“, Zbrojovka Brno, takový je nejbližší
soutěžní program Prostějova.
Na samý začátek ročníku přiřkl los
Prostějovu Příbram. Ta od roku
1997 s jednoletou přestávkou hrála nejvyšší soutěž. Jenže už v minulých ročnících to nebyla žádná sláva..
niPo 14. a 16. místu přišel letos definil hl
tivně pád. Příbram nakonec podlehla
o pět bodů a ze 17. místa se poroučela dolů.
Jak ale tvrdí vedení fotbalové Příbrami, klub chce co nejdříve zpět
do ligy. Nebude to ale mít vůbec jednoduché. Tým přišel o několik
hráčů, smlouva skončila Novému, Laňkovi, Cortezovi a Lalkovičovi. Kariéru pak ukončila jedena z tuzemských legend, Jan Rezek.
Opačným směrem se naopak pohnul Martin Sus (ne prostějovský,
o rok mladší jmenovec). Příležitost by měli dostat i mladíci, například Budínský, který už je zapsán i na soupisku.
Ač přeci jen pár odchodů Příbram zaknihovala, jedna věc se jí po
neúspěšné sezóně povedla: kostru týmu udržela i pro hru o patro
níž. Navíc ještě nyní zkouší několik nováčků, kteří by snad Středočechy měli posílit najisto v tomhle týdnu. Tyto věci napovídají, že
s návratem do Fortuna ligy to Příbram myslí vážně. Prostějov se
naopak bude snažit na svém trávníku takový plán svému soupeři
maximálně pokazit. Zda se to podaří a eskáčko urve bod či body se
dozvíme v sobotu. Utkání na stadionu Za místním nádražím začne
v sobotu 24. července v 17 hodin.
(sob)

DALŠÍ ZPRAVODAJSTVÍ FOTBALU ESKÁČKA
NAJDETE NA DVOUSTRANĚ 24-25
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PROSTĚJOV Na prostějovském náměstí T. G. Masaryka bylo ve čtvrtek večer oficiálně zahájeno
Prostějovské kulturní léto. Do centra města v tu dobu mířily stovky zástupců mladé generace, protože hned první akce byla zaměřena na omladinu. Kulturní klub Duha totiž připravil na úvod celého
seriálu akcí vystoupení mladé kapely Brixtn a vzápětí uvedl do transu fanoušky věkového rozpětí
od dvanácti do dvaceti let rapper Stein27. Zajímavostí večera bylo, že do připravených diváckých
boxů bylo uvedeno jen minimum mladých návštěvníků, stovky dalších se tísnily za kovovým zábradlím. Potřebná potvrzení o očkování či negativních testech totiž mnoho diváků nemělo...
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

První hudební akci Prostějovského
léta přivítala zcela jistě nejmladší generace fanoušků. Od osmnácti hodin
vystoupila na pódiu kapela Brixtn.
Indie-electro popové uskupení tří
songwriterů a producentů svou hudbu zakládá na českých textech a moderním osobitém zvuku tvořeném za
zdmi svého studia Doma na kompu.
„Hned první singl kapely Tak mi to
nedovol se dostal na TV Óčko mezi
nejhranější klipy roku 2017 a Brixtn
byl některými servery označován
za indie-electro objev roku. V květnu 2018 vyšlo eponymní EP a přes
léto kapela vystoupila na festivalech
0¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾URQXF÷MGOMXKVQXCNC -CRGNC$TKZVPPCFEJNCRWDNKMWO\ąCFPGLONCFwÊIGPGTCEGUXÚEJ
Rock for People, Aerodrome, OA
X[UQMQWP¾XwV÷XPQUV
HCPQWwMč
Přeštěnice, Mezi ploty nebo Prague
Pride. V prosinci téhož roku Brixtn
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2x foto: Michal Kadlec, internet

podepsali smlouvu s hudebním vydavatelstvím Championship Music.
Roku 2019 kapela odjela jarní turné
se skupinou Poetika a vydala singly
Funpark a Pohledy, doteky a hra, které se dostaly do rotace Fajn rádia a vyhrály zde opakovaně hitparádu. Dále
se kapela se singlem Děvka tři týdny
držela v TOP 50 nejhranějších CZ
skladbách v českých rádiích. Skupina
Brixtn hraje ve složení Matěj Jelen,
Štěpán Jelen a Hemi Murín,“ představila kapelu Pavla Vašková, ředitelka
Kulturního klubu Duha.
Velkého aplausu diváků na prostějovském náměstí se dočkal také rapper
Stein27, který dostal během svého
hodinu a půl trvajícího vystoupení
své mladé fanoušky do varu. „Vystoupení kapely Brixtn i pana Steina se
mi samozřejmě velice líbila. Jsem
velmi ráda, že Prostějovské kulturní
léto začalo a má velmi nabitý program. Pevně věřím, že se bude Prostějovanům líbit, neboť jsme nechtěly
s kolegyněmi z DUHY na žádnou
věkovou kategorii zapomenout,“

uvedla pro Večerník Milada Sokolová, náměstkyně primátora, v jejíž
gesci je kultura v Prostějově.
Večerník také zajímalo, proč při
zahájení Prostějovského léta padla
volba právě na kapelu Brixtn a Steina27. „Mnohokrát jsme avizovali, že
‚Léto‘ musí být zaměřené na všechny
generace. Na své si přijdou jak menší děti, také mládež, ale i dospěláci.
A i ti jsou někteří fanoušci Pokáče,
jiní Hanky Zagorové. Termíny jsme
ladili s vystupujícími. Podle toho,
jak které komu vyhovovaly, tak byli
zařazeni do programu. Některé termíny byly dohodnuté již z loňského
roku, neboť se musely kvůli přísným
protikoronavirovým opatřením přesunout. „Los“ prvního vystupujícího
tedy padl na rappera Steina27, který
byl fanoušky dlouho před svým vystoupením očekáván,“ vysvětlila Milada Sokolová s tím, že 29. července
nás na prostějovském náměstí čekají
předkapely dokonce dvě, HARD
a FRAGMENT, od osmé večerní
pak vystoupí kapela Mňága a Žďorp.

3URQLWNDY\UD]LODQDWXUQÇ
Se svým vtipem obhájil bronz GLYDGHOQËFLVHFK\VWDMËLGRYHVQLF
.UHVOËĆ-DQ7DWDUNDRSøWQDIHVWLYDOX]¿ĆLO

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Známý prostějovský vtipálek, kreslíř, karikaturista a vydavatel znovu uspěl na nedávném Festivalu kresleného humoru ve Františkových Lázních. Ve velmi tvrdé konkurenci
humoristů z celého světa obhájil v soutěži loňské třetí místo.
Lázních proběhl
Michal KADLEC Františkových
ve dnech 9. a 10. července a témaHlavní program letošního Fes- tem byla historie. „Konkurence
tivalu kresleného humoru ve kreslířů je zde rok od roku větší

a větší. Letos se festivalu zúčastnilo 368 autorů z 54 zemí světa.
Porota vybírala z celkem 968
kreslených vtipů,“ řekl Večerníku
Jan Tatarka, který letos na festivalu v lázeňském městě obhajoval
loňskou bronzovou příčku. A podařilo se! „Naše práce hodnotila
mezinárodní porota. Jsem rád, že
jsem se mohl opět zúčastnit této
akce a v takové obrovské konkurenci světových tvůrců se umístit
znovu na třetím místě,“ komentoval svůj úspěch Jan Tatarka, načež
vzápětí Večerníku poslal kreslený
vtip, který letos festivalová porota
vyhodnotila jako třetí nejlepší.
Dlužno ještě dodat, že výstava kresleného humoru Klubu Kreslířů a Hu2TQUV÷LQXUMÚ MTGUNÊą ,CP 6CVCTMC WUR÷N
moristů bude od 31. července instaPCHGUVKXCNWUVÊOVQMTGUNGPÚOXVKRGO

ZHQVQ\CTEJKXW,CPC6CVCTM[ lována i v kempu Žralok v Plumlově.
Budeme se na všechny návštěvníky
těšit,“ vzkazuje Jan Tatarka.

PROSTĚJOV Konečně je můžeme vidět opět na živo! Loutkové
divadlo Pronitka má své hlavní
působiště v prostějovské sokolovně, kde v minulosti pravidelně vystupovalo téměř každou
neděli. Pak však přišel covid a divadelníci museli svá představení
přesunout na kanál YouTube.
Nyní už opět vystupují před diváky, a to se svou pohádkou Honza
hádanek král.
Premiéra letního prázdninového
turné loutkového divadla Pronitka
se konala v pátek 9. července v bistru
U Abrahámka v lesoparku Hloučela.
Královnou hádanek se stala malá
Mariska, která si domů odnesla
i korunku. Uplynulý pátek se pak
loutkoherečky přesunuly do Domamyslic, konkrétně k občerstvení

&KXCFGNPÊEK \ 2TQPKVM[ WOÊ WRQWVCV RQ\QTPQUV K V÷EJ PGLOGPwÊEJ FKX¾Mč
Foto: Facebook
Na Splávku. A i tam na ně byla zvědavá spousta dětí, které se předháněly v luštění hádanek, s nimiž
si Honza nevěděl rady. Nyní se
Pronitka chystá vystupovat v okolních obcích. „Připravujeme nyní

Myslejovice, Výšovice, Kralice, Držovice a Dětkovice. Pokud budou
mít lidé zájem, abychom za nimi
dorazili, mohou mě určitě kontaktovat,“ upozornila principálka Lucie
Hlačíková.
(mls)

Takovou legraci nádvoří plumlovského zámku během své historie
snad ještě nezažilo! Ivan Mládek
dorazil do Plumlova i s celým svým
Martin ZAORAL
Banjo Bandem včetně skvělých
komiček Lenky Plačkové a Lenky
Šindelářové. Chybět nemohla ani
3x foto: Martin Zaoral
Libuše Roubychová zvaná Libuna,
která mužské osazenstvo kapely doplnila zpěvem a hrou na baskytaru.
„Zaujala mě myšlenka jednoho
slavného herce, který říkal, že bude
vystupovat tak dlouho, dokud na
pódiu během představení udrží
moč. Já sám jsem však k sobě trochu shovívavější a vše jsem doplnil
.KDWwG4QWD[EJQX¾\XCP¾.KDWPCQMQW\NKNCPGLGPRWDNK- %J[D÷V PC RÐFKW PGOQJNC CPK .GPMC iKPFGN¾ąQX¾ 6CMQXQW NGITCEK P¾FXQąÊ RNWONQXUMÆJQ \¾OMW XG UXÆ o heslo třikrát a dost,“ žertoval Ivan
MWOCNGK+XCPC/N¾FMCUPÊOåO¾FX÷F÷VK
XwGQDGEP÷\P¾O¾LCMQ-CNCOKV[,CPG
JKUVQTKKUPCFLGwV÷PG\CåKNQ
Mládek, který v opravdu výborné
formě předvedl snad to nejlepší, co

za svoji neuvěřitelně bohatou a plodnou kariéru vytvořil. Lidé tak mohli
slyšet písně jako Medvědi nevědí,
Prachovské skály či lechtivou Včera
večer u sila, já to prvně zkusila. A na
závěr došlo i na Jožina z Bažin, který
naši republiku proslavil i za hranicemi. Jako úplně poslední pak zazněla
nesmrtelná Hlásná Třebáň, která
svým textem snad nejvíce odkazuje
na Václava Svobodu Plumlovského,
jenž se pro tehdy začínajícího textaře
Ivana Mládka stal zásadní inspirací.
V případě plumlovského rodáka
se přitom jednalo o slaboduchého
muže, který ovšem prožil celý život
sám za sebe bez ohledu na jakékoliv
konvence.
>>> pokračování na straně 20

&Q<I*Gµ?@F=<QDGHîNOJ F?@ÜDGE@CJ=µNID>FÑQUJM
PLUMLOV „Paní, netvařte se tak překvapeně, že ještě žiju!“ vyzval ostře hned na úvod svého
vystoupení Ivan Mládek (79) jednu z přítomných dam, která v sobotu 17. července vyrazila
na akci Rockový víkend v Plumlově konanou na nádvoří zdejšího zámku. Nezaměnitelná
legenda českého humoru si publikum hned od počátku zcela získala nejen skvělými a často
sebeironickými vtipy, ale i výbornou hudbou, která se za všechny ty roky stále neohrála.

"INIL?JILN´Û
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PLUMLOV Famózní, excelentní a působivé. Přestože předpovědi počasí na sobotní večer doslova a do písmene strašily
bouřkami a přívalovými dešti, na pláž U Vrbiček na plumlovské přehradě dorazilo odhadem hodně přes tisíc fanoušků
rockové muziky. A bouře tu opravdu nastala! Ovšem jiná,
než předpovídaly „rosničky“. Pět nestárnoucích kapel zde
předvedlo svá vystoupení, která si vysloužila bouřlivé ovace
stovek návštěvníků již čtrnáctého ročníku ROCK MEMORY
OF. A tradičně se také vzpomínalo na zesnulé rockery, kteří
v uplynulých desetiletích opustili tento svět.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Oproti předchozím ročníkům začal
letošní Rock Memory Of až v šest
hodin večer a tento tah se organizátorům vydařil. V tu dobu už byla
pláž U Vrbiček velice slušně zaplněna
rockovými fanoušky a jejich počet se
neustále postupně navyšoval. „Celý
minulý týden předpověď počasí
ukazovala přívalové deště a bouřky
na pátek i na sobotu, dokonce jsem
uvažoval o přesunutí akce na jiný
termín, poněvadž jsem neměl ‚suchou variantu‘. Společenské centrum
slouží jako očkovací centrum a víceúčelová hala začala s výrobou ledu.
Situace byla velmi nepříjemná, ale
nakonec nám pomohli naši kamarádi tam nahoře a počasí nás neohrozilo. Ani průběh akce a ani náladu

FOTOGALERIE
a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

všech účinkujících i návštěvníků.
Přes všechna úskalí a omezení, která
nám připravuje vláda každý nový
den ve vztahu ke covidovým opatřením, se akce vydařila. Co víc říct,
bylo to famózní,“ pochvaloval si Petr
Zlámal, ředitel pořádající umělecké
agentury HIT trade.
Sobotní rockový večer u plumlovské přehrady zahájila kapela ATD,
kterou po hodině vystřídal Kontakt. Těsně před devátou hodinou
zahrála a zazpívala již zcela zaplněné pláži U Vrbiček kapela Plus, ve
které za bicími tradičně usedá i Petr
Zlámal. „Jako vždy jsem si to maximálně užíval! A letos ještě o to více,
že zvukař Kamil Řezníček se svým
týmem odvedl maximální práci
a jeho zvuk byl dokonalý. Stejně
jako celý servis s tím spojený. Tady
bych chtěl opravdu zvlášť poděkovat Kamilovi, Daliborovi a celé
partě, která s nimi pracuje za opravdu profesionální přístup a výkon.
Celá akce proběhla tak, jako kdyby
nevystupovaly amatérské kapely,

-CRGNC2NWUUG\R÷XCéMQW.WEKÊ2CXNÊéMQXQWC2GVTGO<N¾OCNGO\CDKEÊOKUKX[UNQWåKNCVCMÆDQWąNKXÆQXCEGRQéGVPÆJQRWDNKMC
(QVQ/KEJCN-CFNGE
ale hvězdy showbyznysu. A jsem bubeníkem Petrem Marákem, který ný. „Quercus byl tou pomyslnou Memory Of. „Samozřejmě mě to
nadšený z toho, že naše kapela Plus se zhostil úkolu nahradit Petra Hu- třešničkou na dortu zvaném Rock překvapilo a velmi potěšilo ve vztahu
se zpěvačkou Luckou Pavlíčkovou beného excelentně. Celý sobotní Memory Of,“ pochválil rockery sám ke všemu, co předcházelo letošnímu
mohla přispět k báječné sobotní at- večer na pláži U Vrbiček uzavřelo Petr Zlámal.
ročníku. A věřím, že návštěvníci si
mosféře na pláži U Vrbiček,“ sdělil tradiční rockové seskupení QUER- Návštěvníkům se akce velice líbi- akci užili a byli maximálně spokojeVečerníku hlavní organizátor Rock CUS s kytarovým kouzelníkem la, což dávali najevo nejen svým ni,“ uvedl Petr Zlámal.
Memory Of Petr Zlámal.
Jirkou Dubem Dubanským a se aplausem, ale i jasnými názory. Celý letošní festival Rock Maier Fest
Kapelu Plus pak na pódiu vystřídala zpěvákem Petrem Frediem Navrá- „Kdepak ty dnešní ztřeštěné kape- ale ještě zdaleka nekončí! Fanoušci
skupina KEKS PV se zaskakujícím tilem, jehož hlasový fond jen úžas- ly s tím jejich tuc tuc a podobnými dobré muziky a také výborného jídla
vodrhovačkami! Tohle je pravá se mohou těšit i na srpen. „Letos by
saa
muzika,“ neskrýval nadšení legen- měl ještě proběhnout tradiční Guláš
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
dární fotbalový trenér Petr Uličný, Rock Fest opět na pláži U Vrbiček,
který má u plumlovské přehrady a to v sobotu 14. srpna od 15.00 hochatu a je tradičním účastníkem din. A dovolte mi, abych za letošní
akcí. „Je mi už přes padesát a na Rock Memory Of poděkoval nátyto kapely jsem chodila ještě za vštěvníkům, všem kapelám a účinbolševika, když hrály na venkov- kujícím, ochrance pana Burdy, svéských zábavách. Připadá mi, že to mu synovi Tomášovi, své ženě Evě,
bylo včera, obzvláště když ty muzi- která zajištovala cateringový servis
kanty pořád vidím a slyším hrát,“ pro muzikanty, a také panu Radku
svěřila se Večerníku Blanka Neu- Kocourkovi za vytvořené zázemí
5QDQVPÊ XGéGT \CJCLQXCNC MCRGNC #6& C D[N VQ 0GUV¾TPQWEÊ TQEMGąK FQM¾\CNK \CRNPKV EGNQW RN¾å 5MWRKPC -QPVCMV RCVąÊ M NGIGPF¾O RTQUV÷LQXUMÆ bauerová z Prostějova.
a samozřejmě všem partnerům, bez
P¾ąG\
78TDKéGM
JWFGDPÊUEÆP[
Z obrovské návštěvy fanoušků byl kterých se podobné akce nedají kov sobotu „omámen“ i hlavní orga- nat,“ uzavřel vzkazem přes Večerník
nizátor čtrnáctého ročníku Rock Petr Zlámal.
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„Stále vzpomínáme na zesnulé kamarády muzikanty“
Hlavní organizátor ROCK MEMORY OF Petr Zlámal stál u zrodu akce
PROSTĚJOV Vydařená show,
která minulou sobotu na pláži
U Vrbiček na plumlovské přehradě zaznamenala rekordní návštěvnost. Rock Memory Of napsal svůj
čtrnáctý díl a celá akce snesla ta
nejpřísnější měřítka. Tradičně šlo
nejen o hudební a společenský zážitek, ale při akci se jako vždy vzpomínalo na legendy prostějovských
rockových kapel, které už bohužel
nejsou mezi námi. A jak Večerníku
smutně potvrdil hlavní organizátor celého festivalu Rock Maier
Fest a ředitel umělecké agentury
HIT trade Petr Zlámal (na snímku), zesnulých muzikantů každým
rokem bohužel přibývá.

Michal KADLEC
yyPane Zlámale, jak jste v minulosti vůbec přišel na nápad věnovat
Rock Memory Of vzpomínkám na
zesnulé prostějovské muzikanty?
„Bylo to jedno poetické posezení
v roce 2007 na pláži U Lázničků, kde
jsem se tehdy seznámil se Standou
Holinkou, kytaristou kapely QUERCUS. Při povídání a vzpomínání na
kamarády přišel onen nápad udělat
takový vzpomínkový koncert na

kamarády a pojmout jej jako charitu. Tehdy šly peníze z první akce
na Dětský domov v Plumlově a dětskou onkologii do Olomouce. Netušili jsme, do čeho jdeme, ale bylo
to úžasné. Zaplatili jsme pódium
městu, zvuk Ing. Vařekovi, sjednali
občerstvení pro muzikanty a věci
potřebné k provedení takové akce,
jako je například OSA, plakáty, reklama. Platba proběhla ještě i za revivalovou kapelu Deep Purple. Věděli
jsme se Standou, že bychom to taky
klidně mohli zaplatit z vlastní kapsy,
ale nápad a nadšení byly tak velké, že
jsme to neřešili a těšili se na akci. To,
co následovalo po úvodním ročníku
Rock Memory Of, bylo něco úžasného a nezapomenutelného. Akce
měla velký ohlas a nadšení všech,
nejen diváků, ale i kapel.“
yyKapely, které dodnes vystupují na Rock Memory Of, hrály už v sedmdesátých a osmdesátých letech
na zábavách po celém Prostějovsku.
Jaká to tehdy byla doba a jak těžká
byla pro rockové skupiny?
„Kapely, které se účastnily prvního ročníku Rock Memory Of na
pláži U Lázničků, byly původně tři,
a to PLUS, QUERCUS a KEKS

PV. K tomu byla pozvána kapela ze
Zlína Deep Purple revival a celé to
uváděl a provázel svým hlasem Petr
Hanzlík. To byl věčný rebel a zastánce lidských práv v období takzvané
normalizace, který patřil ke koloritu
doby 70. a 80 let minulého století.
Po prvním ročníku Rock Memory
Of obnovila i činnost kapela KONTAKT, která se od roku 2009 začlenila mezi stávající tři kapely, které
hrály na prvním ročníku, a v dalších
letech se ještě zformovala kapela
ATD, která se přidala a stala se pátým účastníkem kapel vystupujících
na Rock Memory. Nechci se vracet
do dob normalizace, kdy rozhodoval
o vašem vystupování kde kdo, kdo
měl správně zbarvenou stranickou
knížku... A v mnoha případech to
byli lidé, kteří neměli ani představu
o čem rozhodují. Nejvíce je zajímaly
vlasy a oblečení muzikantů, cenzurovaly se texty písniček. Prošli jsme
tím všichni, co jsme za komunistů
hráli, každý má své vzpomínky na
onu dobu.“
yyDá se vůbec spočítat, kolik prostějovských muzikantů od té doby až
po dnešek opustilo tento svět?
„Evidence je samozřejmě daná,

a úmrtnost bohužel každým rokem roste. A to
pochopitelně
i v důsledku
věku nás muzikantů, kteří stárneme
a prožíváme
mnohdy své
těžké
zdravotní chvilky.
Také při letošním ročníku
Rock Memory Of
jsme vzpomínali na zesnulé

kamarády, kteří se na
nás dnes už dívají
z muzikantského
nebe. Jsou to Mira
Vysloužil
starší
a Mira Vysloužil mladší, Mira
Čech, Mira Kolba, Petr Dvořák,
Mira Řehák, Pepa
Šplíchal,
Mira
Černohouz, Zdeněk Fajstl, Radek
Nejedlý, Pavel Marek, Jaromír Kaňák
starší, Jaromír Kaňák
mladší, Milan Vaněk,

František Povolný, Alois Grepl, Mirek Nejedlý, Vladimír Chromec,
Miloš Hliňák, David Smička, Jiří
Hopjan, Alois LOLEK Zapletal, Jaroslav Artur Vrba, Jaroslav Kouřil,
Zdeněk Všetička, Alois Grumlík
a Miloš Humpa.“
yy Na jaké muzikanty vzpomínáte s největší úctou?
„Všichni něco znamenali pro náš region a přinesli kus osobité kultury, za
mě osobně, a jedná se o osobní a silné vazby, to byli především Mira Vysloužil, Mira Černohouz, Miloš Hliňák, Zdeněk Všetička, Miloš Humpa
a JUDr. Alois Grumlík.“
yy Čím to podle vás je, že se
rockové kapely na Prostějovsku
drží na výsluní už tolik desetiletí?
Čím stále oslovují své fanoušky?
„Odpověď je celkem jednoduchá.
Existuje tradice, vzpomínky a radost
z toho, co jsme si my i naši posluchači prožili a zažili v mládí. Tyto
kapely působily zde v našem regionu
a přinášely radost v tehdy mnohdy komplikovaném životě, stály za
mnohými seznámeními a následnými setkáváními na takových akcích.
A svojí hudbou přináší lidem radost
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW a pohodu i nyní.“
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STRAŽISKO Spojit příjemné
s užitečným mohli uplynulou
sobotu 17. července návštěvníci
oblíbeného koupaliště ve Stražisku. Vedení obce přišlo s nápadem
uspořádat akci Plaveme pro jižní
Moravu, jejíž výtěžek poputuje
rodinám na jižní Moravě zasaženým ničivým tornádem.
Akce nakonec vynesla zhruba 13 tisíc korun. „Dorazily zhruba dvě
stovky lidí. Vzhledem k podmračenému počasí nepřišlo tolik lidí, kolik by se jich u nás sešlo, pokud by
panovaly tropy. To by jich tu bylo

třeba i pětkrát více. Přesto všichni,
kteří dorazili, byli velmi vstřícní,
obvykle nám ke vstupnému přidali ještě nějaké peníze navíc. Všem
bych za to moc ráda poděkovala,“
zhodnotila Markéta Dvořáková,
starostka obce, jež koupaliště provozuje. Stražisko rovněž plánuje
k výtěžku ještě něco přidat z obecního rozpočtu. „O výši této částky
se bude rozhodovat na úterním zastupitelstvu. A není také vyloučeno,
že celou akci ještě někdy v průběhu
prázdnin zopakujeme,“ uzavřela
Markéta Dvořáková.
(mls)
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Náročný závod absolvovaly i tři statečné ženy
ZDĚTÍN Triatlon je nejlepší kuchař! I pod tímto heslem by se
mohl konat pravidelný Zdětín
Cup, který pro své účastníky přichystal kilometr plavání, 70 kilometrů na kole z Vyškova do Zdětína a zhruba 7,5 kilometru dlouhý
běh na Bělecký Mlýn a zpět. Oblíbená akce v sobotu 10. července
napsala již své 9. pokračování.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Na start náročného závodu se o víkendu postavilo 18 mužů a 3 statečné ženy.
Dalších celkem 8 účastníků absolvovalo pouze náročnou cyklistickou
$÷JGOP¾XwV÷X[XG5VTCåKUMWLUVGUGOQJNKQUX÷åKVC\¾TQXGÿRQOQEKFQDTÆ část, která je zavedla od vyškovského
X÷EK
(QVQ1PFąGL5TQUVNÊM aquaparku přes Rychtářov, Otinoves, Protivanov, Drahany, Lipovou,

Konici, Laškov a Čechy pod Kosířem
do Zdětína. Organizátoři ve srovnání
s loňským ročníkem sice zaznamenali
úbytek účastníků, na druhou stranu
výrazně stoupla jejich kvalita. Svědčí
i o tom i fakt, že loňský vítěz Jan Šedý
letos skončil na šestém místě. Hlavním cílem drtivé většiny sportovců
byly kromě nezaměnitelného pocitu
příjemné únavy také naprosto bezkonkurenční steaky připravované
hanáckým MasterChefem Leošem
Čarným. „Hlavní novinkou letošního
ročníku byl fakt, že tentokrát nikdo
nezabloudil. To se nám zatím nikdy
nestalo. Pozoruhodné je, že při našem
triatlonu zakufrovali výhradně vysokoškoláci. Člověk se základním se u nás
prostě neztratí,“ prohlásil s úsměvem
hlavní organizátor a duše celé akce
Tomáš Kučera, který i tentokrát celou
trasu absolvoval na horském kole. „Triatlon mi sice moc nejde a pravidelně se
umisťuji na chvostu startovního pole,

FOTOGALERIE
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2QX[JN¾wGPÊXÚUNGFMčX\PKMNCURQNGéP¾HQVQITCHKGXwGEJ×éCUVPÊMčCQTICPK\¾VQTč
Foto: Martin Zaoral
ale pořád je to věc, kterou umím asi Veteran Steel Man. Ten bude v sobotu
nejlépe,“ vtipkoval Kučera, který ne- 31. července hostit koupaliště ve Strapochybně musel mít radost ze svého žisku. Tentokrát se všestranní sportovsyna, jenž v opravdu silné konkurenci ci utkají na distancích 800 metrů plaobsadil skvělé třetí místo.
vání, 50 km na kole a 7,6 km běhu. Pro
Kdo by si chtěl triatlon vyzkoušet na ty, kteří s tímto krásným sportem buď
vlastní kůži, nemusí zoufat, že mu teprve začínají, či si ještě na tak dlouhý
Zdětín Cup unikl. Pomalu už se totiž závod nevěří, bude připravena varianta
blíží svátek všech amatérských spor- hobby s distancemi 400 metrů plavání,
tovců, kterým bude konický triatlon 20 km kolo a 5 km běh.

)RONOÑUHPæLMHNDæGÛGHQ=ËVNDODLFHQX

+DQD3RVStÔLOtNRYiREGUÖHODMezinárodní filmový festival

SUHVWLÖQt FHQX .ĊHVDGORïÍïèëèïâÜqÜáóÚéìÚåÝÞì]íëèfçqä
PROSTĚJOV Říká se, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet. To nepochybně platí i o Haně Pospíšilíkové, která už patnáct let prakticky den
co den s nevšedním nasazením pracuje pro Hanácký folklórní spolek
Za svoje úsilí nedávno získala cenu Křesadlo. Ta je určena dobrovolníkům, kteří pomáhají v ostatních vykřesat jiskry lidství.
Křesadla za Olomoucký kraj byla munitní činnosti. „Když jsem se
předána poslední červnový den dozvěděla o nominaci, tak jsem si
v olomouckém Divadle na Šan- myslela, že se snad někdo zbláznil.
tovce. Prostějovská rodačka cenu Nicméně vážím si toho a beru to
získala v kategorii spolkové a ko- hlavně jako ocenění pro všechny

*CPC2QURÊwKNÊMQX¾UKEGRTCEWLGLCMQTGCNKVPÊOCMNÆąMCUXčLåKXQVXwCMRGXP÷URQLKNCUJCP¾EMÚOHQNMNÐTGO
Foto: Facebook

moje spolupracovníky, s nimiž
se společně snažíme o to, aby náš
hanácký folklór neustrnul, ale naopak se dostal do povědomí co
největšího počtu lidí,“ reagovala
spontánně na své ocenění Hana Pospíšilíková, která sice pracuje jako
realitní makléřka, nicméně propagaci folklóru věnuje téměř všechen svůj volný čas. „Náš Hanácký
folklórní spolek letos oslaví 30 let
své existence. O to více se těšíme
na letošní tradiční Setkání Hanáků,
které připravujeme už třináctým
rokem. Loni musela být akce na poslední chvíli zrušena, letos ji chystáme na úterý 28. září do Tovačova.
Rádi bychom při této příležitosti
mimo jiné představili novou, encyklopedicky pojatou knihu Lidový
kroj na Hané,“ zdůraznila Pospíšilíková, která pro spolek pracuje už od
roku 2006. Kromě toho také tancuje ve známém Hanáckém souboru
písní a tanců Klas z Kralic na Hané.
S vitální a pozitivně laděnou ženou
vám v dohledné době přineseme
obsáhlejší rozhovor.
(mls)
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(KNOQXÚHGUVKXCNXOCNÆXÊUEG\PQXWRąKV¾JNUVQXM[NKFÊ
TVOROVICE Pěkný filmový zážitek si v pátek a v sobotu mohli
odnést malí i velcí diváci z Tvorovic. A že v ani ne třísethlavé obci
není kino? Nevadí, parta nadšenců zde už desátým ročníkem
uspořádala mezinárodní filmový
festival, údajně nejmenší na světě.
Mezinárodní proto, že se promítají
i zahraniční filmy, ale i na základě
účasti lidí z okolních zemí. Letošní

ročník opět řadu místních i přespolních přilákal, těšit se mohli na čtyři
filmy, z toho dva pro děti. „Bylo to
těžké, vždycky se u toho hrozně pohádáme. Většinou chtějí lidé spíše
české komedie, a to už jsem hodně
proti. Je to pořád na jedno brdo,
a ještě se to podobně jmenuje,“ mávla rukou nad českou produkcí pořadatelka Ludmila Hýblová. Přesto
jeden český snímek nabídl i letošní

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
ročník, o komedii – nejčastěji v Čechách točený žánr – ale rozhodně
nešlo. „Jeden z filmů byl takový temnější. Ale třeba slaďáky, to nedáváme.
Jednou jsme ho promítali, a to se
v publiku plakalo. A plakalo se i včera. To ovšem slaďák nebyl ani náhodou,“ dodala Hýblová. Akci nechyběl ani doprovodný program, třeba
veliká trampolína pro děti, tombola
či diskotéka na herní konzoli. (sob)

EDQGçLVWD D NRPLN
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Známý režisér trilogie „Slunce seno“ míří na Hanou
HRADČANY-KOBEŘICE Také tohle léto bude v areálu hradčanského
mlýna živo. Jeho majitel, nadšenec
do starých věcí a zároveň do motorek, Petr „Kenny“ Burian se navíc
rozhodl navázat na loňský rok letním
promítáním. Tentokrát bude ovšem
ozvláštněné, na komedii Slunce, seno,
jahody totiž dorazí i její režisér Zdeněk Troška. „Chtěli jsme opět udělat
letní kino s chutí. Chtěli jsme to spojit
s motocyklem Jawa 350, který my často renovujeme. A tenhle typ, na kterém jezdil Venca Konopník, je velmi
populární,“ říká Petr Burian.
A to už nebylo daleko od toho, aby režisérovi přišla pozvánka. „Napadlo mě, že
by bylo hodně fajn mít tam pana Trošku.
Tak jsem na Facebook napsal žádost kamarádům, zda ho někdo zná. Jeden znal
manažera, spojili jsme se, domluvili a je
hotovo,“ usmíval se Petr Burian. S promítáním je spojen i sraz motorek, a to právě
Jawy 350.
Přípravy na akci už jsou v plném proudu. Pořadatelé už navíc mají za sebou

0C*CPQWUGEJ[UV¾KUGUXÚOHKNOGOTGåKUÆT<FGP÷M6TQwMC

Foto: Facebook

první zkušenost se Zdeňkem Troškou.
„Byli jsme v Praze fotit na náš plakát
pana Trošku. Je to veselý, báječný člověk, byl úžasný, jen co sedl do auta. Byly
to tři hodiny smíchu. Navíc je člověk
z vesnice, máme mlýn, ty staré budovy
má rád, věříme tedy, že se těší a večer si
užije,“ poznamenal Petr Burian. Loni
v areálu mlýna uspořádal promítání
filmu Slavnosti sněženek. A k němu se
podávala pečeně se šípkovou omáčkou
i se zelím. Jak je to letos? „Občerstvení
bude, lidi se mohou těšit na králíka,“
prozradil majitel mlýna. Chuťové buňky, či spíš čichové, ale lidé podráždí i jinak. „I motorka má chuť“. Třeba Jawa
smrdí při nastartování po spáleném
dvoutaktu. Takže bude možné cítit naživo motorku, která v tom filmu jezdila,“
vzkazuje veřejnosti, nejen filmové. Promítání spojené s besedou se Zdeňkem
Troškou se uskuteční v pátek 23. července od 18 hodin. Vstupné, které se
už nyní dá sehnat v předprodeji, bude
věnované na další opravy a údržbu
(sob)
starobylého mlýna.

>>> dokončení ze strany 18
Na svět kolem sebe se díval čistýma
očima plnýma radosti. „Tenhle člověk
mě ovlivnil jako snad žádný druhý
básník, a to hlavně svými absolutními rýmy. Byl to čistý cvok a ty své
krásné hovadiny plodil neúmyslně.
A mě napadlo plodit je úmyslně,“
prozradil Ivan Mládek při vzpomínce
na Václava Svobodu Plumlovského.
Ivan Mládek a jeho Banjo Band nebyli jediným hosty Rockového víkendu v Plumlově. V sobotu jej doplnila ještě kapela České srdce a také

Tomáš Kočko se svým orchestrem.
O den dříve pak vystoupily skupiny
Dilated, UDG a Calibos. „Včera tu
bylo čtyři sta lidí, dnes asi ještě o dvě
stě více. Takže akci i díky tomu považujeme za úspěšnou a v příštím roce
bychom rádi něco podobného uspořádali opět,“ zhodnotil za pořadatele
Milan Piňos ze společnosti MPvision, pod jejíž hlavičkou se vše konalo.
Díky stejným pořadatelům se pak
bude na přelomu letošního července
a srpna na plumlovském zámku konat Šermířský víkend.
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Foto: Martin Zaoral

téma večerníku

Prostějovsko
„Kdysi jsme cestovali
tam, kde bylo možné vidět
něco pěkného. Dnes cestujeme tam, kde je možné
parkovat,“ poznamenal
s nadsázkou francouzský
herec a zpěvák Fernandel.
Cestovat za krásnými místy
rozhodně nemusíte pouze
do zahraničí. Nelze pochybovat o tom, že spoustu
úžasných lokalit najdete
i ve svém bezprostředním
okolí. K tomu, abyste se
k nim během nadcházejících horkých letních dnů
dostali, přitom auto vůbec potřebovat nemusíte.
Snadno se k nim přiblížíte
vlakem, autobusem či dostanete pěšky. Pomoci zorientovat se v turistických
cílech ve vašem okolí by
vám měla i tato tematická
strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku. Texty připravil:
Martin Zaoral
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 Hanáckou rovinu vrchol Velkého Kosíře převyšuje o celých 200 m.
 Na Kosíři najdete také zbytky feudálního statku Gabrielov či Neuhof. I ten patříval
 O Kosíři se léta říkalo, že se jedná o vyhaslou sopku. Tak tomu ovšem zámecké rodině z Čech pod Kosířem. Chovali se tu ušlechtilí koně, kozy, krávy a drůnení, vrch je tvořen usazeninami z někdejšího moře.

bež. Dvorec nesl jméno po Gabriele Silva-Taroucové, rozené princezně ze Schwar-

vaří tradiční české ležáky. Polotmavý Haltýř je pojmenovaný podle obecní studny.

Od roku 1999 je pravidelně zaznamenáván výskyt kudlanky nábožné.

 Architekt podařené rozhledny na vrcholu Kosíře Svatopluk Sládeček je zenbergu, která zde bývala častým hostem.
 Kosířské lomy nacházející se ve směru od Čelechovic na Hané jsou nárovněž autorem krásné rozhledny na Velkém Lopeníku.
 Kosíř se jmenuje i minipivovar působící v nedaleké Lhotě pod Kosířem, který rodní přírodní památkou. Důvodem je pestrá mozaika nejrůznějších rostlin.
 Při chůzi ve směru od železniční stanice Slatinice po žluté turistické trase KČT  V lomech působil v 19. století i slavný francouzský paleontolog Joachim
dojdete k pomníku čtyř letců, kteří zde zahynuli při havárii vrtulníku v roce 1998. Barrande, podle něhož je v Praže pojmenovaný Barrandov.
 Podél úpatí Kosíře z Čech pod Kosířem vede tzv. Hraběcí cesta, která od-  V roce 2004 vznikl filmový dokument Velký Kosíř – pýcha Hané, který je
kazuje na rod Silva-Tarouca vlastnící v minulosti zdejší zámek.
stále přístupný na internetu.

M@I@N<IàIÁpoklad
M@I@N<IàIÁ
poklad
ské. Na zdi vedle těchto klasických
renesančních náhrobků se stojícími
postavami obou zástupců šlechtického rodu jsou pak umístěny jejich erby.
O Matyášovi Žalkovském, který
se prý původně jmenoval Matyáš
Tišnovský a byl selského původu,
koluje legenda, že své manželky
tvrdě týral a první dvě mu záhadně
zemřely. Při třetí svatbě prý Matyáš
zkameněl přímo během obřadu,
když se mu jeho nastávající Bohunka podívala do očí, čímž se měla
veškerá podezření potvrdit. A právě
ta zkamenělá postava se má nacházet na náhrobníku v sakristii dobromilického kostela.

2QFQDCTGPGUCPéPÊJQT[VÊąG/CV[¾wGUGFÊM[LGJQP¾JTQDMWWEJQXCNC
CåFQFPGU (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

21071410860

O tomhle ví opravdu jen málokdo!
Soubor vzácných renesančních
šlechtických náhrobků nacházejících se v gotické sakristii dobromilického barokního kostela Všech svatých pomohl této stavbě k zařazení
mezi chráněné kulturní památky.
Za nejzdařilejší z nich je označován
figurální náhrobek Matyáše Žalkovského ze Žalkovic. Za jeho autora je
považován Mistr náhrobku Václava
Berky z Dubé a Lipé, který jej vytesal zřejmě kolem roku 1590. Z téže
dílny a ze stejného období pochází
také erbovní náhrobek Matyášovy
první manželky Marty, která zemřela
zhruba 30 let před svým manželem.
Tyto náhrobky ještě doplňuje dvojice
figurálních kamenných náhrobníků
s reliéfy jejich syna Jana Žalkovského
a jeho první manželky Anežky Bítov-

21071510863

21071510864

21071410859
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Finalistka Miss ČR
se rozvíjí po všech stránkách
➢

ze strany 3

PROSTĚJOV Tak se to podařilo!
Tereza Žáková (19) se nejrůznějších přehlídek krásy účastní
již od svých deseti let. Nyní se jí
zadařilo proniknout do finále té
nejprestižnější z nich. Stalo se tak
díky třetímu místu v semifinále
Miss ČR, které se konalo v sobotu
10. července v Aquapalace Praha.
Určitě není bez zajímavosti, že
Tereza si jako volnou disciplínu
vybrala ukázky bojového umění.
A u poroty to zřejmě zabralo!

Martin ZAORAL
S Terezou Žákovou (19) se čtenáři
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
setkali už loni na podzim díky jejímu úspěchu v soutěži Miss OK,
kde v konkurenci dívek z celé ČR
získala titul Miss OK Face. Tím
to ovšem v případě dívky, jež letos
úspěšně odmaturovala na RG a ZŠ
města Prostějova, rozhodně neskončilo. Přes on-line castingy a výběrová kola se jí podařilo proniknout do semifinále Miss ČR. Tomu
předcházelo soustředění, v rámci
něhož všechny pohledné semifinalistky vystoupily na přehlídce ve
firmě Pražská čokoláda – Steiner &
Kovarik a v rámci projektu Počítače
dětem předaly výpočetní techniku obyvatelům dětského domova
v Klánovicích.

6GTG\Cä¾MQX¾(vpravo)UFCNwÊOKFX÷OC×UR÷wPÚOKMCPFKF¾VMCOKRąGF#SWCRCNCEG
2TCJCMFGUGUGOKHKP¾NG/KUUè4MQPCNQ
(QVQCTEJKX6GTG\[ä¾MQXÆ

Během semifinálového večera
se dívky postupně představily
ve třech disciplínách, jimiž byly
promenáda v šatech od módního
návrháře, promenáda v plavkách
a volná disciplína. „Jako volnou
disciplínu jsem zvolila ukázku bojového umění. Byl to nepopsatelný
zážitek, a když vyhlásili moje jméno, tak jsem nevěřila vlastním uším,
protože konkurence byla opravdu
veliká,“ popsala své pocity Tereza Žáková, kterou následně čekal
rozhovor ve Snídani s Novou, na
Evropě 2 a na Frekvenci 1.

I další její program bude více jak nabitý. Nyní ji do konce prázdnin čeká řada
focení a přehlídek. První zářijovou sobotu by se pak měla konat soutěž miniMISS a miniMISSák Šmoulíkov, kterou ve spolupráci s dalšími organizuje
v podniku, kde řadu měsíců brigádničila. Následně coby úspěšná maturantka nastoupí na vysokou školu, přijata
již byla na Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci. Na
konci října by ji pak mělo čekat finále
Miss ČR. „Půjdu do něj s odhodláním si
ho pořádně užít, ať už to dopadne jakkoliv,“ uzavřela Tereza Žáková.

PROSTĚJOV V roce 2015 se Prostějovu poprvé představil Restaurant Day. Akci, které se po celém
světě účastní tisíce lidí, do města
přivedl Okrašlovací spolek města
Prostějova. Konala se pravidelně až
do roku 2019, kdy ji zastavil koronavirus. Teď to ale vypadá, že si mlsné
jazyky opět přijdou na své. Letošní
Restaurant Day se kvapem blíží, konat se bude v neděli 29. srpna.
„Restaurant Day je v podstatě lokální festival jídla a pití, kdy si restauraci na jeden den v roce může otevřít
kdokoliv, tedy ať už tatínek s dětmi,
který umí připravit excelentní hamburgery, babička s luxusními švestkovými knedlíky, ale i kamarádky, jež
pečou ty nejlepší dezerty široko daleko. Ve světě se to dělá tak, že v určitý den lidé chodí po městě a v těchto
domácích restauracích ochutnávají
nabídku. My jsme to ale pojali jinak,
všechny zájemce soustřeďujeme
na jednom místě,“ uvedla za pořadatele předsedkyně Okrašlovacího
spolku Prostějov Milada Sokolová.
Dějištěm Restaurantu tak v minulosti

„Hledáme
y
aøe, cukráøk
cí
domá kuch ÙY½0LODGD
\]
DSHNDÔHpY vá
Sokolo
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bylo KaSCentrum, hojně je pak využíván Národní dům, a to ať už jeho
zahrada, či vnitřní prostory. Právě
v Národním domě by se měl 29. srpna od 11.00 do 13.00 hodin první Restaurant Day roku 2021 konat. Je ale
zapotřebí, aby se přihlásili ti, kteří se
chtějí svým gastro uměním pochlu-

bit. „Hledáme vařící, smažící, pečící...,
prostě všechny milovníky dobrého
domácího jídla a pití, kteří půjdou
takzvaně s kůží na trh. Hlásit se mohou na restaurantdaypv@seznam.
cz,“ doplnila Milada Sokolová s tím,
že spoluorganizátorem akce je Marky
obchůdek Markéty Valentové. (mik)

Guláše provoní Koláøovy sady v záøí
PROSTĚJOV A máme tu další akci, která se za organizace
Okrašlovacího spolku města
Prostějova horečně připravuje.
Tentokrát ve spolupráci s Jiřím
Petriciusem. Řeč je o tradiční soutěži ve vaření kotlíkových gulášů
v Kolářových sadech.
Okrašlovací spolek města Prostějova a Jiří Petricius pořádají soutěž ve
vaření kotlíkových gulášů již od roku
2015. Šestý ročník v roce 2020 zhatil
koronavirus. Organizátoři by ale den
plný nejen skvělých pokrmů, ale i zá-

HLASTE SE!

bavy a charity rádi uspořádali v září.
„Záleží ovšem na tom, jaký bude
zájem mezi kuchařskými týmy. Ty
se mohou hlásit na e-mail kolegyně
miladasokolova@seznam.cz, a to
do 31. července, odkud budeme dále
v případě konání rozesílat i další informace,“ uvedl Jiří Petricius. „Vstupné by bylo opět dobrovolné, výtěžek
akce by byl věnován na transparentní
účty Zdeničce Kotyzové a Davídku
Vítkovi ze Ptení,“ dodala předsedkyně Okrašlovacího spolku města Pro(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW stějova Milada Sokolová.
(mik)

Jak se daří po dvou a půl letech DGPACKU?
DGPACK s.r.o. byl založen v roce
2016, v následujícím roce jsme zahájili výstavbu výrobního závodu
na rozloze 11 000 m² a v březnu
2019 jsme spustili vlastní výrobu.
Jen do rozjezdu bylo profinancováno cca. 700 milionů korun.
Náš závod splňuje nejpřísnější
podmínky bezpečnosti, ochrany
životního prostředí a hygieny pro
výrobu obalů na potraviny.
Přestože jsme v Prostějově stále
nováčkem, máme za sebou zázemí mateřské firmy Danaflex, která letos slaví 20 let na trhu flexibilních obalů. V této relativně krátké
době se podařilo Danaflexu přeskočit firmy se stoletou tradicí
a obsadit nejvyšší příčky výrobců
potravinových obalů. Jednou
z hlavních priorit je vlastní vývojové centrum, kde neustále vyvíjíme nové typy plně recyklovatelných obalů.
Naše výrobky jsou a budou všude kolem nás. Žádná krize neza-

staví výrobu potravin a naplnění základních lidských potřeb.
Vyrábíme obaly pro těstoviny,
cukrovinky, pečivo, zeleninu,
mražené výrobky, toaletní potřeby, dětskou výživu, krmivo
pro zvířata.
Sama výroba obalů má několik fází. Prvním krokem je potisk
materiálu, kterým vytváříme vizuální vjem obalu včetně informací o výrobku. K potištěnému
materiálu v dalším kroku přidáváme několik vrstev, abychom
zajistili funkční vlastnosti obalu.
Káva musí být po rozbalení stále
krásně voňavá, maso a zelenina
čerstvé.
Pracujeme na nejmodernějších
strojích, výrobu neustále rozšiřujeme o nové výrobní linky.
V letošním roce instalujeme
další flexo-tiskový stroj, laminovací stroj, řezací stroj a stroj na
výrobu sáčků, např. pro dětskou
výživu.

Nyní máme 150 zaměstnanců,
atmosféra ve firmě je rodinná
a přátelská, což utužujeme na
firemních akcích, které nám
snad epidemická situace znovu
dovolí.
Aktuálně hledáme do týmu další kolegy, kteří chtějí zajímavou
práci v čistém a v moderním
prostředí.
p
Přijďte se k nám podívat
na den otevřených dveří,
který se uskuteční v sobotu
24. 7. 2021 od 10:00 do 13:00
hodin.
Dozvíte se více o volných pracovních pozicích. Rádi Vás provedeme výrobou a ukážeme Vám
naše špičkové polygrafické stroje.
Najdete nás
v Průmyslové zóně B,
Háj 390, 798 12 Kralice na Hané.
Více informací na
www.balimejidlo.eu,
tel.: +420 728 415 195.
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K vlastnímu finále, které začne v neděli
29. srpna v 9 hodin kategorií seniorů, povede ale pro střelce dlouhá cesta. „V pátek
27. srpna od 15 do 19 hodin proběhne kvalifikace na fotbalovém hřišti v Olympijské
ulici. V sobotu budou od rána eliminace,
zároveň čas využijeme na stavbu finálové
střelnice na náměstí. Pokud to čas dovolí,
tak by si finalisté měli zkusit tréninkovou
sadu před finále,“ konstatovala Magda Robová. Samo finále nabídne střelbu směrem
od fontány k radnici.
Přitom domácí klub bude mít celou řadu
želízek v ohni, a to jak v jednotlivcích, tak
ve družstvech. Ostatně například poslední halové mistrovství ČR ovládli domácí
Michal Hlahůlek mezi muži a Tomáš Valenta coby senior. „Pokusíme se sestavit
jak mužské družstvo, tak ženské. Náš klub
coby střelci se tedy zviditelní i na náměstí,“
prozradila Magda Robová. A láká i na další tváře tohoto sportu. „Diváci se mohou
těšit na velice zajímavou podívanou, zvlášť
po olympijských hrách, kde máme zastoupení v podobě Marie Horáčkové z Plzně,
která se na olympiádu dostala a zastřílí
i v Prostějově,“ uzavřela Magda Robová.

Z náměstí střelnice:

Michal SOBECKÝ
PROSTĚJOV Akci roku, či spíše desetiletí začínají v těchto dnech připravovat prostějovští lukostřelci. Na 27. až 29. srpna totiž chystají MČR v lukostřelbě dospělých a seniorů.
Kromě toho, že se akce bude konat v Prostějově, její vyvrcholení proběhne na náměstí
Tomáše Garrigue Masaryka. „Doufáme, ve velký zájem diváků. Budeme se snažit vnést
to do povědomí Prostějovanů co nejvíce. Připravíme plakáty, budeme na našem facebooku, prostě na akci upozorníme, aby se lidé přišli podívat. Protože v České republice
finále na náměstí ještě nikdy nebylo,“ poznamenala předsedkyně místního lukostřeleckého oddílu Magda Robová.
0¾O÷UVÊX2TQUV÷LQX÷MQPEGOUTRPCPCFGP\PCéP÷\O÷PÊUXQWXK\¾åKHWPMEKQ\XN¾wVPÊLGLVGTéG
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PSZCZOLARSKI Z TUFO PARDUS DO TOKIA! Na velkém úspìchu se podílelo
Na olympiádě budou také další tři členové prostějovské
cyklistické stáje coby součást realizačního týmu ČR
PROSTĚJOV Cyklistický klub
TUFO PARDUS Prostějov bude
mít své zastoupení na nadcházejících letních olympijských hrách
v Japonsku! V nominaci Polska
totiž nechybí špičkový dráhový
specialista Wojciech Pszczolarski,
jenž při o rok odloženém vrcholném sportovním podniku pojede
madison – bodovací závod dvojic.

PŮVODNÍ
DNÍ
zpravodajství
ajství
pro Večerník
rník

Marek
SONNEVEND
„Samozřejmě mám své olympijské
sny, ale nechci se k Tokiu nijak přehnaně upínat. A spíš jej brát jako další top akci, na které bych rád startoval. V minulosti už jsem absolvoval
– kromě mnoha světových a evropských šampionátů – také vojenskou
olympiádu, Evropské hry i akademické mistrovství světa. A premiérově se zúčastnit letních olympijských
her je moje velká touha, současně
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však hodlám směrem k Japonsku
udržet hlavu ve správném režimu,
psychicky zbytečně nebláznit,“ říkal
Wojtek nedávno Večerníku v exkluzivním rozhovoru.
Cíl představit se na olympiádě se
mu tedy splní. No a proč v takovém

případě nepomýšlet na medailový
úspěch? „Dráhová cyklistika je dost
nevyzpytatelná a může se v ní stát
cokoliv. Člověk na to pochopitelně
musí výkonnostně mít, ale zároveň
před ním leží šance na cenný kov
a třeba i na vítězství, ačkoliv nepatří

mezi největší favority. Ty například
potká defekt, jiné technické potíže
nebo ztráta formy, nemusí zachytit
rozhodující únik, vy naopak ujedete
o jeden celý okruh, tím získáte šedesát bonusových bodů a už bojujete
o zlato. V madisonu tak kterákoliv
ze šestnácti nejlepších dvojic světa,
jež se kvalifikovaly do Tokia, může
útočit na bednu i na triumf,“ věří Pszczolarski.
Dlouholetý člen prostějovského
týmu momentálně absolvuje reprezentační soustředění v Itálii,
kde polští cyklisté využívají k přípravě vysokohorského prostředí
v okolí Livigna. „Jsou tady skvělé
tréninkové podmínky, také jsme
s Bartoszem Rudykem startovali
v přípravném závodě Sei Giorni
Delle Rose a po horším začátku se
postupně zlepšovali až na konečné
šesté místo. Cítím, že každý den
jdeme krok za krokem správným
směrem,“ napsal Wojciech z Apeninského poloostrova. Na ladění
formy má ještě dost času, madison
je v Tokiu na programu až v sobotu
7. srpna.
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Intenzivní práce s celkem, dlouhé rozmýšlení a až
pak doplnění. A také ukázka koncepčnosti. Tak působí v posledních letech sestavování „A“ týmu 1.SK
Prostějov.
Nejinak je tomu i letos. Původně se tedy očekávaly
spíše kosmetické úpravy (psali jsme tak třeba před
pouhými dvěma týdny…), opak je ale nakonec
pravdou. Změnami prošla středová řada, hlavně však
útok. Směrem dopředu se prostřídalo hned několik
hráčů, jak Píchal, tak Jurásek a Zlatohlávek budou
týmu chybět.
Nicméně eskáčku se podařilo najít adekvátní náhrady.
Alespoň tak se tedy jeví situace po prvních zápasech.
V Kušejovi, Žákovi a Jiráčkovi získalo plejery, kteří
umí dát hře ráz, udávat její tempo. V Jiráčkovi navíc
přišly cenné zkušenosti, které přeci jen ve středu pole
po odchodu Jana Poláka do sportovního důchodu
trochu chyběly. Nyní ve středu zálohy nejenže nechybí zkušenosti, ale ani konkurence, podobně jako třeba
v obraně, i zde si trenér Jarošík může vybírat.
Celkově je tak tým ne slabší, ale přinejmenším stejně silný jako ten, který před pouhými šesti týdny
zakončoval sezónu na třetím místě tabulky. Tehdy
možná ještě trochu nečekaném, nyní však naopak
očekávaném, plánovaném a žádaném. A ne náhodou. Současný mančaft má na to, aby toto umístění
přinejmenším zopakoval.

Na uplynulý rok a půl se většina z nás bude nejspíš snažit zapomenout. Platí to pak zejména pro
amatérské sportovce, kteří si načas museli dát
úplně pohov. A pak několik měsíců trpně sledovat, jak vláda vydává nesmyslná a často (zejména
v kolektivním sportu) neproveditelná opatření
pro boj s koronavirem.
Mnozí z nás si před nějakými dvěma měsíci vydechli, konečně zas můžeme na plac! Nicméně
ne každý se na něj znovu podíval. Přísná pravidla pro kolektivní sportování skončila nedlouho
před prázdninami, předtím byla pauza více než
půlroční. Na konci srpna se tak dostaneme do
situace, kdy z posledních dvanácti měsíců byla
možnost naplno týmově trénovat pět měsíců.
A z toho dva připadaly na prázdniny.
Trenéři mnohých týmů už se tak nyní děsí.
Nejen koučové mládeže, ale i dospělých teď
musí útrpně čekat na to, kdo se všechno v srpnu,
případně v září, kdy většina soutěží startuje, vrátí
na plac. Bohužel pohodlnost prostoupila život
mnoha z nás. Část sportovců zlenivěla, další si
našli jiné zájmy, jiné priority. A jsou tací, kteří
se bojí opakování podzimního scénáře s tím, že
nyní se vracet ke sportu nemá valného smyslu.
Snad i víc než výsledky tak nyní trenéry zajímají
počty a návraty…

deset Prostìjovanù!
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DUNAKESZ, PROSTĚJOV Korfbalový tým České republiky zazářil
na mistrovství Evropy žactva do 15
let v maďarské Dunakezsi, odkud
přivezl zlato a stříbro. Pro náš region jde o tím radostnější počin, že do
úspěšného národního výběru patřila
hned desítka členek či členů oddílu
SK RG Prostějov!
Hráčsky se na dvojnásobném medailovém zisku podíleli Lenka Buriánková, Zuzana Janáková, Adam Jankovič,
Adam Fidler a Ondřej Poslušný, z realizačního týmu jej pomáhali vybojovat
hlavní kouč Martin Šnévajs plus asistenti trenéra Renata Havlová, Tomáš Buriánek, Josef Valenta a Vojtěch Ošťádal.
V klasickém korfbalu, leč na travnatém
povrchu, skončili mladí Češi na ME
U15 druzí. Základní skupinou prošli
suverénně (Portugalsko 5:3, Maďarsko
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Fotbal, hokej, basketbal, volejbal a tenis. To byla
velká pětka profesionálních sportů v Prostějově.
Většina z nich se dlouhodobě předháněla v úspěšnosti, některé dokonce dodávaly i reprezentanty.
Prostějov, město sportu. I takovým přízviskem
jsme se chlubili.
Nyní se ale zdá, že ta doba je tatam. Basketbal se po
hubených sezónách odebral do první ligy. Volejbal?
Taktéž vyklidil pozice. Kde jsou ty časy, kdy pravidelně vyhrával ženskou extraligu? Mužský tenis pak
rovněž šel výsledkově v mezinárodním srovnání
dolů. Trenér Jaroslav Navrátil to glosoval trefně, že na
Štěpánky nebo Berdychy nenarazíte každý den.
Pouze hokej se (jakž takž) drží a jen o fotbalu se
z této pětice dá říct, že aktuálně nechřadne nebo
nezůstává na svém, ale dokonce roste.
Nastal tak možná čas pro další sporty – třeba házenou nebo třeba lukostřelbu. Tím, že pomalu
některá jiná odvětví v Prostějově vyklízí pozice,
mohou naopak jiní nahoru. S pozorností města,
se zvelebováním zázemí, s dotacemi. Ostatně třeba
Lukostřelba Prostějov skutečně po letech uspěla
a nyní se mohou její členové těšit na hezčí a lépe
vybavený areál.
Zkrátka a dobře, možná to vyzní trochu cynicky.
Ale je letitá pravda, že co je pro někoho průšvih, to
je pro jiného příležitost.

8:7, Slovensko 5:2, Polsko 14:0), načež
ve finále podlehli po velkém boji domácím Maďarům 3:5.
V beach korfbalu se pak povedl husarský kousek, když družstvo ČR obhájilo
titul z předchozího šampionátu. Základní část byla opět bez porážky (Polsko 9:5,
Portugalsko 7:4, Slovensko 8:4, Maďarsko 6:6), finálový duel dopadl euforickým vítězstvím 2:1.
„V pátek jsme předvedli velmi kvalitní výkony, ale ve finále si nedokázali
poradit s fyzicky zdatnějšími Maďary.
V sobotu na beach turnaj jsme si věřili
a skvělým taktickým výkonem jej zvládli, včetně náročného finálového utkání.
Máme tedy zlato a stříbro, což je super
úspěch,“ radoval se žákovský reprezentační trenér a prostějovský patriot Martin Šnévajs.
(son)

fotbal

kov, taky Líšeň, vždyť byla druhá. My
ale chceme znovu hrát nahoře, kolem
pátého místa,“ vyhlásil v pátek předseda
klubu František Jura. Oddíl i o víkendu
zkoušel poslední hráče, zvažoval, koho
přijme a koho ne. „Stále zkoušíme, ještě
nejsme úplně rozhodnutí u všech hráčů.
Je to trochu těžké, ale času bylo prostě
málo,“ poznamenal Jura.
Velká očekávání ale už nyní vzbuzují
dohodnuté a podepsané posily jako
Vasil Kušej, Petr Jiráček, Marek Hausknecht či Filip Žák. „Doufáme, že zde
bude dlouho a že nám nyní pomůže
tým stabilizovat a pro příští rok přispěje
k bojům o baráž,“ říká kupříkladu Jura
k Petru Jiráčkovi, největší tváři týmu, ne-

-li celé soutěže. Ale ocenění se dočkávají
i jiní. „Přišel třeba Filip Žák z Blanska,
ročník 1995. Je to zkušený a šikovný
hráč, rychlý. Může hrát i na kraji, nebo
dokonce podhrota. Je to takový univerzál,“ poodhalil sportovní manažer Ladislav Dudík. Jinde se ještě bude o místo
v týmu válčit. „Pravou stranu jsme dlouhodobě neměli zdvojenou. Jak jsme
měli levou, tak naopak byla pravá trošičku ‚achillova pata‘. O to se nyní poperou
Bartolomeu a Vlachovský,“ informoval
sportovní veřejnost.
Tým už v minulosti postrádal vysokého útočníka. Vlastně od chvíle, co
skončil s kariérou Karel Kroupa. Mohl
ho nahradit Řek Pozatzidis, ale trenéry
o svých kvalitách nepřesvědčil. „Měli
jsme taky vytipovaného Filipa Vechetu
ze Slovácka. Na poslední chvíli si asi svými brankami řekl o smlouvu, tak si ho
Slovácko nechalo. Rozhodli jsme se, že
půjdeme do varianty, kterou jsme měli,
tedy hry bez vysokého hrotového útoč-

yy Tým je téměř hotový. Jak jste
s ním spokojený?
„Vyzkoušeli jsme za tu chvilku několik
hráčů. Někteří se prosadili, někteří ne.
Někteří na to bohužel měli velice málo
času. Mnozí měli herní deficit kvůli
tomu, že se třetí liga a dorost nehrály.
To je obrovský skok, protože první
liga se hrála, tyto ligy ne. Ti kluci jsou
tak rok pozadu a je to na nich vidět.
V tom mají trošku smůlu. Kádr se dává
ještě dohromady, byly v něm velké
změny. Ale tak to prostě ve druhé lize
je. Nemůžeme si dovolit hráče přivést
a hned podepsat první den. Čekáme

Michal SOBECKÝ

na to, kdo vypadne, kdo koho vyřadí,
kdo se objeví jako volný hráč. A je to
tak snad všude ve druhé lize. Ale hlavní je, že to kluky musí bavit, musí trénovat, dávat do toho maximum a pak
to přenášet do zápasů. Jinak to nemá
cenu ani pro trenéra, ať už pracuje
s hvězdami, nebo průměrnými hráči.“
yy Zmiňujete řadu změn. Ty byly
docela zásadní, zvažujete proto
nějakou teambuildingovou akci
s hráči?
„Myslím si, že o tom to až tak není. Samozřejmě kádr musí být pohromadě,
tam ještě věci dolaďujeme. Od tohoto
týdne už to chceme mít pohromadě.
Já ale pak nejsem proti. Vím, pár lidí

PROSTĚJOV K týmu přišel teprve před několika týdny. Od té doby
si ale udělal dobrý obrázek o tom, co od hráčů očekávat, a naopak.
Hráči už mají ponětí o tom, co bude vyžadováno po nich. Podle
toho taky postupně vypadají zápasy. Výprasky od ligistů vystřídaly
vyrovnanější duely, kde je však hlavně vidět, co trenér hrát chce.
A to je kvalitní, rychlá a kombinační hra po zemi se zapojením
obránců směrem dopředu a s drzými průniky do pokutového území. Spousta centrů? Taky žádný problém. A že týmu chybí vysocí
hráči? „Není to jen o výšce, ale taky o myšlence, reakci,“ konstatuje
třiačtyřicetiletý trenér. Jeho premiéra na lavičce Prostějova se přitom blíží, už o víkendu jej čeká úvodní duel sezóny.

dojíždí. Není to jako dříve, že všichni
žili v tom městě, vše se dělalo jinak,
posedělo se, kouklo se na nějaký šampionát nebo národní tým. Teď je to
o něčem jiném, i ta doba je jiná. Ale
když teď bude třeba repre pauza, tak
něco vymyslíme, nějaký sport nebo
teambuilding. Nejsem proti tomu.“
yy Jaké jsou podle vás nejsilnější
a naopak nejslabší stránky nového
mužstva?
„No, řekl bych, že to máme zhruba vyrovnané. Jak v obraně, tak v útoku. Na
druhou stranu jsme hráli se soupeři, se
kterými se příliš nedá měřit. Ti ligoví
měli kompletní kádry, dvacet vyrovnaných hráčů. Ještě navíc když zkoušíte a rozdělíte tým na dvě jedenáctky.
Zas vám to ale ukáže, co hráči umí, jak
jsou připravení. O to mi jde, nechci
hrát žádného zanďoura, chci prostě vidět, co hráči umí, proti kvalitním soupeřům. Hodně vám to napoví a ulehčí
situaci v rozhodování, koho si nechat
a koho ne. I když je to kolikrát o jednom zápase, o jednom poločase. Měli
jsme okénka v obraně, nedostatky vepředu. Ale myslím si, že se na tom dá
zapracovat. Pořád je tu navíc nějakých
pět hráčů, u kterých se neví, zda tady

jsou velké změny, ale doufám, že herně
zůstaneme. Proto se mi taky líbil Prostějov, protože klub chtěl zůstat na svém
a být dále úspěšný,“ říká k tomu sám
trenér eskáčka Jiří Jarošík.

Foto: Michal Sobecký
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yy K týmu jste se přidal zhruba
před třemi týdny. Jak jste dosud
spokojený s novým angažmá?
„Tak já jsem zatím hodně spokojený.
Byl zde už zájem od trenéra Šustra.
Pak se měnil trenér, přišel kouč Jiří
Jarošík. A zájem trval, takže jsem s radostí přijal nabídku. Jsem moc rád, že
jsem tady.“
yy Berete to jako posun v kariéře?
Nově můžete hrát i na vrcholku
druhé ligy…
„Určitě ano. Minulou sezónu jsem hrál
v Blansku. Tam to nedopadlo, sestoupili jsme. Je to pro mě zase další krok v kariéře. Vnímám tady výborné prostředí,
velmi ambiciózní. Doufám tedy, že to
všechno bude fungovat a skutečně budeme hrát nahoře, jak říkáte.“

Michal SOBECKÝ
yy Jaké to bylo hrát v týmu,
u, který
se rval o sestup, a pak hráči zjistili,
že je vlastně jedno, na kterém
m místě
celek skončí? Že sestoupí tak
ak jako
tak?
„No tak bylo to hodně těžké…
… My
jsme věděli už od jara, někdyy už od
pátého kola, že už nenastoupíme
íme do
druhé ligy. A to ani, kdybychom
hom ji
udrželi. Samozřejmě bylo hodně
dně těžké se tehdy motivovat do každého
aždého
zápasu. Na druhou stranu ale musím
říct, že jsme tam měli charakterově
kterově
dobré hráče. Řekli jsme si zkrátka,
átka, že
to odmakáme, že hrajeme o svoje
voje triko. A zároveň také, že hrajeme i o náš
vlastní posun v kariéře. Taky jsme
sme tak
k zápasům přistupovali, i kdyžž sezóna nedopadla.“
yy Vrátím se k přípravě. Vidíte
díte
výrazné změny, posun ve výý

PROSTĚJOV Číslo jedenáct na hřišti při zápasech Prostějova
nepřehlédnete. Vyššího, hlavně však velmi rychlého hráče ani
přehlédnout nejde. Tím spíše, že se ještě dokáže dostat do šancí
a prosadit se v nich. Řeč je o Filipu Žákovi (na snímku), jedné z letních posil 1.SK Prostějov. Útočník, který přišel z Blanska, má za sebou náročnou sezónu, v níž se Blansko snažilo o udržení soutěže,
pak si ale finanční problémy oddílu vyžádaly tak jako tak sestup.
Následně se Žák přestěhoval o nějakých 40 kilometrů východněji
k týmu, proti kterému si zahrál i v posledním kole. A je plný motivace ukázat, co umí. Jaké jsou jeho cíle? A jak vnímá herní styl eskáčka? Nejen o tom promluvil útočník pro PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

jaké chyby, zvláště při
standardkách. Ale na
všem se dá zapracovat, zároveň to byl
náš nejlepší zápas
z přípravy.“
yy Předseda Jura
zmiňoval,
že tým
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budou. Mají jiné návyky a podobně.
Navíc jsou zde mladí kluci, co občas
nějakou chybu udělají. To ale nevadí,
že ji udělají, hlavně aby hráli dál…,
stane se, chybami se člověk učí. Jsou
to třeba chyby gólové. Ale důležité je,
aby si z toho dotyčný něco vzal a příště ji neudělal.“
yy Za sebou máte zápasy se Zlínem
a Rosicemi, které patřily k tomu
lepšímu v přípravě. Co se hlavně
zvedlo? Produktivita…?
„Tak ta asi taky. Ale už jsme zase byli
dva tři týdny spolu. V zápase se Zlínem už jsem zkoušel jen tři čtyři
hráče. Už tam byly nějaké věci,
co si říkáme na tréninku. Líbilo se mi nasazení, bojovnost,
kluci hráli jako tým – to se mi
líbí a budu to po hráčích vždy
chtít. Taky jsme si vytvořili
nějaké šance…, líbilo se
mi, jak jsme šli
do pressingu,
byli kompaktní.
Ano, byly tam ně-

Foto: Michal Sobecký

nemá příliš mnoho vysokých hráčů oproti soupeřům. Berete to
jako velkou nevýhodu?
„Víte co, bylo by asi lepší, kdyy
byste měl tři čtyři vyšší kluky.
Ale jen o tom to není. Tam kolikrát u standardky musíte hlídat
osobně, nesmíte nechat rozběhnout vyššího hráče. Je to o chytrosti, není to jen o výšce. Ale být
ttroškuu chytrý, být tam o reaktrošk
k
ci dřív, o myšlenku.“
yy Nebo načasování…
„Přesně tak.“
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nás. Že to zde nějakou dobu vydrží. Osobně jsem moc rád, že zde je. Má za sebou
super hráčskou kariéru, tu trenérskou začíná a myslím si, že bude úspěšná,“ vysvětlil
svůj náhled na nového kouče. Nastala však
doba změn v kádru, doba nejvíce očekávaná mnohými novináři. O nich Večerník
už v minulosti informoval, stejně tak o hráčích, kteří byli v Prostějově na zkušené.
Šokující novinky se tak neděly. I když…
„Honza Šteigl se kvůli práci rozhodl přerušit smlouvu v Prostějově,“ zněla nejnovější aktualita. Záložník, který se čerstvě po
půlroce v Líšni vrátil zpět, tak prostějovské
číslo dvanáct v dohledné době neobleče.
Hodně prostoru bylo věnováno taky novým hráčům. Přítomní vysvětlovali, čím
prospějí týmu Vasil Kušej či Filip Žák.
Nejvíce ale bylo řečeno o přítomném
Petru Jiráčkovi. Ten následně připustil, že
vážně uvažoval o konci kariéry. A to ne ze
zdravotních důvodů. „Nadšení u mě upadávalo, přemýšlel jsem, zda vůbec v kariéře pokračovat. A pak se mi ozval pan Jura,
a to své nadšení předal i mně, trochu to zas
ve mně probudil,“ poděkoval vedle sedící-

mu Františku Jurovi. Vyloženě humorné
chvilky pak začaly, když se slova ujal Jan
Koudelka. Tradičně sršel energií a fórky,
utahoval si i sám ze sebe. Přesto se ani on
nevyhnul vážnějšímu tématu. „Bylo to
pro mě fakt těžké období. Jsem ale rád,
že jsem zpět a že mě podržel trenér i celé
vedení. Ani ten půlrok z mé strany nebyl
úplně dobrý. Věřím ale, že teď to přijde
a bude zase dobře,“ zakončil s úsměvem.
Bylo ale znát, že s uplynulým půlrokem
příliš spokojený nebyl a zklamání – alespoň co se týká počtu vstřelených branek
– potvrdil i Jura.

Foto: Michal Sobecký

K závěru on i trenér Jiří Jarošík pozvali diváky na první zápasy. Aby ne, hrát proti
Příbrami a o dva týdny později se Zbrojovkou Brno, to se úplně často nestává. „Asi se
na soutěž všichni těšíme, 2. liga by mohla
být špičková soutěž, jsou tam skvělé týmy,
měla by to být také soutěž vyrovnaná,“
zatipoval si Jiří Jarošík a vyjádřil přání, aby
staronový tým přišli lidé podpořit. Podobně hovořil i František Jura. „Byl bych rád,
kdyby lidé přišli už na první kolo. To je to
hlavní pro nás. Chceme je přitáhnout naším přístupem a výkony na hřišti,“ slíbil za
tým i za klub.
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Prostějov (sob) - Doslova na skok
si odběhl do Vyškova zadák Michal
Sečkář. Hráč, který už toho s Prostějovem zažil opravdu mnoho, se nakonec do kádru nováčka druhé ligy neprosadil. A tak zůstává v Prostějově.
Na tiskové konferenci to v pátek potvrdil sportovní manažer klubu Ladislav Dudík. „Ano, můžu potvrdit,
že Michal Sečkář sice byl ve Vyškově, který si ho stáhl na přípravu. Na
poslední chvíli se však rozhodli, že
Michala pustí,“ uvedl Ladislav Dudík
k hráči, který byl v minulých sezónách pevnou součástí týmu.
V té uplynulé Michal Sečkář zasáhl
do třinácti zápasů, odehrál 828 minut
a vstřelil také jeden gól. Coby hráč
však vesměs buď střídal po polovině
zápasu, nebo začínal na lavičce.

Michal Seèkáø
zùstává v Prostìjovì

minutě se naopak v roli nahrávače objevil Jiráček, nikoho však před bránou
nenašel. Krátce nato Rosice ukázaly, čím
budou hlavně hrozit. Přerovský se náběhem dostal za obranu, zároveň mu přišel
dlouhý míč, ten ale poslal jen do Muchy.
Poté už přišly momenty Prostějova.
Z centra Stříže byl nepovedený volej
Koudelky, Vlachovský pak zahrozil solidním centrem. A ve 30. minutě musela
obrana hostí srazit střelu Žáka – úspěšně.
Následovaly dvě minely Omaleho, který
z rozehrávky namazal soupeři, ten ale zaváhání nijak nevyužil. Snažení směrem
dopředu se celkově pak Prostějovu moc
nedařilo, snažili se to tak vzít na sebe
obránci. Machynek se po čáře a následPŮVODNÍ
ně ze strany prodral do vápna, byl stažen,
reportáž
ale nepískalo se. Následně si Bialek narapro Večerník
zil s Vlachovským, ale minul jeho centr.
Prostějov byl ke konci poločasu aktivMichal
nější, dobře se ukazoval přeneseními hry
SOBECKÝ
Kušej, centry hrozil Vlachovský. Skóre
Zápas začal vlažně. Až v 6. minutě se se však neměnilo, závěr poločasu navíc
asi šedesátka diváků dočkala náznaku pokazilo krvavé zranění Stříže, který došance, Přerovský ale střílel vedle. Ve 13. stal od soupeře do obličeje.

PROSTĚJOV Konečně doma, mohli
si říct fanoušci fotbalového Prostějova. 1.SK Prostějov vskutku odehrál
v přípravě celkem pět zápasů, pouze
jediný – ten poslední – zorganizoval
na svém vlastním hřišti. Soupeřem
byly třetiligové Rosice, které se podobně jako předtím Uničov ukázaly
jako houževnatý protivník, jenž má
v zásobě i ofenzivní schopnosti. Po nezáživném prvním poločase totiž přišel
na řadu druhý, ve kterém padly čtyři
góly, k vidění byla celá řada šancí a taky
jedna penalta. Konečný výsledek ale
Prostějov příliš potěšit nemohl, s rosickým Slovanem totiž remizoval 2:2.

Druhá půle po rozvláčné první nabídla
naopak atraktivní fotbal, a to zejména ze
strany Prostějova. Hned ve 48. minutě
Kušej střílel do boční sítě a krátce poté
musel brankář hostí zasahovat proti dalekonosné přízemní střele. V 53. minutě
se eskáčko prezentovalo výstavní akcí
Machynka, Koudelky a Vlachovského,
Kušej však v zakončení míč těsně nestihl. Krátce poté ale zahrozili hosté a ze
druhé střely na bránu se dostali do vedení. Novák zachytil špatnou rozehrávku
Bárty, předložil míč Přerovskému, který
z hranice vápna trefil nechytatelně – 0:1.
Rosice poté zatlačily, víc než nebezpečný roh z toho ale nebylo. A tak se o slovo
přihlásil Prostějov, přišel střílený centr
na Žáka, který ve vzduchu trefil míč tak
šikovně, že zaplul do sítě – 1:1. To ale nebylo vše. Dvě minuty poté se hnal Koudelka za dlouhým balónem. Totéž udělal
brankář hostí, jenže míč minul a „Koudy“ jej dovezl do prázdné brány – 2:1.
65. minuta znamenala mnohá střídání,
ze hřiště odešli například Vlachovský,
Jiráček nebo Kušej, prostor naopak do-
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nec zápasu pak patřil eskáčku, aktivní byl
hodně Žák, Kopřiva či Bartolomeu, ten
nahrál v 88. minutě Kušejovi na gólovou
střelu, ten ale trefil brankáře. Pak přišla
studená sprcha, za faul ve vápně Prostějova nařídil sudí penaltu. A Přerovský
s přehledem proměnil. Prostějov tak podruhé za sebou
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stali hráči bojující o sestavu. Jeden z nich
Bartolomeu pak dal hře nový náboj.
V 68. minutě našel Koudelku nakrátko,
prostějovský snajpr trefil boční síť. Následně měl blízko gólu Kopřiva, trefil
však jen brankáře. V 76. minutě se dostal
k jedné z nečetných akcí Rosic Koláčný,
ale na druhou tyč nenahrál přesně. Ko-
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Připomněl následně mnohé změny
v týmu a zároveň vyjádřil spokojenost nad
ziskem trenéra Jarošíka. „Určitě do ligy půjde, ale doufám, že nepůjde příliš brzy od

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Dlouho očekávaná, ale
ve výsledku taky velice klidná. Taková
byla předsezónní tisková konference
1.SK Prostějov. „To víte, prázdniny…,“
pokrčil rameny mluvčí eskáčka Ivo
Heger. Právě on si vzal na starost úvod,
který byl velice stručný. A hned předal
slovo předsedovi klubu Františku Jurovi. Ten připomněl, že se konference
koná už před generálkou s Rosicemi,
a dokonce ještě před uzavřením kádru.
„Prostě to tak je, je to tedy netradiční,
ale času zkrátka není letos nazbyt,“ poznamenal František Jura. Následně připomněl, že klub zapsal v minulé sezóně
nejlepší umístění od války. A zdůraznil,
že nechce, aby zůstalo osamocené.
„Skončili jsme třetí, tak jen těžko řekneme, že nyní skončíme desátí,“ konstatoval předseda eskáčka.

Předsezónní tiskovka 1.SK Prostějov proběhla už před generálkou
ouu

RYCHLÝ
%ÊNG\O÷P[XM¾FTWKUTCPF[ 9(ÿ(51Ì.
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yyPříprava je téměř minulostí. A začíná soutěž. Jaký tedy zatím z nově postaveného týmu máte dojem?
„Zápas ve Zlíně už v prvním poločase připomínal sestavu, možná z 80 procent, která
by měla být v soutěžních zápasech. Ve hře
už byly zajímavé momenty. Samozřejmě
současný trenér má trochu jinou představu a jiné nároky než jeho předchůdce, ale
základ je stejný: kombinační, rychlá hra odzadu, dobrý pohyb. A tam už jsem to viděl.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

Viděl jsem slušný přechod do útoku, také
nasazení, aktivitu, a to i vepředu. Do šedesáté minuty jsme hráli aktivně i nahoře. Pak
už nám došly trochu síly. Takže jsem viděl
slušný výkon a mám z toho celkem dobrý
pocit. Myslím si, že by to mohlo být dobré.
Samozřejmě dva tři hráče ještě nemáme
dořešené. A soutěž bude těžká. Ale jak byly
první zápasy s ligovými celky těžké a hodně hráčů jsme ještě zkoušeli, tak si nyní myslím, že se tým stabilizuje. Mohli bychom
navazovat na dobré výsledky.“
yy Budete tedy opět cílit na druhé třetí
místo?
„Já mám samozřejmě cíle vždy nejvyšší, je
ale potřeba si říct, že ze soutěže padají tři
družstva. A kvalita soutěže zůstala, nebo
se spíše ještě zvýšila. Takže já bych chtěl

hrát zase nahoře, představy vedení klubu
takové jsou. Druhé a třetí místo je možná
hodně odvážná vize… Přeci jen s příchozí
kvalitou z ligy musíme jít do sezóny trochu
s pokorou. Takže ano, hrát nahoře, prohánět zase všechny, ale hrát do pátého místa.
Myslím, že to je reálný a zároveň vysoký cíl.
My si už nemůžeme dávat nízké cíle. Tedy
můžeme, ale nechceme.“
yy Hovoříte o nedořešených hráčích.
Jsou to Kadlec s Vichtou?
„Je tam Kadlec, je tam Vichta, je tam Bartolomeu. Přišel ještě Vlachovský, další hráč
z Karviné, který na jaře hrál v Blansku. Jsou
na něj velice dobré reference. To jsou čtyři
hráči, o kterých opravdu ještě není rozhodnuto. Vrátil se nám pak Sečkář z Vyškova.
Tam se ještě rozhoduje, jsou tam dva až tři

PROSTĚJOV Jen necelý týden nás dělí od nového ročníku soutěže Fortuna:Národní liga. Do ní znovu půjde i Prostějov, ovšem v jiné roli. Zatímco ještě před dvěma třemi lety se s týmem v soutěži příliš nepočítalo,
letošní třetí místo výrazně proměnilo nejen to, jak k týmu přistupují soupeři, ale snad i to, jaký má přístup
klub sám k sobě. Začalo se mu totiž dařit vychovávat hráče do ligy, sám pak udělal dosud největší úspěch,
dokonce největší za více než sedmdesát let. Obhájit tyto pozice, zejména pak ty tabulkové, ale nebude nic
jednoduchého. A uvědomuje si to i František Jura (na snímku).„Druhá liga bude kvalitní, nepamatuji si, že
by někdy měla takovou úroveň,“ poznamenal mimo jiné předseda prostějovského fotbalu, který se podělil
o svůj názor na stávající tým, hráčskou politiku a pozornosti neušel ani bývalý stadion„Želízka“.

hráči na jeden post. Konečnou soupisku
nejspíš budeme muset vydat až těsně před
začátkem soutěže.“
yy Je to asi trochu hořkosladký pocit,
když se podaří vychovat hráče, posunout ho a ten následně odejde? Jak vy
osobně hodnotíte půltucet odchodů?
„Samozřejmě to s sebou nese úspěch.
Chceme se tím prezentovat: hráče vychovat a posunout je dál. My jsme trochu
počítali s tím, že se nám vrátí hráči, kteří
odešli na přípravu do Sigmy. Bohužel se
tak nestalo, takže je vidět, že i ty jsme tady
trochu posunuli, Matouška a Zlatohlávka.
Takže dobrá práce trenérů, dobrá práce
celého mužstva i vedení, protože jsme takové hráče vybrali a dokázali se prosadit.
Tak to chodí…, máte úspěch, odejdou
vám hráči a vám nastanou starosti. Je to
ale dobře, takový je fotbal. Musíte se s tím
srovnat. Pořád pro nás bude cíl hráče buď
najít, nebo vychovat vlastní a posunout
je dál. Čeká nás hodně práce, ale zpětná
vazba je v tom, že jsme si vydobyli takové
renomé, že k nám noví hráči chtějí, že nás
berou všichni úplně jinak. A to za tu práci
s poskládáním nového kádru stojí.“

yy Tým má za sebou
bou už pět přípravv
ných utkání. Vidítee tam herně výraznější posun, když srovnáte
vnáte třeba zápas se
Slováckem a se Zlínem?
nem?
„Ano, to určitě. Musím
usím říct, že Slovácko
na mě působilo velice
ce dobře, kompaktně,
moc se mi líbilo. Asi
si bylo v přípravě dál,
byl tam kvalitativní rozdíl. My už jsme
si tak tu přípravu naplánovali,
plánovali, pak ale
odešlo šest hráčů, to bylo velice těžké.
Trenér Šustr plánoval
val sestavu takto,
protože se očekávalo,
o, že tým zůstane
víceméně pohromadě.
dě. Ale nestalo se,
odešlo šest hráčů. Takže bylo těžké
zkoušet hráče proti Slovácku, Baníku.
Pak už se vše trochu dalo dohromady
s Uničovem. Už byloo vidět, že jdeme
nahoru, nakonec jsme
sme to potvrdili
se Zlínem. Posun tedy
edy vidím. Trenér
už poznal všechny hráče, oni naopak
poznali ho, pochopili,
ili, co po nich chce.
Samozřejmě tam je ještě spousta věcí,
tým si ještě určitě nějakou
ějakou dobu bude
sedat. Věřím ale, že i začátek chytneme. Potřebujeme ho chytit. I když
soutěž bude fakt těžká.
žká. Tak kvalitní podle
mě dlouho nebyla.“

Předseda 1.SK Prostějov František Jura promluvil o ambicích, odchodech
ech i herním projevu

Foto: Michal Sobecký

hlavičku od vás taky můžeme očekávat…?
„Jo, určitě ano, doufám, že góly dávat
budu. Ať to bude levá, pravá noha,
nebo klidně i hlava.“ (úsměv)
yy Prostějov, říkáte posun v ka
kariéře. Kam byste ji v dalších
letech rád posouval?
„Snažím se dávat si postuppostup
né cíle. Tím nejaktuálnějším
je prosadit se zde, hrát, dávat
dáva
největgóly. A samozřejmě největ
ším cílem je zahrát si první ligu
nebo nastupovat pravidelně.
pravidelně“

·VQéPÊM(KNKRä¾MRąK\¾RCUGU4QUKEGOK

konech, když srovnáte jednotlivé
zápasy přípravy?
„Určitě jo. Tady trenér Jarošík chce
hrát všechno do kombinace, všechno
po zemi. A to nám vyhovuje. Nahoře
máme rychlé hráče, já jsem tam, Vasil
Kušej nebo třeba Robert Bartolomeu, ale i další. Jsme všichni hráči do rychlosti a nám tedy tento
styl a přístup vyhovují. Naopak
nám nevyhovuje nějaké kopání
balónů nahoru. Trenérem prosazovaný styl hry je pro nás ušitý
na míru a jsem za to moc rád,
že to takto hrajeme.“
yy Ale máte
slušnou výšku,
takže
nějakou tu

„Prostějov? Posun vpřed!“ říká Filip Žák

7UHQÇUSĆHGVH]ÑQRXKRGQRWË

ku. Pokračování totiž obstará venkovní
utkání s rezervou Sparty, naopak domácí mač se Zbrojovkou Brno, což je
adept na šlágr kola. „Los je velmi těžký,
ne-li přímo vražedný. Sparta „B“ hrála
velmi dobře ve 3. lize a Zbrojovka prostě do ligy patří, navíc lze čekat, že ještě
před ročníkem posílí. Co se ale dá dělat,
budeme bojovat,“ konstatoval Ladislav
Dudík. První zápas nové sezóny odehrají svěřenci trenéra Jarošíka v sobotu
24. července od 17 hodin.

kat, a taky čeká, že tým by měl působit podobným dojmem jako v sezóně
minulé. I vedení naznačuje, že starý
a nový trenér mají podobné představy
o hře a požadavky na hráče. „V kádru

1éGM¾X¾PÊLUQWXGNM¾PCR÷VÊUVQWR¾GUM¾éMQX[T¾åÊFQNKIQXÚEJDQLč

stálicemi. Zejména se to dá říct o Koudelkovi, od kterého se nyní čeká větší
brankový přínos – kromě produktivity
střelby se jinak jeho hernímu přínosu
nedá nic vytknout. Celkově se dá če-

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

níka. Budeme pracovat prostě s hráči,
které máme,“ prozradil Ladislav Dudík.
Ten už v minulosti žehral na nedostatek
některých typů hráčů na trhu.
Mnoho hráčů tak přišlo, řada jich ale
zůstala: Koudelka, Stříž, Machynek
nebo Sus už se pomalu, ale jistě stávají

„Nechci hrát žádného zanďoura,“
ura, zdůrazňuje Jiří Jarošík

Michal SOBECKÝ

a Jan Rezek, velezkušený hráč a někdejší
reprezentant, se rozhodl ukončit kariéru. Nicméně zejména brána a záloha zůstaly pohromadě – třeba v brankovišti se
vůbec neměnilo. Nadále Příbram může
počítat se službami kvarteta Kočí, Melichar, Smrkovský a Šiman. Z posil uveďme zejména Martina Suse, neprostějovského samozřejmě. V minulosti hrál ve
Vlašimi, v Seredi, ale třeba také v Baníku
Ostrava. Pro Příbram bude jednatřicetiletý hráč určitě přínosem. Celkově však
při porovnání soupisek dojdeme k závěru, že se s mužstvem příliš nehýbalo,
u týmu zůstal i trenér Valachovič. Což se
může ukázat jako klíčové. „Příbram hrála léta první ligu. A jestliže jí zůstal tým
z loňska, bude to velmi silné mužstvo,
zkušené, navíc kompaktní,“ konstatoval
sportovní manažer Prostějova Ladislav
Dudík.
Klidně se mu to přitom může povést. Pro eskáčko přitom v případě PříbraPříbram víceméně uspěla v udržení sou- mi jde jen o předkrm velmi náročného
časného kádru. Odešli Cortez, Lalkovič programu na úvod soutěžního roční-

PROSTĚJOV Velmi těžký, až vražedný. Takový úvod sezóny 2021/2022
nachystal los klubu 1.SK Prostějov.
Hned v prvních třech zápasech jej
totiž čekají tři nováčci soutěže. A jako
první Prostějované na vlastním trávníku přivítají Starkovu Příbram. 1.
FK Příbram patřil ke stálicím nejvyšší soutěže. S krátkou přestávkou
v ní působil přes dvacet let. Vesměs se
tým pohyboval ve spodních patrech
tabulky. Po dvou nepříliš povedených
sezónách přišla ale ta poslední, která
už byla kritická. Výsledkem bylo
předposlední místo a pád do Fortuna:Národní ligy. Jak ale vzkazuje
vedení příbramského fotbalu s Jaroslavem Starkou v čele, tým chce v co
nejkratším čase postoupit.

Tým Středočechů zůstal pohromadě

2ąÊDTCOPC×XQF

V minulé sezóně Prostějov zazářil.
A nemálo překvapil, třetí místo by mu
tipoval málokdo. A tak jsou cíle vedení
jednoznačné. Ale přeci jen možná trochu nižší, než by někteří očekávali. „My
máme vždy vysoké cíle. A to se nemění.
Víme, že druhá liga bude nesmírně náročná, taková ještě dlouho nebyla, hrát
bude Opava, Zbrojovka, Příbram, Žiž-

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Dlouhé čekání na konečnou podobu soupisky 1.SK
Prostějov ještě neskončilo. Až v těchto dnech a hodinách se někteří plejeři dozvědí, zda zůstávají na Hané, nebo budou muset
vzít zavděk jinými štacemi. Blíží se přitom úvodní kolo soutěže
Fortuna:Národní liga. A tak vedení klubu v mnohém zveřejnilo
své plány, záměry a cíle do ročníku 2021/2022.

Eskáčko čeká první mač, zkouška některým hráčům teprve končí
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KRALICE NA HANÉ Velice krátká letní přestávka je u konce a regionální celky se už připravují na start nového ročníku. Nejinak je tomu také v Kralicích, které čeká ostrý start už za čtrnáct dnů. V pátečním teplém odpoledni přivítaly na svém hřišti„devatenáctku“
prostějovského eskáčka. Zápas nabídl poněkud odlišné poločasy. V prvním se začaly šance objevovat až po více než půlhodině,
ve druhém to byla větší jízda. Z vítězství se po závěrečném hvizdu
mohli radovat hosté, když se jim podařilo utkání rozhodnout během pětiminutovky nahoru – dolů.

Jan FREHAR
Zápas zpočátku příliš ofenzivní hody
nenabízel. Hráči obou mužstev působili
jako na obvyklém pátečním tréninku
a ukazovali, že stavěčku mají natrénovanou. Postupně se však začaly oba celky
osmělovat. Velmi tomu pomohla pauza
na občerstvení, která v teplém počasí
jistě přišla vhod. Za první půlhodinku si
však obě mužstva připravila pouze jednu střelu ze střední vzdálenosti. První
dvě vážné šance si pak vytvořili hosté.
Jednou se vyšvihl perfektním zákrokem
Adamík a podruhé Kralice zachránila
nepřesná dorážka ze skluzu. Domácí
své střelecké štěstí zkoušeli spíše z dálky,
ale s nimi si Kvapil věděl rady.
Svou mírnou herní převahu dokázali
hosté využít šest minut před přestávkou, kdy se míč po rohovém kopu dostal k Bažantovi, a ten ho poslal z voleje
za záda brankáře – 0:1. Za chvilku však
bylo srovnáno, po brejkové situaci se
míč dostal k Baranovi a domácí středopolař si věděl rady – 1:1. Ještě do pauzy
však mohli jít hosté zase do vedení, jenže Adamík v brance reflexivně zachránil
domácí od vlastní branky po nešťastné
teči jednoho z obránců.
Začátek druhé půle pak patřil jednoznačně eskáčku, které si vytvořilo řadu

šancí. Tváří v tvář brankáři však postupně neuspěl nikdo, a jediný pokus směřující i za záda brankáře orazítkoval tyč. Po
čtvrthodince se zvedla i domácí družina
a soupeře zamkla na jeho polovině, vyložené šance však dlouho nepřicházely.
První vážnější ohrožení Kralic ve druhé
půli měl Šup, na brankáře však nevyzrál.
O chvilku později si centr Barana našel
Němčík a poslal domácí do vedení, pomezní však správně odmával ofsajdové
postavení střelce branky. Co se nepovedlo Kralicím, zvládli junioři eskáčka.
Dlouhý pas za obranu dostal Růžička
a situaci vyřešil perfektně – 1:2. Krátce
po rozehrávce se dostaly k vážnému
ohrožení branky i Kralice. Přímý kop
z úhlu zkusil Baran poslat na zadní tyč
a ke srovnání scházelo pár centimetrů, radost však překazila tyč. Namísto
srovnání tak přišel pro domácí trest.
Prostějov zvládl velmi dobře vyřešit
svůj útočný výpad a na konci akce stál
Bartoš, který poslal míč do protipohybu
brankáře Adamíka – 1:3.
Necelou čtvrthodinku před koncem
se zdálo, že je rozhodnuto. Kralice to
však nevzdávaly. Obrovskou šanci na
snížení však Merta spálil. Sice se velmi
dobře uvolnil, a i střela měla jednoznačně gólové parametry, míč ale zastavila
spojnice. Snížení se však domácí přece

fotbal
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jen dočkali. Baran si postavil míč z přímého kopu hned za vápnem a na jeho
projektil na zadní tyč, navíc otřený o tyč,
byl brankář hostí krátký – 2:3.
Kralice se i nadále snažily dosáhnout vyrovnání. Větší šance se jim už však nedařilo vytvořit. Naopak poslední akcí duelu přidali hosté ještě čtvrtou branku. Do
otevřené obrany se dostala hned trojice

Foto: Jan Frehar

hráčů a na konci celé akce byl Šmíd, který míč uklidil mezi tři tyče – 2:4.
Po opatrné první půlhodině se hrál pohledný fotbal, který nabídl řadu šancí.
Eskáčko si však za vítězstvím šlo přece
jen o něco více. Velký vliv na utkání měl
také počet hráčů na obou stranách, domácí na rozdíl od hostů totiž příliš alternativ neměli.

Pozápasové hodnocení trenérù
Milan NEKUDA - FC Kralice na Hané:
„Zápas se hodnotí těžko, nevyhýbají se nám určité potíže se sestavou. Máme hned čtyři
hráče ze základní sestavy na marodce. Naštěstí to nevypadá, že by se mělo jednat o nějaké
vážnější zranění, ale nechceme riskovat, aby se jejich stav zhoršil, tak jsme je nechali
odpočinout. Do toho se nám zranil ještě v první půli další hráč. Už jsme odvolali i generálku, aby se kluci dali ještě dohromady a měli jsme více možností na startu sezóny. Nějaké
věci jsme si tak dnes vyzkoušeli, ale moc toho bez stabilních hráčů nešlo.“
Tomáš GROSS – 1.SK Prostìjov :
„Zápas pro nás splnil účel, jenž jsme potřebovali. Měli jsme možnost si vyzkoušet různé
varianty a zase se nám ukázalo, co funguje a na čem bude potřeba pracovat. Myslím, že jsme
celkově v zápase měli o něco navrch. V první půli jsme byli určitě nebezpečnější, ale nechali
jsme soupeře po jediné vážnější akci srovnat. Ve druhé půli už se jednalo o vyrovnaný zápas,
kde jsme dokázali proměnit více šancí než soupeř. Klidně to mohlo skončit i daleko více
brankami na obou stranách. Jsem však hlavně rád, že si kluci zase mohli zahrát proti mužům.
Takové zkušenosti jim mohou jen pomoct, v dorostu takové zápasy nenajdeme.“

Fotbal nečeká jednoduché pokoronavirové období. I bez pandemie se už řadu
let mluví o stále zřetelnějším úbytku hráčů. Na co se však roky zapomínalo, byli
jednoznačně rozhodčí. Samozřejmě ne
s každým arbitrem si ať už hráči, nebo
kluby sednou, občas si totiž pořádně
dokážou vjet do vlasů… Ale navždy
budou právě sudí nedílnou součástí fotbalu, bez nich to zkrátka nikdy nepůjde.
Potíže s nedostatkem rozhodčích narůstají, naplno se to projeví už v nadcházející sezóně. S největší pravděpodobností
to letos hodně pocítí třetí třídy a mládež,
kde bude povinností pořádajícího klubu utkání odřídit. Je zcela jasné, že určité chyby tímto vzniknou a nebude vše
takové, na co byli všichni zvyklí. Bude
tak potřeba velké trpělivosti, protože
jednoduchý úkol to nebude pro nikoho.
Řekněme bez příkras, čert vem třetí třídu, rezervy klubů a další mužstva hrají
stejně většinou pro radost. Každopádně
bude nasnadě přátelský přístup a snaha
řešit situace s klidem mezi oběma soupeři. Hlavně je však potřeba myslet na
mládež. Zde je naprosto zásadní snažit

se vyhnout i těm neúmyslným chybám,
o těch s úmyslem soupeři ublížit raději
ani nemluvě.
Je nutné si vážit všech sportujících dětí
a jejich rodičů, a především pak trenérů za to, že věnují svůj volný čas budoucím fotbalistům. Málokterý klub
může říct, že je spokojený s těmi, kteří
se o děti starají. Sehnat dnes trenéra,
který věnuje svůj čas dětem, bude to
s nimi umět a bude se chtít vzdělávat,
je těžký úkol. Pojďme si vážit práce
trenérů. Dokud to nebude doceněná
aktivita, nebude snadné získat další.
Bezpochyby každý ocení čas od času
nějakou pochvalu, bude rád, když mu
vytvoříte podmínky. Samozřejmě každý dělá občas chyby, i trenér je jen člověk. Buďme tolerantní. Spokojené děti,
spokojený trenér a spokojení rodiče, to
je základ každého klubu. Jinak se budeme moci s mužským fotbalem na regionální úrovni za pár let rozloučit…
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PROSTĚJOV Po losovacím aktivu
krajských soutěží byl na řadě los
také okresních soutěží. Okresní
přebor začne stejně jako nižší krajské soutěže druhý srpnový víkend.
Zbytek soutěží pod hlavičkou
okresního fotbalového svazu čeká
start až na konci prázdnin. Skupi-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nu A třetí třídy dokonce až první
víkend v září.
Dva nejlepší celky poslední nedokončené sezóny okresního přeboru by
v prvních dvou kolech měly splnit roli
favoritů, pak už by je však měl čekat
první náročnější úkol v cestě za dalším
úspěšným ročníkem. Rezerva Kralic

tak v prvním kole zavítá do Tištína,
hrát by se však ještě mělo v sousedních
Nezamyslicích. Ve druhém kole se
před svými fanoušky představí proti
rezervě Plumlova. Ve třetím kole by
měla přijít první pořádná zkouška
v Držovicích. „Po tom tři čtvrtě roce je
těžké odhadovat, kdo na tom jak bude,
takže se může stát cokoliv. Nicméně
my budeme chtít stejně jako v loňském roce pravidelně bodovat, ať už
proti nám bude stát kdokoliv,“ prozradil kouč Kralic Petr Navrátil.
Dobromilice začnou sezónu doma
proti Němčicím, následně zavítají
na půdu nováčka z Olšan a ve třetím
kole přivítají Vrahovice, což by mělo
také slibovat zajímavý duel. Olšany se
po návratu poprvé představí na půdě
Vícova. „My budeme chtít v každém

zápase udělat maximum, abychom
sbírali body hned od začátku ročníku
a nedoháněli něco na poslední chvíli.
Ve Vícově je nádherné a velké hřiště,
na které jsme zvyklí, takže uvidíme,
zda se nám podaří hned urvat nějaký
bodík,“ řekl kouč Olšan u Prostějova
Antonín Pospíšil.
Třetí třídy čeká ostrý start až o téměř
měsíc později než okresní smetánku.
V prvním kole A skupiny bude jistě
zajímavé sledovat duel Výšovic s rezervou Kostelce, který zřejmě ukáže,
jak na tom oba týmy budou směrem
k možnému postupu do okresního
přeboru.
Ve druhé skupině se zase budou chtít
dobře naladit hráči Luké ve Zdětíně
nebo také Hvozd proti béčku Brodku
u Konice.
(jaf)
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PROSTĚJOV Počet klubů zůstal
relativně stejný jako v předchozím nedohraném ročníku. Stejně
jak u mužů, tak i u mládeže. Horší je však situace s rozhodčími.
A bez nich zkrátka fotbal není fotbalem. Jenže není kde brát. Před
novou sezónou se s píšťalkou rozloučili čtyři sudí z prostějovského regionu, náhrada za ně je ale
v nedohlednu. V současné chvíli
je zde jediný kandidát, který však
musí ještě projít zkouškami. Nedostatek je navíc také v kraji, který
bude mít před okresními soutěžemi přednost. Nyní to tak zřejmě
bude často na klubech…
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V loňském roce byly na okresní soutěže k dispozici přes dvě desítky arbitrů.
Nyní jich zůstalo pouze šestnáct, což
opravdu není mnoho. „Situace z tohoto pohledu není vůbec dobrá, evident-

ní je jak dlouhodobý úbytek hráčů, tak
sudích. Z těch šestnácti rozhodčích
musíme počítat s tím, že některé si
vezme kraj, kde je také hrubý nedostatek. Mám tak obavy, aby se nám vůbec

každý týden podařilo odřídit všechny
zápasy okresního přeboru. Situace
u třetích tříd i u soutěží žáků bude ještě
více kritická,“ přiznal redakci sekretář
OFS Prostějov Petr Antoníček.
Nastalé poměry nyní budou muset
řešit i samy kluby, k řízení některých
zápasů by měli přispět právě pomocní rozhodčí z klubů. „Nyní budeme
chtít aktualizovat seznam těchto
pomocných sudích a během srpna
budeme chtít nachystat krátké školení, abychom jim poskytli alespoň
částečné základy, které potřebují.
Generace rozhodčích navíc stárne,“
netají obavy sekretář a dlouholetý
rozhodčí Petr Antoníček.
(jaf)

PROSTĚJOVSKO Kluby před začátkem nového ročníku nespí, ba
právě naopak. Z I.A třídy se novými
přírůstky mohou pochlubit v Plumlově i Určicích. Plumlov se pod novým koučem Takáčem dočkal posílení svého brankoviště, když přivedl
z Tištína Davida Pokorného. Určice
se zase snaží smazat ztrátu Petra
Halouzky a Radka Štěpánka. Už
dříve se vědělo o návratu Ondřeje
Halouzky, nově k němu přibyl také
David Trajer a Adam Dlouhý. Velmi
rušno je v Čechovicích, kde však
zatím spíše počítají pouze odchody
a vysněné posily ne a ne dorazit.

Jan FREHAR
Na brankářském postu tlačila bota
Plumlov dlouhodobě. Častokrát se
totiž bez gólmana číslo jedna museli
hráči obejít. Tomu by nyní měl být
konec příchodem Davida Pokorného,
který tak dodržel svou tradici posledních let a po jedné sezóně se znovu
stěhuje. Nyní však nejde o stupeň níže
jako loni, ale hned o dvě třídy výš. „Davida se nám už podařilo potvrdit, takže
mohu prozradit, že u nás sezónu začne.
Brankář je to kvalitní, o tom není pochyb. Nyní však také musel pracovně
na čtrnáct dnů odjet. V sezóně už snad
bude vše stíhat,“ potvrdil informace
nový kouč Plumlova Miroslav Takáč.
Ohledně kádru se však zatím do větších prognóz nechtěl pouštět. „Ofij
ppřípravy
p y jjsme měli
ciální zahájení

PLUMLOV - příchody
David Pokorný
Karel Frantík

nedávno a máme za sebou nějaké
čtyři tréninky. V neděli nás čeká první
přípravný duel, po něm už snad budeme moudřejší, zda budeme chtít klub
ještě posílit, nebo zůstaneme v tomto
složení. Nicméně kvalitu v hráčích jednoznačně vidím a bude nutné ji prodat
i na hřišti,“ doplnil Takáč.
To v Určicích už po příchodu dalších
dvou posil mají kádr uzavřený. Po návratu Ondřeje Halouzky nyní klub
potvrdil také středního záložníka Adama Dlouhého ze Slavonína a útočníka
Davida Trajera z Pivína. „Už dříve jsme
věděli, že nás opustí Radek Štěpánek,
který je v Klenovicích, a Petr Halouzka
bude dlouho na marodce. Potřebovali
jsme tak přivést adekvátní náhrady.
Ondru už jsme měli potvrzeného dříve. Nyní k němu ještě přibyl Adam
Dlouhý, který je opravdu šikovný, a typický útočník David Trajer,“ nechal se
slyšet lodivod Určic David Kobylík.
Na lovu posil jsou stále v Čechovicích.
Zatím však pouze sčítají odchody. Jak
už jsme dříve informovali, Pavel Kucharčuk zřejmě posílí Nové Sady. Přibyly k němu však i další ztráty. „Opustil
nás také David Trajer, ten by nakonec
měl mít namířeno do Určic, kde podle
mě skládají velmi zajímavé mužstvo.
K tomu musím připočítat ztrátu Ondřeje Halouzky a Jana Nejedlého.
Z posil nám tak nikdo nevyšel, a ještě
jsme mínus dva hráče. Stále jsme tak
ve střehu a rádi bychom ještě posílili,“
ppřidal
da trenér
t e é Čec
o c Lukáš
u áš Koláček.
o áče
Čechovic

URČICE

(Tištín) Příchody
(Rakousko) Adam Dlouhý
(Slavonín)
David Trajer
(Pivín)
ČECHOVICE - odchody
Ondřej Halouzka
(Čechovice)
Pavel Kucharčuk
(Nové Sady)
David Trajer
(návrat ze zkoušky) Odchody
(Klenovice)
Ondřej Halouzka
(Určice) Radek Štěpánek
Jan Nejedlý
(přerušení kariéry) Petr Halouzka (dlouhodobé zranění)

fotbal
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Slaví Brodek, Kostelec a Pivín, Lipová ztratila náskok,
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PROSTĚJOVSKO Po krátké pauze se znovu rozběhla přípravná utkání na nový soutěžní ročník naplno. Kostelec si dokázal poradit s účastníkem krajského přeboru Bohuňovicemi,
Lipová neudržela dvoubrankové vedení a s Boskovicemi
se rozešla smírem. Čechovice nestačily na Rousínov, kdy
rozhodly dvě chyby. Pivín porazil na domácí půdě Plumlov půli už ovlivnila různá střídání, ale
i tak bylo tempo dobré a příprava
a Mostkovice odjely s debaklem z Brodku u Prostějova.
to byla opravdu kvalitní.“

3:3
(1:1)

Lipová
Boskovice

Střelci Lipové: 2x Hrabálek,
Obruča.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka,
Král, Millar, Musil – Holešinský,
Ježek, Stryk, Bořuta – Hrabálek,
Obruča. Střídali: Takáč, Kvapil.
Trenér: Pavel Růžička.
Hodnocení trenéra Lipové
Pavla Růžičky:

„Hráli jsme s velice kvalitním soupeřem, který byl lepší na míči,
ale s výkonem jsem spokojen.
Po dlouhé době jsme se konečně
mohli sejít a odehrát velmi dobrý
zápas proti kvalitnímu soupeři.
Celkově tak utkání svůj účel splnilo a pevně věřím, že směrem
k začátku soutěže už začínáme být
připraveni.“

0:2
(0:2)

ĆHKRYLFH
Rousínov

4:3
(1:1)

Kostelec na Hané
Kostelec na
Hané

Střeli Kostelce: 2x Hruban, Preisler, Abrahám.
Sestava Kostelce: DBělka – Holoubek, Lužný, Pavlíček, Pazdera
– Abrahám, Maršálek, Hruban,
Komišák – Skalník, Preisler. Střídali: A. Grulich, Grulich, Kupka,
Zatloukal, Entler, Trčka, Kintr,
Petr.
Trenér: Lubomír Keluc.
Hodnocení trenéra Kostelce
Lubomíra Keluce

„O výsledek zase samozřejmě vůbec nešlo. Spíše mě zajímal přístup
našich hráčů, jak se k zápasu po té
kratší pauze postaví. Soupeř byl
herně o něco lepší. Musím uznat,
že jak fyzicky, tak kombinačně byl
lepší. Hrálo se však ve velmi dobrém tempu nahoru – dolů a pro
diváky se jednalo o velmi dobrý zápas. Kromě řady gólů byly k vidění
i zahozené šance. Za mě s utkáním
panuje spokojenost.“

Pivín
Sestava Čehovic: Sedlařík (46.
Klimeš) – Veselý, Walter, Jurníček, 3:2
(2:1)
Plumlov
Testovaný hráč – Pospíšil, Kolečkář, Muzikant, Testovaný hráč –
Haluza, Petržela. Střídali: Nejedlý, Střelci: 2x J. Svozil, Frýbort –
vlastní, J. Kiška.
Valdéz, Testovaný hráč.
Trenér: Lukáš Koláček. Sestava Pivína: Fürst (46. Oršel)
– J. Bartoník, T. Vrba, M. Svozil,
Hodnocení trenéra Čechovic
Pospíšil – S. Vrba, Hýžďál, J. SvoLukáše Koláčka:
zil, M. Bartoník – Frýbort, Zlámal.
„Rousínov je mužstvem z vyšší Střídali: Verbický, Sysel, Sedlák.
soutěže Jihomoravského kraje.
Trenér: Pavel Valtr.
Prvních dvacet pět minut jsme Sestava Plumlova: Simandl – J.
zvládli velmi dobře a byli jsme Kiška, Kutný, Čarný, Vysloužil –
na hřišti lepší, bohužel tomu R. Bureš, Kotlán, Aujezdský, M.
však chyběly branky. Pak jsme Bureš – Kolařík, Fajstl. Střídali: P.
předvedli dvě velká zaváhání Kiška, Kolomazník.
během pár minut, které soupeř
Trenér: Miroslav Takáč.
trestal. Do druhé půle jsme si
Hodnocení trenéra Pivína
k tomu něco řekli a sestavu jsme
Pavla Valtra
trochu promíchali. Dlouho to
však nebylo ono. Od sedmdesáté „Zápas se hrál zase ve velmi velminuty jsme však na hřišti domi- kém vedru. Klukům děkuji za
novali, kdy se soupeř trochu za- výkon, který odvedli. V prvním
táhl. K výkonu z prvních dvaceti poločase měla hra lepší parametry
minut jsme se už ale nedokázali jako ve druhém. Hráči předvedli
přiblížit. Celkově duel splnil vše, i velmi pohledné kombinace, což
co jsme od něj očekávali. Bylo to ocenili i fanoušci, kterých přišlo
pro nás dobré jak po herní, tak dost. Zápas byl celkově hodně
kondiční stránce. Do příštích fotbalový, ani soupeř nehrál žádutkání se musíme vyvarovat zby- nou nakopávanou a snažil se hrát
především kombinačně. Druhou
tečných chyb.“

Hodnocení trenéra Plumlova
Miroslava Takáče

„Zápas jsme sice prohráli, ale v přípravě bylo hlavně důležité, aby se
kluci dostali do tempa. Nám vyšel
úvod zápasu, kdy jsme se dostali do
vedení, pak však soupeř převzal otěže, a ještě do poločasu se mu povedlo skóre otočit. I start druhé půle
byl spíše v režii domácích, dostali
se do vedení o dvě branky. My jsme
se pak do zápasu vrátili, podařilo se
nám snížit, další šance jsme už však
proměnit nezvládli. Někteří hráči
nám sice chyběli, musíme však ještě
do startu sezóny zapracovat. Trochu nám totiž scházel kyslík.“

7:1
(4:0)

Brodek u PV
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Nehera. Trenér: Vít Hochman.
Mostkovice
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek, Milar, Šlambor, Kazda – NěStřelci: 3x Švéda, Janura, Matou- meček, Jančík, Lacika, J. Karafiát,
šek, Vaněk, L. Frys.
Š. Karafiát – Foret. Střídali: Bureš,
Sestava Brodku u PV: Marek Vánský, Jurný. Trenér: Ivo Kroupa.
Mudrla (46. Vystavěl) – CrhoHodnocení trenéra Brodku
nek, O. Frys, Bureš, Zatloukal – L.
u PV Víta Hochmana
Frys, Matoušek, Grulich, Dvořák
– Švéda, Vaněk. Střídali: Janura, „Od začátku jsme na soupeře vleJelínek, Kordzik, Martin Mudrla, těli a skvěle jsme hráče presovali,

Foto: Jan Frehar

s čímž měl soupeř velké potíže.
Z nátlakové hry se nám dařilo těžit
i šance, které jsme dokázali proměňovat, a zhruba po dvaceti minutách jsme vedli o čtyři branky.
V tomto výkonu jsme pokračovali
i nadále a měli jsme jasnou převahu. Postupem už však i naše tempo trošku upadalo, stále jsme však
hráli velmi dobře. Jedinou malou
kaňkou byla zbytečně obdržená

branka na konci utkání. Kluky
dneska musím opravdu pochválit,
protože hráli přesně to, co jsme si
před zápasem v kabině řekli, což
nám přineslo ovoce.“
Hodnocení trenéra Mostkovic
Ivo Kroupy

„K tomu zápasu bych se nechtěl
dále vracet, zkrátka jsme jej hrubě
nezvládli.“
(jaf)
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KOSTELEC NA HANÉ Ani horké počasí nebylo pro ženy pěti
týmů překážkou k tomu, aby si užily turnaj Hanácká kopačka. Již tradiční fotbalový podnik zaznamenal v sobotu desátý
ročník. Možná tentokrát méně početný, přesto však vydařený.

Michal SOBECKÝ
Dvě hřiště, spousta hráček. A u všech
hlad po co nejlepších výsledcích.
Ostatně jeden z přítomných celků se jmenoval Hunger team. To
byl turnaj Hanácká kopačka, jeden
z mála ženských fotbalových turnajů
v regionu. Z tradičních osmi týmů
se tentokrát smrskl na pět, z toho
jeden z Prostějovska. Ani nižší počet
družstev ale nepokazil atraktivnost
utkání a celého turnaje. „Nakonec
vydrželo i počasí, vše se vyvedlo.
Počet byl bohužel ovlivněný tím, že
jsme kvůli vládním opatřením dlouho nevěděli, zda budeme moct turnaj vůbec uspořádat,“ konstatoval za
organizátory Lubomír Baláš.

Nakonec tedy dorazilo celků pět:
Hunger team, Bukvice, 1.SK Prostějov,
Květinky a Frýdek-Místek. Utkaly se
spolu na malém hřišti ve dvou poločasech po dvaceti minutách. A to stylem
každého týmu s každým. Už první
boje přitom ukázaly, že Frýdek-Místek a Hunger team nejspíš klání neovládnou. Hned zkraje dostaly výrazné
debakly, Frýdek-Místek třeba musel
skousnout výsledek 1:18 od Bukvic.
A ani Hunger team se příliš nečinil.
„Přišlo mi, že to holky z Frýdku-Místku trochu podcenily. Byly tady v rámci
soustředění, před turnajem poseděly.
A asi poseděly trochu déle, na hře to
bylo vidět,“ podotkl Lubomír Baláš.
Turnaj po obědové pauze, při níž se
hladové hráčky vrhly třeba na cigára

FOTOGALERIE
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

nebo kuřecí steaky, pokračoval posledními zápasy. V nich se nejprve
například 1.SK Prostějov hodně
trápil s Květinkami. Nakonec ale
na turnaji posbíral dvanáct bodů,
výrazně kladné skóre, mohl se tak
radovat z celkového vítězství. Překvapivě však byl Prostějov jedním
z mála týmů z regionu. „Doba je ta-

ková, s problémy se potýkají i další
ženské turnaje. Například nepřijely
ani holky z Držovic nebo Protivanova. Prostě se nedaly dohromady,“
krčil rameny Lubomír Baláš. Příští
rok by pak rád znovu naplnil kapacitu turnaje, tedy osm míst. „Ale
dvoudenní klání? To už asi nedáme,“ dodal Baláš.

(@UHîIµH?JnGJDPHGµ?@Ü@ ÿWYUWILQiOHRNUHVQtKR
Kromě mužských okresních soutěží byl tento týden nalosován také
program žáků pro nadcházející ročník. V sezóně 2021/22 se představí
stejně jako loni celkem 24 mužstev.
Oproti tomu předešlému se však
počty v mladší i starší kategorii
srovnaly na dvanáct celků. Loni to
bylo třináct starších celků a jedenáct
mladších. Soutěž dorostů se svého
okresního návratu kvůli nízkému
počtu nedočkala a nadále tak regionální celky budou hrát v krajském
přeboru a krajské soutěži. U přípravek je čas na podávání přihlášek až
do konce července.
Dorosteneckých celků je v krajských
soutěžích celkem devět. Čtyři účastníci budou bojovat v krajském přeboru. Kromě dvou klasických celků
z Čechovic a Konice přijali letošní
možnost posunu i v Brodku u Prostějova, který je nyní nově spojen
s Otaslavicemi, a Kostelec se sdruže-

ným družstvem se Smržicemi. V krajské soutěži rozdělené na dvě skupiny
se představí Nezamyslice, Olšany,
Plumlov, rezerva Čechovic a sdružené družstvo Pivína s Určicemi.
V okresní soutěži žáků čeká starší i mladší shodně dvacet dva kol.
Oproti loňskému roku se už ve starší
kategorii neukážou regionální sousedé z Klenovic a Pivína. Stejně dopadl také Horní Štěpánov. Naopak
do letošního ročníku nově přibyly
Vrahovice a Konice. K tomu se také
představí některá nově sdružená
mužstva.
Nová sezóna mladších žáků přivítá
o jednoho účastníka navíc. Do nové
sezóny je však v této kategorii změn
více než dost. Mezi celky, které do
další ročníku nevstoupí, jsou z Brodku u Prostějova, Vrahovic, Přemyslovic a Kostelce na Hané. Nově se
však v soutěži představí Otaslavice,
Hvozd, Pivín a sdružené mužstvo

Horního Štěpánova s Konicí. Nově
se také objeví samostatné mužstvo
Držovic a Bedihoště, kde každý přihlásil vlastní mužstvo.

5VCTwÊå¾EK
Určice
Vícov/Plumlov
Protivanov
Otaslavice
Mostkovice
Smržice/Kostelec
Brodek u Konice /
Lipová
Vrahovice
Brodek u Prostějova
Konice
Jesenec-Dzbel / Přemyslovice
Bedihošť
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Přípravky budou pokračovat ve stejném turnajovém formátu. Kromě
starší a mladší by se letos měla objevit také předpřípravka podle počtu PROSTĚJOV V neděli 1. srpna
přihlášených celků.
(jaf) se fanoušci regionálního fotbalu
konečně dočkají ostrých zápasů.
Poprvé od poloviny října. Přesně
/NCFwÊå¾EK
v polovině letních prázdnin začne
Kralice na Hané
sezóna Kralicím a Lipové v nejLipová / Brodek u Konice vyšší krajské soutěži a také odstartuje čtvrtfinále okresního poháru,
Vícov
který byl v úterý nalosován. První
Haná Prostějov
kolo má úřední termín 1. srpna
Protivanov
a Večerník u toho samozřejmě neBedihošť
bude chybět.

Určice
Držovice
Otaslavice
Hvozd
Horní Štěpánov /
Konice
Pivín

Obhájce vítězství z Brodku u Prostějova nečeká hned v prvním kole
nic jednoduchého, před vlastními fanoušky přivítá nedaleké Dobromilice.
Další dvojicí, kterou čekají souboje
i v soutěžním ročníku okresního přeboru, je Brodek u Konice, kam zavítá
rezerva Plumlova. Pátý celek z okresní
smetánky odcestuje na čtvrtfinále do
Luké. Poslední dvojice se utká na hřišti
v Bedihošti, kde na domácí hráče bude
čekat soupeř z Hvozdu.
(jaf)

èVXTVHKP¾NGRQJ¾TW1(5
Bedihošť – Hvozd
Brodek u Prostějova – Dobromilice
Brodek u Konice – Plumlov „B“
Luká – Ptení
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LADISLAV PÍREK A LUKÁŠ PÍREK
Ale má za sebou i stovky společných amatérských turnajů
PROSTĚJOV Na nohejbalové
scéně prostějovského regionu se
pohybuje několik sourozeneckých dvojic hráčů, z nichž jasně
nejznámější jsou Ladislav a Lukáš Pírkovi (na snímku). Nohejbalisté tělem i duší, bratři jak se
patří. Daleko za hranicemi okresu a kraje se jejich umění s míčem nad sítí zviditelnilo především díky současnému působení
v TJ Sokol I Prostějov, kde patří
k oporám prvoligového družstva
mužů. Dvojrozhovor jsme věnovali nejen milovanému sportu,
ale také jeho skloubení s každodenním životem v aktuální těžké
době.

krát v Prostějově skončil. Byla zde
velice silná konkurence a já měl asi
dojem, že nejsem dost dobrý se v ní
mezi chlapama prosadit.“
yy Vy jste dosáhl na nějaké úspěchy z oficiálních soutěží?
Ladislav: „Jedině čtvrté místo z té
dorostenecké extraligy s Přerovem,
jinak nic. V Prostějově jsem několik
let hrával kraj mužů, pak toho nechal a vrhl se na amatérské turnaje
neregistrovaných. U těch jsem vydržel dlouhé roky, absolvoval neuvěřitelnou spoustu akcí, všechno
si pečlivě zapisoval do své kroniky.
A dohromady to dalo nějaké tři
stovky turnajů včetně sedmdesáti
vítězných.“
yy Většinu jste odehráli spolu
v rámci exkluzivního
v jedné trojici. Jak tahle společná
interview
kariéra vůbec odstartovala?
pro Večerník
Ladislav: „Ještě když byl Lukáš
se ptal
kluk, tvořili jsme trojku náš táta,
já a Michal Faktor. Ten pak přestáMarek
val chodit, tak jsme místo něj vzali
SONNEVEND
Lukáše. Sice byl menší, ale šikovný,
yy Jak jste se vlastně dostali k no- postupně se na turnajích obouhejbalu?
chával a zlepšoval. Jako rodinná
Ladislav: „Já s ním začínal až na trojice jsme hrávali za Čunín, jezstřední škole. Se mnou do
třídy chodili dva prostějovští nohejbalisté Kamil
Ryšavý a Luboš Nový,
s nimi jsem hrával různé
školní turnaje. Navíc můj
strýc kopal v Konici a za
nohejbalem jezdil do Čunína, já se čím dál víc přidával, tam se to zlomilo. Od
osmnácti let jsem nejdřív
chodil nějakou dobu trénovat v Prostějově, potom
jsem rok do svých devatenácti strá- dili trénovat i do Konice. Právě tam
vil v Přerově, kde měli dorostenec- nám hodně dal nebožtík Jiří Jurka,
kou extraligu. Následně jsem se vrá- od nějž jsme se toho dost naučili,
til do Prostějova a za muže tady hrál získali výborné základy. Následovakrajský přebor.“
la Lukášova mládežnická éra v ProLukáš: „Jak to často bývá, když máš stějově, než toho někdy v osmnácti
staršího bráchu, spoustu věcí děláš nechal. A díky tomu jsme mohli
s ním. Laďa hrál nohejbal stejně znovu objíždět turnaje neregistrojako táta a já s nimi jezdil na turnaje vaných společně, někdy to dávalo
se dívat. Jednou v Čuníně nedorazil i víc než dvacet akcí ročně. Pořád
klukům z Přerova třetí do trojky, tak jsme přitom trénovali v Konici, navzali mě, protože jsem už taky uměl posledy ještě před nějakými třemi
docela kopat. Tuším, že mi bylo roky. Dokud jsem neměl děti, kopal
dvanáct let, od té doby jsem turnaje třeba i pětkrát týdně. Teď už je času
hrával pravidelně. A při nich si mě samozřejmě mnohem míň.“
všiml prostějovský trenér Richard Lukáš: „U mě bylo ve dvanácti leBeneš, který mě oslovil, jestli bych tech na to začít s jinými sporty už
nechtěl trénovat v Sokole I. Zkusil docela pozdě. Navíc jsem se viděl
jsem to a od třinácti nastupoval za v tátovi i bráchovi, chtěl umět noProstějov, prošel tu všemi mládež- hejbal jako oni. Jakmile mě vzali
nickými kategoriemi.“
mezi sebe na hřiště, tak to jelo.
yy Na kontě z nich máte mnoho (smích) Výhodou byla moje levá
úspěchů, že?
noha, z té jsme hodně těžili.“
Lukáš: „Jo, povedlo se nám vyhrát Ladislav: „Já si pamatuju svůj úplmistrovství republiky žáků ve dvoji- ně první turnaj v Čuníně, kde jsme
cích i trojicích, v dorostu pak MČR dostali od Aligátorů s Bobem Kroudvojek a trojek hned několikrát pou v sestavě dvakrát 0:10. Ještě mu
stejně jako dorosteneckou extrali- od té doby pořád dlužím panáka.
gu družstev. Taky mám stříbro ze (směje se) Turnaj v Čuníně a Ptenžákovského přeboru v singlu. Ale ském Dvorku byl tenkrát hodně
před přechodem do mužů jsem ten- vyhlášený, v jeho nejslavnější éře se

Já jsem začal už půl roku předtím tajně
jezdit na tréninky do Prostějova, to ani
brácha nevěděl. A když se to domákl,
tak jsem ho opakovaně přemlouval,
ať se k nám v Prostějově přidá taky on... A až jednou v Sokole I oba skončíme,
můžeme se zase spolu vrhnout do
všech těch amatérských turnajů...

✓ narodil se 18. března 1993 v Prostějově
✓ nohejbalista TJ Sokol I Prostějov
✓ trvale žije v Čuníně
✓ jako malý hrál fotbal za Bouzov,
s nohejbalem začal ve dvanácti letech
✓prošel všemi mládežnickými kategoriemi
prostějovského oddílu, před přechodem
mezi muže však v Sokole I skončil
✓ poté hrával amatérské turnaje neregistrovaných, drtivou většinu
společně s bratrem Ladislavem
✓ od roku 2019 se oba vrátili do klubu TJ Prostějov, který reprezentují
v 1. lize družstev mužů ČR
✓ jako žák vyhrál MČR dvojic i trojic a druhý byl na MČR v singlu,
coby dorostenec získal několik titulů na MČR dvojic i trojic a tři
triumfy v extralize družstev
✓ je svobodný, ale má přítelkyni a desetiletého syna
zajímavost: je vyučeným truhlářem, od dokončení školy však až dosud
pracuje osm let ve ptenské pile Javořice se svým bratrem i maminkou

Svůj život bez nohejbalu bych si tak
už dokázal představit, ale končit
s ním určitě nechci. Zápal do zápasů pořád cítím, rád jdu na hřiště
a odreaguju se tam, hrát mě stále
moc baví. Jen cítím, že pomalu fyzicky slábnu, už toho neutáhnu tolik co dřív. Ono stíhat práci, rodinu,
a ještě sport na nějaké úrovni dá
zabrat.“
Lukáš: „Já mám výhodu, že jsem
oproti Laďovi o víc než osm let
mladší. Pořád se tak cítím plný
energie, nohejbal mě moc baví a věřím, že se v něm ještě můžu zlepšovat, něčeho pěkného dosáhnout.
Jen to chce poctivě trénovat, makat
na sobě.“
Ladislav: „A až jednou v Sokole
I oba skončíme, můžeme se zase
spolu vrhnout do těch amatérských
turnajů.“ (s úsměvem)

vizitka
LADISLAV PÍREK
✓ narodil se 29. září 1984 v Prostějově
✓ nohejbalista TJ Sokol I Prostějov
✓ většinu života bydlel v Čuníně, před pěti
lety se přestěhoval do Ptenského Dvorku
✓ od sedmi do čtrnácti let hrál fotbal za
Konici, k nohejbalu se dostal až v osmnácti
✓ chvíli působil v TJ Sokol I Prostějov, pak
byl jeden rok v Přerově a následně se vrátil
do Prostějova
✓ po několika letech zanechal organizované činnosti a přešel ke hraní
turnajů neregistrovaných, jichž absolvoval přibližně tři sta včetně
sedmdesáti vítězných
✓ od roku 2019 se s bratrem Lukášem oba vrátili do řad prostějovského
oddílu, který reprezentují v 1. lize družstev mužů ČR
✓ je ženatý, má čtyřletého syna a pětiměsíční dcerku
zajímavost: je vyučeným kuchařem, ale od dokončení školy až dosud
již dvacet let pracuje ve ptenské pile Javořice

21071410862

vizitka
LUKÁŠ PÍREK
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tam účastnilo i čtyřicet mančaftů.
Pak to šlo postupně dolů.“
yy Co vás přimělo v zimě 2019
k návratu do Sokola I?
Lukáš: „Já jsem začal už půl roku
předtím tajně jezdit na tréninky do
Prostějova, to ani brácha nevěděl.
Kopali jsme proti sobě singl s Tomem Robou, potom jsem se zapojil
do dvojek i trojek. A když se to brácha domákl, tak jsem ho opakovaně
přemlouval, ať se k nám v Prostějově
přidá taky on. Laďa mi naopak domlouval, abych se na to vykašlal a dál
jsme mohli spolu hrát amatérské turnaje. Nakonec se však on nechal ukecat jak mnou, tak trenérem Benešem.
Jednou přišel zničehonic na trénink,
chytlo ho to a už jsme oba zůstali.“
Ladislav: „Jakmile Lukin chtěl
hrát první ligu za Sokol I, tak mi
bylo jasné, že turnaje neregistrovaných bez něj nebudou vůbec ono.
Dlouho mi to šrotovalo v hlavě
a nakonec jsem se nechal zlomit,
šel do návratu k oficiální soutěži.
Což je něco úplně jiného, ale určitě nelituju.“
yy Máte nějaký výhled do budoucna, jak s nohejbalem dál?
Ladislav: „Uvidím podle toho,
jak mi to půjde a budu se cítit. Ale
pokud se zapojí víc mladých a budou dobří, aby kvalitně naskočili
do sestavy prostějovského týmu,
já se nikam cpát nehodlám. Teď je
kluků spíš málo a proto zatím hrát
musím.“
Lukáš: „Já jsem říkal, že minimálně
do třiceti let hrát ligu za Prostějov
budu. Teď je mi osmadvacet, což
znamená, že s letošní i příští sezónou ještě určitě počítám. Potom se
uvidí.“
yy Stále vás milovaný sport i po tisícovkách absolvovaných setů baví?
Ladislav: „Situaci hodně změní,
když má člověk rodinu, vlastní děti.

hokej
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Konec „suché“

Hokejisty čeká sraz, pak stimulované zápasy.
Přijde některý o místo?
PROSTĚJOV Letní příprava je sice teprve v půlce, zato ta suchá spěje k závěru. Hokejisté ji měli netradičně individuální,
trenéři jejich snahu kontrolovali přes kondičního trenéra. Už
brzy je však čeká nástup na led. Zde se budou dávat dohromady po mnoha stránkách. Třeba také po stránce kolektivní, tým
přeci jen opustilo hned 17 hráčů.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Zítra to nastane. Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov se konečně dostanou
zase na led. „V pondělí máme v 19.30
společný sraz na zimáku, kde si řek-

neme, co a jak. A od úterka do toho
vletíme naplno,“ komentuje asistent
trenéra Vlastimil Wojnar. Pro mužstvo bude setkání v mnoha věcech
začátkem něčeho nového, tým je
nově poskládaný, s novými trenéry
a celkově se samými novinkami. Pro
mnoho z hráčů jí byla i individuální
příprava. Neplatí to přitom jen o hráčích. „Za sebe můžu říct, že je pro mě
individuální příprava novinka, jako

trenér jsem ji nezažil. Ale věřím, že
rozdíl mezi Frýdkem a Prostějovem
je, že tady jsou hotoví hráči, kteří
jsou schopni se sami připravit,“ uvedl Wojnar, jedním dechem ale dodal,
že zprávy o přípravě mladších hráčů
jsou dosud taky pozitivní.
Tým má aktuálně na oficiální soupisce třiadvacet hráčů do pole a dva
brankáře. Je tedy ještě nějaký post,
kde by Jestřábi měli a chtěli posilovat?
„Útok je podle mě vyřešený, tam ta
kvalita je. U obrany taky, koho jsme
chtěli, toho jsme získali. Tým je víceméně hotový. Jsou tam kluci na
zkoušku a třeba někdo překvapí a přeskočí někoho z těch dohodnutých,“
vyjádřil se k podobě týmu Vlastimil

To je
je ffuška!%JF@EDNOTà@F<GT
uška!
To
PROSTĚJOV Nejdříve recepce Agel
sport clinic, pak šatna, poté hurá na
testy. I když, hurá… Každý z přítomných věděl, že ho nečeká nic snadného. Jízda na kole, se zátěží, to je
pořádná fuška. Ale nic naplat, hokej
je hokej. A k letní přípravě patří i zjištění, jak na tom hráči jsou po fyzické
i zdravotní stránce. Hráčem, kterého
zastihuji uprostřed pořádné dřiny,
je Petr Mrázek. „Mě nefoťte, vždyť
jsem tlustý,“ směje se, v tu dobu už
na kole, s kyslíkovou maskou a měřeného. Jak se záhy ukazuje, dobrá
nálada mu neschází. A to i přesto,
že se pere s kolem, které navíc záhy
vyráží do kopečka.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
V tu chvíli to už v testovací místnosti
vypadá jako na cyklistickém závodě.
„Pojď, zaber. Už jen chvíli!“ povzbuzuje Petra Mrázka přítomná lékařka se
zdravotní sestrou. A Petr Mrázek jede,
snaží se, maká. Pamatuje si přitom i čísla, která měl loni. Viditelně je chce překonat. A to se i daří. „Zkuste si to, nechcete?“ ptají se mě ženy, když zjistí, že
sportuji taky, byť jen amatérsky. S díky
a s pohledem na utahaného Petra
Mrázka odmítám. Nakonec se křivka
s jeho výkonem zaoblila a osazenstvo
hlásí konec testu, stačilo.

Exprostìjované
]ÕVW½YDMÉEH]DQJDzP½
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Wojnar. Ten na otázku, zda je osm
obránců dostatečný počet, odpovídá
kladně. „Samozřejmě se ale může stát,
že se někdo zraní nebo nepotká s formou. Bude to ještě otázka jednoho
beka navíc. Vesměs se hraje na šest, na
sedm. Já osobně doufám, že to stačit
bude. V záloze jsou ještě nějací kluci
z juniorky,“ řekl pro Večerník.
Nyní tak začíná fáze přípravy, v níž
už se piluje, ladí. A taky hraje. „Domlouvali jsme se s Alešem, že budeme hodně pracovat na individuálních dovednostech. Ne v hlavním
bloku, ale před nebo po tréninku.
Takové věci, na které není v sezóně
čas. Budeme se zaměřovat na detaily
prvních čtrnáct dní. Červenec bude

o tom, že tréninky budeme zakončovat hrou, na dvě brány, s rozhodčími.
Dělat budeme stimulaci zápasu,“
informoval o programu Jestřábů
v dalších týdnech. Není přitom na
co čekat, první přípravný zápas je
čeká už začátkem srpna. Tým si však
musí sednout nejen po hokejové,
ale taky po lidské stránce. „Už jsme
udělali týmový výšlap na plumlovskou přehradu. A určitě budeme
dělat další akce, třeba i při příležitosti
něčích narozenin. Není to jen tak, že
to nějak poslepíme a pak si dělejte,
co chcete,“ ujistil Vlastimil Wojnar
k týmu, který po řezu sestavou i nečekaných odchodech je postavený
téměř celý znovu.

.20(17Éì
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UµOîÜJQ½O@NOT Klub si pojistil osm obránců
MICHAL SOBECKÝ

Bude to ale stačit?

KJüµ?IîIµMJàI½
K
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Následně se Petr Mrázek položí – ne
skácí – na lůžko. Zprvu nemohl popadnout dech, po chvíli už se ale zajímá, jak
dopadl. A za další chvilku už se bavíme
o tenise, o cyklistice. „Jo, cyklistika. Třeba
takové Tour de France, to mám moc rád.
Vydržím se dívat i šest hodin,“ prozrazuje. Dozvídám se taky, že má nohy „na
Chaplina“. Hokej se ale záhy znovu připomněl. To, když se posadil a s lékařkou
probíral, co a jak se povedlo. „Jste zcela
zdravý, tlak v pořádku. Nabral jste na svalech…,“ zní některé z informací. Útočník
Jestřábů pozorně poslouchá, doptává
se a pročítá si papíry, které budou nepochybně důležité pro jeho trenéra. „Ale
taky pro mě,“ zdůrazňuje.

Záhy po „fušce“ vypadá zase v kondici. Snad je to tím, že je sportovec, snad
proto, že byl pod odborným dohledem,
který dohlédne na to, aby se pořádně
unavil a vydal ze sebe maximum. Ale
aby se nezničil. Vliv má asi i to, že Petr
Mrázek poslední dobou na kole jezdí
hodně . Nakonec se hokejista loučí
a odchází. Testům však ještě není konec,
jak prozrazuje, zítra (v pátek 16. července,
pozn. red.) ho čekají další, pohybové.
Taky ostré testy v podobě zápasů se
teprve blíží, a tak Petru Mrázkovi přeji,
aby měl úspěšnou sezónu. A obdivuji,
že po náročném testu vypadá s krátkou
pauzu znovu čerstvě. „Dal bych si to
znovu,“ říká se smíchem.

29

Hokejová sezóna se blíží a s ní je
stále blíže i uzavření soupisky hokejových Jestřábů. Aktuálně jsou
na soupisce dva brankáři, osm
obránců a patnáct útočníků. Přičemž dva hráče ještě Jestřábi neuveřejnili, trenér Totter zároveň
připustil, že další hráči jsou ještě
na zkoušce. Suma sumárum je to
oproti loňsku pokrok. Tehdejší tým
byl sice solidní, energický, ale také
nepočetný. Což ale platilo i v některých předešlých ročnících, tým
byl početně silně omezený, řada
hráčů zde působila pouze formou
střídavých startů. Stačilo, aby se
zápasy Chance ligy křížily s extraligou a byl problém.
Nyní je situace jiná. Hráči jsou
zde vesměs na hostování, trenéři
tak dopředu vědí, s kým mohou
počítat. Hlavně však je jich celkově více. Na třiadvacet, potažmo
pětadvacet hráčů do pole už se dá
větší část sezóny uhrát. A patnáct
útočníků? Sen. Nikde totiž není
psáno, že trenér Totter bude chtít
hrát vždy se čtyřmi pětkami. Nyní
má šanci na to, aby opravdu vytvořil v týmu vysoce konkurenční

prostředí. Nechceš makat naplno?
Nevadí, máme tu dva hráče, kteří
tě dokáží zastoupit…
Problém ale zůstává u obrany.
I s nově oznámeným Patrikem
Husákem, který od svého posledního angažmá u Jestřábů nabral
cenné zkušenosti, je obránců osm.
Což nemusí stačit. V situaci, kdyby se jeden zranil, další byl například zcela z formy, jsme na šesti.
Přitom v minulých ročnících měl
s obranou Prostějov problém.
Nejen s obrannou hrou jako takovou, ale i s počtem hráčů. Nejednou hráli Jestřábi na pět, nebo
dokonce jen na čtyři obránce. To
snad při osmi becích nehrozí, i tak
se ale jedná o hraniční počet.
Na druhou stranu je třeba říct, že
aktuálně na tom v jiných klubech
nejsou lépe. Šumperk, Poruba,
Vsetín, Havířov. Tam všude mají
nyní na soupisce uveřejněných
obránců stejně nebo i méně. Pouze
Přerov se dvanácti beky všechny
v okolí přebíjí. Prostějovských osm
tak nijak nevybočuje. Pokud se ale
jedná o stav konečný, mohli by mít
Jestřábi v průběhu ročníku problém.

Prostějov (son) – Týmy v těchto dnech a týdnech kompletují
soupisky, čekají je první přípravné
zápasy. Ty se možná ale nebudou
týkat hned několika donedávna
prostějovských hráčů.
Bez angažmá zůstává třeba trojice
hráčů, která působila u Jestřábů
i v minulém ročníku. Tedy Jakub
Matyáš, Michal Gago a Petr Antoníček. Matyáš se do Prostějova po pauze vrátil před minulou
sezónou. A potvrdil pověst spíše
urostlého, výrazně defenzivně zaměřeného beka. Který se ovšem
nebojí vystřelit. Nakonec si připsal
tři body (1+2). Michal Gago má za
sebou nepříliš povedenou sezónu,
zejména však po zdravotní stránce, hned v úvodu se proti Jihlavě
zranil a většinu ročníku promarodil. Nakonec zasáhl do 16 zápasů,
kde posbíral solidních deset bodů
(1+9). Nicméně oproti původním
předpokladům sezónu nedohrál
v prvním útoku.
Bez angažmá je nyní, alespoň podle
serveru www.eliteprospects.com,
také Petr Antoníček. Prostějovský
rodák krátce vypomohl Jestřábům,
nyní by snad měl pokračovat ve východních Čechách.

=DKUDQLÄQÉWÙP\
letos pøíliš netáhnou
Prostějov (son) – Přehled přípravných zápasů sestavil v minulých dnech server www.hokej.cz.
A to u všech týmů Chance ligy.
V mnoha ohledech je to zajímavý
pohled na výběr týmů. Zatímco
některé zůstaly ohledně výběru
svých soupeřů při zemi, jiné se rozmáchly.
Do druhé skupiny patří například
Poruba. Tu čeká řada zajímavých
utkání, a to včetně soupeřů, jako
jsou Zvolen a Jastrzebie. Tedy zástupci nejvyšší slovenské a polské
soutěže. Kolín zase odehraje dva
zápasy s rakouskými celky, konkrétně s Grazem a Salzburgem.
Celkově s jedenácti zápasy patří
k týmům, které toho odehrají v přípravě nejvíce.
Naproti tomu se jiné kluby drží při
zemi a daleko cestovat nebudou.
Polovina týmů mezi soupeři nemá
žádného ze zahraničí. Některé ale
pomalu ani nepřekročí hranice regionu. Například Ústí nad Labem
pojalo přípravu vyloženě lokálně,
utká se s Mostem, Vrchlabím, Benátky nad Jizerou a Litoměřicemi.
A podobné je to u taktéž severočeské Kadaně. Zde ale překvapí výběr
i z jiného hlediska, a sice proto, že
ve výběru figuruje jediný prvoligový tým Sokolov. Všechny další
celky působí o patro níže.

3HWU0U¿]HNKRGQRWËSĆËSUDYX

„Individuál mi vyhovuje, člověk si potřebuje
mentálně odfrknout“
PROSTĚJOV Loni v kanadském bodování týmu neměl konkurenci. Nyní se ale musí sžít
s tím, že je tým téměř od základu nově složený, a navíc přišel o své parťáky z útoku Michala
Gaga a Davida Bartoše. Petra Mrázka čeká nyní náročná sezóna. Kromě zvykání si na novou partu hokejistů jej čeká ještě obhájení loňské sezóny, která byla nejen z hlediska kanadských bodů jeho nejvydařenější v kariéře. Na čísla se ale příliš nedívá a nechce se na
ně dívat ani do dalšího ročníku. „Když budeme hrát nahoře, ale zároveň nebudu mít deset
gólů za dva měsíce, svět se nezboří,“ komentoval pro Večerník. V rozhovoru pak rozebral
letní přípravu, sport, který ho v posledních týdnech a měsících dostal, nebo také to, jak
vnímá větší riziko pádů prvoligových týmů o úroveň níže.

Michal SOBECKÝ
yy Máte nyní za sebou zátěžové
testy na kole. Jak testy zatím zvládáte?
„To kolo je vždy nejtěžší. Jak člověk
dojede, je docela unavený.“ (pousměje se)

yy Můžete se i pochlubit lepším
výsledkem než loni…
„Asi jsem dobře makal.“ (smích)
yy Nedávno jste se začal více věnovat cyklistice. Jak jste k ní dospěl?
„Protože moc neběhám, a to nejen
kvůli tříslům. Hodně jsem se díval

v televizi na cyklistiku. Tour de
France mě úplně uchvátila. Takže jsem přemýšlel, že s tím začnu.
Spojil jsem se s kluky z Olomouce.
A David Ostřížek jezdí hodně na
kole. Sestavil mi tedy kolo, takže teď
okolí brázdím na kole. Moc mě to
baví.“

yy Sedí vám tedy o to víc individuální příprava?
„Musím říct, že to je fakt paráda. Zaprvé
máme super partu v Brně. A nikdy bych
neřekl, že by mi to mohlo sedět, měl
jsem z toho vždycky trochu strach. Ale
je to úplně úžasné, protože s kluky jste
deset měsíců v kuse. A teď ty další dva
měsíce, když je člověk doma nebo když
vidí úplně někoho jiného, tak si člověk
mentálně odfrkne. Teď se ale na sezónu
opravdu těším.“
yy Příští sezóna nabídne větší riziko
sestupu, ohrožené jsou až čtyři týmy.
Berete to jako výzvu?
„Tak, výzvu…, člověk chce každý rok
hrát spíš nahoře než dole. Výzva je každý rok stejná. Je jasné, že když bude někdo v listopadu předposlední, bude to
o to větší stres. Ale každý začíná s tím, že
chce hrát nahoře. A k týmu, samozřejmě si to musí sednout. Je to těžší v tom,
že si na sebe musíme zvyknout. Loni

nám to trvalo taky do té covidové pau- yy Tým Jestřábů se hodně změnil
zy, zpočátku nevíte, kde a jak kdo bruslí. a posunul se i věkově. Co říkáte na to,
Je to trochu složitější, ale když si od prv- že nově patříte spíše k mladším…?
ních tréninků budeme dávat pozor a za- „Tak já nevím, já už se beru jako zkušeměříme se na to, měloo by to být dobré.“
ný pardál. (smích)
yy Minulý ročník vás zastihl ve skvěJ tedy říkají
Jak
lé formě, máte za sebou nejlepší sestarší kluci, věk
de podle vás obtížzónu v kariéře. Bude
je jen číslo.“
né ji potvrdit?
be měl vysoká oče„Vždycky jsem od sebe
kávání. Předtím jsem měl nějaké zranění.
ám, očekávání mám
Na to se nevymlouvám,
ase na druhou straa
vždycky stejná. Ale zase
nu, když se bude dařitit týmu a já nebudu
set gólů, tak se svět
mít za dva měsíce deset
nezboří. Člověk si too pak v té
á
hlavě bude muset uspořáekat,
dat. Ani já nemůžu čekat,
nou
že tam přijdu a stanou
em
se zázraky. Postupem
řit
času, když se bude dařit
– super. Když ne, takk
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bohužel, je to hokej.“
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Soares je v Brazílii,
zaskoèil za ni Petráš

PROSTĚJOV Nadcházející ročník volejbalových soutěží České republiky
2021/22 už má svou podobu. V jednotlivých ligách bylo stanoveno jak týmové obsazení, tak hrací systém, většinou také termínová listina zápasů včetně
kompletního rozlosování. Pojďme se tedy podívat, co v nové sezóně čeká volejbalistky VK Prostějov i TJ OP Prostějov všech věkových kategorií, pokud naplánovaný program znovu nezredukuje či přímo nezruší koronavirus.
v osmičlenné skupině C s některými jinými
celky oproti minulosti. Vzájemná derby mezi
béčkem VK a ópéčkem proběhnou (snad) 6.
Družstvo: VK Prostějov.
listopadu a 19. února, oba kolektivy se budou
Soupeři: Liberec, Olymp Praha, Olomouc, chtít především v klidu udržet.
Šelmy Brno, Ostrava, KP Brno, Přerov, Frýdek-Místek, Šternberk.
EXTRALIGA JUNIOREK
Los v úvodu soutěže: 1. kolo (sobota 25.
září) Prostějov – Šternberk, 2. kolo (čtvrtek Družstvo: VK Prostějov.
30. září) Ostrava – Prostějov, 3. kolo (sobota Soupeři: Olymp Praha, KP Brno, Liberec,
Ostrava, Šternberk, Přerov, Frýdek-Místek,
2. října) Prostějov – Olymp Praha.
Komentář Večerníku: Mezi tuzemskou eli- Plzeň, České Budějovice, Lvi Praha, Mikulova
tou se nic podstatného nezměnilo. Extraliga Praha, Chodov, Střešovice, Lanškroun.
má stejné startovní pole jako loni, začne již Los v úvodu soutěže: 1. turnaj (sobota 9. +
koncem září, snad dojde normálně na nad- neděle 10. října v Brně) KP Brno – Prostějov,
stavbu i na play off. Vzhledem k obnovenému Chodov – Prostějov, Střešovice – Prostějov
zavedení baráže o záchranu ale vzroste mela ve a Plzeň – Prostějov.
spodních patrech tabulky, posílené vékáčko Komentář Večerníku: Nejvyšší ligu juniorek
s patnácti mančafty opět čeká turnajový formyslí na jeho lepší střed.
mát, mladé Hanačky odstartují v rozřazovací
skupině A na jihu Moravy. Ambice vékáčka se
'58+/,*$l(1
po zrušeném minulém ročníku a nedohraném
Družstva: VK Prostějov B, TJ OP Prostějov. předchozím složitě odhadují, sahat by však
Soupeři: Šelmy Brno B, Svitavy, Šlapanice, Ju- mohly někam do klidného středu pořadí.
liánov, Česká Třebová, Kroměříž.
Los v úvodu soutěže: 1. + 2. kolo (sobota 2.
EXTRALIGA KADETEK
října) Kroměříž – VK Prostějov B a Šlapanice –
OP Prostějov, 3. + 4. kolo (sobota 16. října) VK Družstvo: VK Prostějov.
Prostějov B – Juliánov a OP Prostějov – Česká Soupeři: Olymp Praha A, KP Brno, Liberec,
Třebová, 5. + 6. kolo (sobota 23. října) Svitavy – Ostrava, Šternberk, Přerov, Frýdek-Místek,
VAM Olomouc, Plzeň, České Budějovice, MiVK Prostějov B a Juliánov – OP Prostějov.
Komentář Večerníku: Stejně jako v minulém kulova Praha, Chodov, Střešovice, Orion Praroce, kdy druholigové boje kvůli covidu ani ha, Olymp Praha B, Hradec Králové, Kralupy,
nezahájily, se oba zástupci našeho okresu ocitli Dobřichovice, Havlíčkův Brod.
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Los v úvodu soutěže: 1. turnaj (sobota 2. +
neděle 3. října v Brně) KP Brno – Prostějov,
Dobřichovice – Prostějov, Olymp Praha B –
Prostějov a Přerov – Prostějov.
Komentář Večerníku: Rovněž extraliga kadetek se bude zase hrát turnajově, ovšem při
ještě vyšším počtu dvaceti zúčastněných souborů. Prostějovská děvčata se do bitev široké
národní smetánky odpíchnou zkraje října na
brněnské palubovce s jasným cílem pohybovat se v popředí celkové tabulky a útočit na
postup do závěrečného Final Six.

října) Prostějov B – Svitavy, 5. + 6. kolo (sobota
23. října) Česká Třebová – Prostějov B.
Komentář Večerníku: Starší žákyně vékáčka
budou tradičně sbírat potřebné zkušenosti ve
druhé nejvyšší kadetské soutěži proti věkově
starším sokyním. Pod hlavičkou oddílového
béčka U17 jim primárně půjde o dvě věci: odvádět kvalitní výkony a nesestoupit.

KRAJSKÉ PØEBORY

Nejnižší soutěže na své přesné obsazení
i los zatím čekají, stejně jako České poháry.
Každopádně by v KP juniorek měl znova
PRVNÍ LIGA KADETEK
působit kolektiv TJ OP Prostějov, zatímco
Družstvo: VK Prostějov B.
VK Prostějov opět vyšle svá družstva do KP
Soupeři: Svitavy, Boskovice, Česká Třebová, starších žákyň (dva nebo tři) i KP mladších
Lanškroun, Polička.
žákyň (jeden). Více podrobností přineseme
Los v úvodu soutěže: 1. + 2. kolo (sobota 2. říj- během léta či nejpozději před začátkem dana) Prostějov B – Polička, 3. + 4. kolo (sobota 9. ných soutěží.
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POPRAD, PROSTĚJOV Úvodní
týden závěrečné přípravy na blížící
se mistrovství Evropy žen 2021 má
za sebou reprezentace volejbalistek Slovenska, jejíž pevnou součástí je hráčka VK Prostějov Karolína
Fričová.
Jak už jsme informovali, tým SR měl
po předchozím volnu sraz 10. července v Popradu. Dorazilo všech devatenáct nominovaných plejerek včetně
jednadvacetileté smečařky, kterou
v hanáckém klubu čeká už třetí sezóna.
Nejprve si však bude plnit radostné
povinnosti v nároďáku.
„Samozřejmě bych byla velice ráda,
pokud bych se i pro evropský šampionát dostala do užší nominace. Nechyběla jsem na minulém ME předloni
v domácím prostředí, což byl super
zážitek. Teď věřím, že z vyrovnané základní skupiny v Chorvatsku můžeme
zabojovat o postup do play-off,“ řekla

Kája Fričová v dřívějším exkluzivním
rozhovoru pro Večerník.
Nyní tedy již znovu polyká tréninkové
dávky směrem k letošnímu turnajovému vrcholu. „Po první části této repre
sezóny jsme měli dlouhou měsíční pauzu, ale věřím, že během nějakých dvou
týdnů se vrátíme do dřívější formy.
Naším cílem na EuroVolley je aspoň zopakovat postup ze skupiny, což se nám
povedlo minule v roce 2019. Zároveň
se chceme posouvat nahoru ve světo-

PROSTĚJOV Dlouhých třináct sezón za sebou působily volejbalistky
VK Prostějov na evropské pohárové
scéně. V uplynulém ročníku české
UNIQA extraligy žen však obsadily
až sedmé místo, a protože si účast
v klubových pohárech starého kontinentu zajistilo pět nejlepších celků
konečného pořadí, budou Hanačky
mezi touto smetánkou po mnoha
letech chybět. Hned v úvodní sezóně po svém vzniku hrál prostějovský tým nejvyšší tuzemskou soutěž

2007/08, leč na start v Evropě ještě
logicky neměl právo. Po obsazení
čtvrté extraligové příčky měl tehdy
jít do Challenge Cupu, ale vzhledem
ke svým vysokým ambicím, výrazně
posílenému hráčskému kádru i ekonomickému zajištění dostal divokou
kartu k účasti v elitní Champions
League.
Její základní skupinovou fázi (výjimečně
jen kvalifikační část) pak opakovaně absolvoval během celé jedné dekády své
krátké, ovšem mimořádně úspěšné his-

zjistili jsme
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vém žebříčku a tím usilovat o postup na
mistrovství světa 2022,“ řekl hlavní kouč
Slovenek Marco Fenoglio.
Italský stratég ovšem musí oželet pomoc blokařské opory Niny Herelové,
v minulosti výrazné tahounky prostějovského mančaftu z dob jeho největších úspěchů. „Ninu delší dobu trápí
problémy s kolenem. A mě mrzí, že se
nestihla dát zdravotně do pořádku. Je to
pro náš tým ztráta, ale sport takové věci
přináší,“ pravil Fenoglio smířeně. (son)

PELHŘIMOV, PROSTĚJOV Volejbalistky České republiky načaly
finální část přípravy na srpnové
mistrovství Evropy žen 2021 pětidenním soustředěním v Pelhřimově (12. až 16. července). Do
sedmnáctičlenného reprezentačního výběru patří i nahrávačka
VK Prostějov Simona Bajusz.
Do městečka na západě Vysočiny se nároďák ČR vrátil už potřetí během svého
letošního programu. Víc času strávil
jen předtím v Prostějově, kde pobýval
dokonce déle než měsíc. Ale i v pelhřimovském prostředí je česká volejbalová
enkláva nadmíru spokojená.
„Vše potřebné tady máme blízko
k sobě na jediném místě. Navíc kousíček odsud je kromě beachových
kurtů i přírodní biotop ke koupání,

kde můžeme smočit nohy a trochu
se osvěžit,“ pochvalují si dobré podmínky všechny reprezentantky včetně Simony Bajusz.
Spokojenost cítí rovněž hlavní
kouč Giannis Athanasopoulos. „Je
to tu výborné, nic nám nechybí.
A z mého pohledu je vždy lepší pobývat v menších městech než třeba
v Praze nebo Brně. Tam je mnohem
víc mimovolejbalových lákadel, zatímco jinde se holky lépe soustředí
na práci,“ prohodil řecký odborník
s úsměvem.
Nyní bude se svými svěřenkami
i celým realizačním týmem pobývat
čtyři dny v Kladně, odkud družstvo
zamíří ke dvěma přátelským duelům
do Švýcarska (pátek 23. a sobota 24.
července).
(son)

torie. Než v posledních letech kopíroval
jeho národní ústup ze slávy mistrovských
titulů na nižší pozice v lize také mezinárodní přesun z Ligy mistryň do CEV
Cupu a naposledy Vyzývacího poháru.
A nyní tedy vékáčko zůstane bez jakéhokoliv evropského poháru. „Tuhle
skutečnost však nebereme nijak tragicky. Uplynulá sezóna našemu ženskému
družstvu příliš nevyšla, což je prostě
fakt, se kterým je potřeba se vyrovnat.
Od mezinárodních zápasů si dáme jeden rok přestávku a pevně věřím, že se

zkvalitněným kolektivem v novém ročníku na postup do Evropy znovu zaútočíme,“ uvedl předseda správní rady VK
Petr Chytil.
Los volejbalových evropských pohárů
2021/22 proběhl už před časem v Lucemburku a oddílovým zástupcům ČR
v ženské kategorii přisoudil následující
protivníky: Dukla Liberec – účast v jedné
z pěti základních skupin Champions League (soupeře se dozví později), Olymp
Praha – v šestnáctifinále CEV Cupu proti TS Volley Düdingen (Švýcarsko), UP

Olomouc – v šestnáctifinále CEV Cupu
proti poraženému z předkola Champions League ŽOK Bělehrad (Srbsko) vs.
Jedinstvo Brčko (Bosna a Hercegovina),
Šelmy Brno – v šestnáctifinále Challenge
Cupu proti vítězi 1. kola Steelvolleys Linec (Rakousko) vs. VBC Chesaux (Švýcarsko), TJ Ostrava – v 1. kole Challenge
Cupu proti VK Kanti Schaffhausen
(Švýcarsko).
Ve dvou případech určitě a v jednom
dalším pravděpodobně tak dojde na
česko-švýcarský souboj.
(son)
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Prostějov (son) – Co do početnosti bylo trenérské obsazení
u mládežnických volejbalistek VK
Prostějov v předchozích letech spíš
skromnější. Situace se však poslední dobou postupně zlepšuje.
„Do vedení našich nadějí zapojujeme čím dál víc bývalých hráček
vékáčka, jež z různých důvodů
ukončily už jako hodně mladé
aktivní kariéru a samy projevily
zájem začít trenérskou dráhu. Vypomáhají také některé maminky
talentovaných prostějovských děvčat,“ prozradil šéfkouč mládeže VK
Aleš Novák.
V závěru uplynulé fáze přípravy
se od 10. června musel obejít bez
jedné ze stabilních kormidelnic
Solange Soares, která v ten den odletěla na dovolenou domů do rodné Brazílie. „Za Soli zaskočil Luboš
Petráš, protože tým žen měl v tu
dobu již po své společné přípravě,“
informoval Novák.
Pro novou sezónu 2021/22 má
obsazeny veškeré trenérské posty
u jednotlivých výběrů hanáckého
klubu od juniorek až po přípravku.
„Jen se musíme až někdy do poloviny září obejít bez nové vítané
posily Zdeňka Sklenáře, který dělá
týmového manažera a statistika
mužské reprezentaci ČR, s níž absolvuje letošní mistrovství Evropy.
Teprve potom dorazí do Prostějova,“ upřesnil Novák.

Lépe funguje pøechod
PO½GHzQLF]9.GR23
Prostějov (son) – V koronavirem
těžce zkoušené současné době
není vůbec jednoduché udržet děti
a mládež u organizovaného sportování, zvlášť když jej vláda ČR
společně s hygieniky za poslední
rok a půl opakovaně na dlouhou
dobu zakazovala.
Šéftrenér volejbalových mládežnic
VK Prostějov však na tenhle nepříjemný fakt nijak přehnaně nežehrá.
„Samozřejmě jsme i v souvislosti
s vynucenými pauzami přišli o některé mladé hráčky, jež se rozhodly
za dané situace nepokračovat, ale
můžu říct, že jich naštěstí nebyl
nijak moc vysoký počet,“ přemítal
Aleš Novák.
Už před nástupem covidu se prý
občas stávalo, že určitá děvčata
nechtěla plnit jeho vyšší nároky
ohledně přípravy či utkání a proto
raději zvolila odchod z vékáčka.
Takových případů však podle zkušeného lodivoda postupně ubývá.
„Navíc jsem zaregistroval jednu
pozitivní změnu. Zatímco dřív
tyhle zmíněné holky skončily
většinou s volejbalem úplně, teď
mnohdy přecházejí do TJ OP Prostějov. A než se sportem definitivně seknout, tak je rozhodně lepší
místo budování vrcholové kariéry
hrát dál alespoň na výkonnostní
úrovni,“ zmínil Novák důležitý faktor setrvání u aktivního a zdravého
způsobu života.
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LITOMĚŘICE, PROSTĚJOV Seriál mistrovství republiky v cyklistice
2021 pokračoval v okolí Litoměřic,
kde byly na pořadu časovky jednotlivců a silniční závody s hromadným
startem pro žákovské a kadetské kategorie děvčat i chlapců. Tým TUFO
PARDUS Prostějov pokračoval při
této vrcholné akci v rozšiřování své
letošní medailové sbírky ziskem dalších pěti cenných kovů!

Marek SONNEVEND
Národní šampionát mládeže na silnici hostila obec Židovice a město Lovosice na Litoměřicku. Program zahájily v pátek časovky jednotlivců, ve
kterých hanáčtí cyklisté hned třikrát
vystoupili na bednu. Mezi mladšími
žáky se blýskl Saša Kaniščev, jehož

výkonnost má stále vzrůstající trajektorii a jen čtrnáct sekund ho dělilo od
stupně nejvyššího. Stříbrná medaile
je však určitě skvělým úspěchem tohoto mladého talentu.
V kadetských kategoriích se zase dařilo
Elišce Grulichové, která brala druhé
místo, i Vojtěchu Koblížkovi, jenž vybojoval bronz. Dobrý výkon předvedla
také Patricie Müllerová a dojela si pro
sedmou pozici.
Po sobotním dnu volna se v neděli
všichni účastníci MČR postupně vydali do závodů s hromadným startem.
A rovněž zde byly prostějovské dresy
hodně vidět. Ve starších žácích si skvěle počínal Filip Novák, který ve spurtu
podlehl pouze Tomáši Hájkovi z Brilon Racing Team a zaslouženě bral
stříbro. Mezi kadety sklidil sladkou

odměnu za aktivní výkon Stanislav
Pátík, jenž vydřel třetí příčku. Eliška
Grulichová podala též výborný výkon,
ale kov z časovky už se jí zopakovat
nepodařilo. I šestý post je ovšem kvalitním výsledkem a potvrzením vysoké
výkonnosti.
„Z letošní sezóny mám opravdu velkou
radost. Je pro nás jednou z nejvydařenějších, možná historicky úplně tou
nejlepší. A to nás ještě čekají mistráky ve
vytrvalostních dráhových disciplínách,
kde věřím, že přidáme nějaké další
úspěchy. V zatím dosažených výsledcích se nám vrací tvrdá práce trenérů,
závodníků a všech v klubu, kteří se starají o zázemí i zabezpečení potřebných
podmínek,“ zhodnotil dosavadní představení mládežníků TUFO PARDUS
oddílový předseda Petr Šrámek.
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PROSTĚJOV Týden po šampionátu dospělých a dorostu se
v Prostějově konalo i mistrovství republiky v beachkorfbalu
žákovských kategorií. Dějištěm
znovu byl areál Beach Sport PV
vedle aquaparku, kam se sjelo
celkem čtyřiadvacet družstev.
O národní tituly i medaile zápolili starší žáci U16, mladší žáci U13
a minižáci U11. Chyběli tentokrát
zástupci domácího SK RG Prostějov, kteří měli ve stejný den tradiční klubové setkání Big Ill Pig. Naopak soutěžní premiéru si v rámci
tuzemského přeboru na písku od-

byli mládežníci loni vzniklého oddílu KCL Kostelec na Hané.
„Na cenný kov jsme zatím nedosáhli, ale podařilo se nám dosáhnout prvního dílčího vítězství
v krátké historii našeho klubu.
A děti ukázaly, že se usilovnou
prací v přípravě postupně zlepšují,
což je nejdůležitější,“ konstatoval
šéftrenér kosteleckých korfbalistů
Petr Šnajdr.
Prostějovské MČR v beachové formě tohoto sportu ovládly talenty
KK Brno (dvě zlata plus jedno stří0C å¾MQXUMÆO /è4 X DGCEJMQTHDCNW UVCTVQXCN[ K ON¾FGåPKEMÆ PCF÷LG -%. bro) a Sokola Koblov (jedno zlato
-QUVGNGEPC*CPÆ
Foto: Facebook plus dvě stříbra).
(son)
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PROSTĚJOV V sobotu 31. července od 9.00 hodin proběhne
v areálu venkovních kurtů TJ Sokol
I Prostějov u sokolovny na Skálově
náměstí Memoriál Romana Oplockého a Petra Matkulčíka v nohejbalu. Zahrát si na tomto turnaji trojic
můžete i vy!
„Podmínky účasti jsme stanovili tak, že
v každé řádně přihlášené trojici z naše-

ho regionu může být pouze jeden registrovaný ligový hráč, zatímco všichni
jeho týmoví parťáci musí být neregistrovaní,“ vysvětlil jednatel pořádajícího
oddílu Sokola I Prostějov Richard Beneš, pro koho je klání uprostřed letních
prázdnin určeno.
Přihlášky lze posílat na e-mailovou
adresu benes.nohejbal@seznam.cz
nebo telefonicky na číslo 736 536 930,

a to nejpozději do pátku 23. července. „Prezence účastníků bude v den
konání turnaje do 8.30 hodin. Pro
nejlepší družstva i jednotlivce máme
nachystané věcné ceny. Samozřejmostí je občerstvení přímo na místě včetně
tradičního sokolského guláše. Pískat
budou ligoví rozhodčí, v případě nepříznivého počasí se akce přesune do
sokolovny,“ informoval Beneš.
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>>>dokončení ze strany 17
I prostředí se tak změnilo. Zatímco
loni se vzpěračky fotily i ve vojenském bunkru, letos se vrací do přírody. „Větší část snímků už je nafocená,
tři se ještě fotit budeme. Fotilo se
u mě doma ve Vilémově, dále v Náměšti na Hané u nádraží a tři fotky
v Karlově Studánce. Dvě fotky budou ze statku, kde má sestra jedné
ze vzpěraček koně. A tři budou z urbexu v Milovicích,“ vypočítává Julie
Švecová. Letos se tak nedostane na
focení v lokalitách na Prostějovsku.
V minulosti se přitom v kalendáři
zaskvěly Plumlov či Lešany. Vzpěračky pak jako již tradičně pochází

z celé republiky, některé kvůli focení
najezdí stovky kilometrů.
Už tradičním počinem spojeným
s vydáním kalendáře pak je charitativní podtext, jinými slovy věnování
výtěžku z prodeje potřebným. Také
letošní rok v tomhle ohledu nebude
jiný. Koho se tedy rozhodly vzpěračky tímto stylem pomoci oslovit?
„Ještě nemáme vybráno, koho podpoříme. Pravděpodobně to bude
opět někdo přes konto Bariéry
a opět hlavně dražbou plakátů. Přemýšlím i o křtu kalendáře v Praze,“
prozradila Julie Švecová ke kalendáři, který každoročně vzbouzí nemalý
zájem. A to zejména u mužů.

Cílem organizátorů je uspořádat pohodový, a přitom celkově kvalitní turnaj pro nohejbalové nadšence z celého Prostějovska i okolí. „Srdečně
zveme všechny kamarády, aby svou
přítomností vzdali hold bývalým aktivním hráčům našeho oddílu. Budeme si vážit účasti každé trojice i každého nohejbalisty,“ zdůraznil Beneš.
(son)
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PRAHA, PROSTĚJOV Už na jedenácté místo světového žebříčku
WTA se dostala Barbora Krejčíková. Česká tenistka potvrdila vynikající formu z posledních měsíců
výhrou na turnaji v Praze, když
v celém průběhu neztratila ani set.
Svoji dominaci potvrdila také ve
finále, kde Tereze Martincové ve
druhém setu nadělila kanára.
„Vyhrát doma je speciální pocit a takový jsem zažila poprvé. Mám velkou
radost a těší mě, že mohli být v ochozech také diváci. Díky tomu měly
zápasy dobrou atmosféru,“ řekla po finále Krejčíková. V posledním utkání
Martincové povolila pouhé dvě hry,
přesto odmítla, že by střetnutí bylo
jednoduché. „Výsledek tak vypadá,
ale hlavě v prvním setu jsme se hodně
tahaly,“ poznamenala vítězka.

Krejčíková bezprostředně po turnaji
nabrala směr Tokio, kde se na olympiádě pokusí navázat na výsledky z poslední doby. Předchozí měsíce byly
pro tenistku hodně náročné, přesto
věří, že ji zůstaly síly také na nadcházející bitvy o cenné medaile.
„Pokusím se zregenerovat síly. Budu
hodně spát, půjdu na masáž. Snažím
se užít si poslední týdny a věřím, že
se na vlně ještě nějakou dobu udržím
a na olympiádě se mi bude dařit. Praha byla dobrou přípravou na Tokio,“
míní Krejčíková.
Senzací bylo vyřazení nejvýše nasazené Petry Kvitové Slovenkou Šramkovou hned na začátku turnaje. Tereza
Smitková předvedla slušné výkony
a ve 2. kole pořádně potrápila Kateřinu
Siniakovou. Ta pak skončila ve čtvrtfinále na raketě pozdější vítězky. (lv)
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Dvouhra – 1. kolo: Veselý (7) – Caruso (It.) 6:3,
NROR9HVHOê±+DQIPDQQ 1ČP 
$PHUVIRRUW
Dvouhra – 1. kolo: /HKHþND±$QGUHR]]L 
$UJ .RSĜLYD±5RVRO  
,DVL
Dvouhra – 1. kolo: .ROiĜ   ± 3ROMDN 
7:5, 2. kolo: .ROiĜ ± 'RXJD] 7XQ   
ÿWYUWÀQiOH.ROiĜ±%RQDGLR ,W VHPLÀQiOH.ROiĜ±äHNLþ 6UE ÀQiOH
.ROiĜ±*DVWRQ )U 

l(1<
Praha:
Dvouhra – 1. kolo: Dvouhra – 1. kolo:
Smitková - Inglisová (Austr.) 6:2, 6:2,
Kvitová (1) - Šramková (SR) 6:7, 6:3, 4:6,
.UHMþtNRYi  âLQLNRYRYi %XOK 
6LQLDNRYi  %XUUDJHRYi %ULW 
2. kolo: Siniaková - Smitková 2:6, 7:6, 6:3,
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PROSTĚJOV Další velkou házenkářskou akci chystají v Kostelci na
Hané. Právě v tamním městském
sportovním areálu se od neděle 25.
do čtvrtka 29. července uskuteční
Příměstský kemp starších žáků organizovaný Házenkářskou akademií Olomouckého kraje.
„Hlavní náplní pochopitelně bude
co nejkvalitnější příprava, samozřejmostí je zajištění veškerého zázemí.
O kluky se po všech stránkách dobře
postaráme. Zúčastnit se mohou ročníky narození 2007 a 2008, popřípadě 2009,“ sdělil šéf HAOLK Petr
Kudláček.
Hlavními kouči soustředění se stanou šéftrenér HAOLK Radek Flajsar a krajská trenérka Olomouckého kraje Klára Sovová. Na celé akci
přitom spolupracuje hned šestice
klubů: vedle pořádající Házenkářské
akademie Olomouckého kraje také
-T¾UCURQLGP¾UGUXCN[CURQTVQXPÊOK×UR÷EJ[X\R÷TCéM[UGRQR¾VÆ\O÷PKN[ TJ Sokol Centrum Haná, TJ Sokol
XGHQVQOQFGNM[
(QVQ,CMWDiV÷R¾P Kostelec na Hané HK, TJ Sokol II

Prostějov, HBC Olomouc a Házená
Velká Bystřice.
„Náplní kempu bude dohromady
osm tréninkových jednotek s nácvikem a zdokonalováním herních činností jednotlivce, zaměříme se rovněž na spolupráci mezi jednotlivými
posty či technicko-taktickou přípravu. To vše i směrem k letní olympiádě dětí a mládeže 2022,“ prozradil
Radek Flajsar.
Připraveny jsou též besedy se známými odchovanci „domácích“ klubů,
kteří momentálně působí v mužské
extralize. Jiří Kozlovský, Jakub Flajsar,
Radek Flajsar mladší, Jakub Grulich,
Pavel Přikryl, Josef Dobeš a Štěpán
Souček se navíc aktivně zapojí do
některých tréninků jak předvedením
svého herního umění, tak radami
mladým talentům. „A účast přislíbil
i Ondra Zdráhala, bývalý kapitán
české reprezentace a nový prezident
Českého svazu házené,“ doplnil Kudláček.
(son)

26
32

19. července 2021

drobnohled
společnost
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Z otloukánka respektovaný soupeř,

eskáčko vstupuje do rozhodující sezóny
PROSTĚJOV Není to tak dlouho, co 1.SK Prostějov končíval okolo desátého místa. A větší část sezóny bojoval o to, aby se vůbec
ve Fortuna:Národní lize udržel. Doba se však změnila. Nyní je tým
pasován i do role černého koně soutěže. Za vše„může“ minulá sezóna, která se týmu nadmíru povedla – třetí místo bylo rozhodně
nad očekávání. Mužstvo se nyní
sice změnilo, přesto by ale mělo EXKLUZIVNÍ
mít podobné vyhlídky. Krátce zpravodajství
před startem nového ročníku se pro Večerník
v dnešním drobnohledu zaměříme na to, co v sezóně čeká (nebo Michal
může čekat) hráče 1.SK Prostějov. SOBECKÝ

6÷åM¾RąÊRTCXC
Měsíc. Jen tak dlouhou dobu měl
trenér Jiří Jarošík k tomu, aby své
svěřence připravil na nový ročník.
Týmové tréninky začaly 21. června
a už na prvním pondělním se objevili hráči jako Dziuba, Uzlík, Jiráček,
Hausknecht nebo Vichta. Někteří
z nich nakonec na zkoušce neuspěli,

A dalo by se pokračovat. Nový trenér Jiří Jarošík se tak musel s týmem
nejen sžít, ale také ho vhodně doplnit,
navíc mnohonásobně. Což se vcelku
podařilo, střed zálohy vypadá dobře,
obrana taky. Jenže kraj, tam je to horší. „Ano, na kraji zálohy nás bohužel
stále tlačí pata,“ posteskl si týden před
začátkem soutěže. Totéž se ale dá
říct i o útoku. Za odchozí Píchala,
Zlatohlávka a taky útočně zaměřeného Juráska přišel pouze Filip Žák
a s otazníkem je stále Jakub Vichta.
…bylo nakonec složitější, než se na Jak se ukázalo, nejstabilnějším prvjiní se až do posledních chvilek prali první pohled mohlo zdát. Už odchod kem týmu jsou brankáři, tedy tandem
o to, aby se do týmu dostali. Už od za- trenéra Pavla Šustra počátkem června Mucha–Bárta.
čátku se pak trenér Jarošík soustředil rozčeřil vody a mnohé změnil. Hlavna řešení centrů, náběhy, rozehrávku ně se však ukázalo, že si hráčů Pronebo způsob bránění. Drtivá většina stějova dobře všímala konkurence.
situací z tréninku maximálně stimu- A tak se mnozí začali stěhovat. Odešli Těžší snad ani Prostějov nemohl
lovala hru. Poměrně brzy pak přišly nadějní mladíci David Jurásek, David chtít… Nejdříve doma Příbram, pak
na řadu také přípravné zápasy. Už 26. Píchal i Tomáš Zlatohlávek, který při- venku Sparta „B“ a následně doma
června se eskáčko setkalo s prvním tom v Prostějově působil pouze jednu Zbrojovka Brno. Těžký los má samosoupeřem, snad vůbec nejtěžším, na sezónu. Odešel taky Šimon Šmehyl, zřejmě svá pozitiva i negativa. Pozitikterého v létě narazilo. A výsledek ač o něj eskáčko mělo nemalý zájem. vem je, že by mohl do ochozů nalákat
diváky. A pokud by hra odpovídala
jejich očekávání, mohli by začít chodit klidně i ve větším počtu. Stejně tak
by tým mohly případné úspěchy s těMládež
Mlá
dežnic
nický
kýý klu
klubb
Aktuál
Akt
uální
ní klu
klubb
Novýý hráč
Nov
mito celky povzbudit do další práce.
Kdyby se na druhou stranu nezadařilo a po prvních třech kolech by měl
tým jen bod, bylo by zle. I když poOlomouc
1.SK Prostějov
dobně na tom bylo eskáčko v sezóně
Valašský FC
1.SK Prostějov
2020/2021 a netřeba připomínat, jak
nakonec dopadla. „Věřím, že Příbram
můžeme porazit,“ prohlašuje ale třeba
tomu odpovídal, se Slováckem Prostějov prohrál 0:5. Následovaly pak
další čtyři zápasy: s Baníkem Ostrava
(0:3), s Uničovem (3:1), asi nejpovedenější zápas přípravy se Zlínem
(2:2) a naposledy s již řečenými Rosicemi (opět 2:2). Zejména mezi 3.
a 10. červencem měli hráči nabitý
program, odehráli hned tři přípravná
utkání.
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BRANKÁŘI
Filip Mucha
Michal Bárta

1992
1989

OBRÁNCI
Roman Bala
Daniel Bialek
Milan Kadlec
Lubomír Machynek
Michael Sečkář
Aleš Schuster
Michal Stříž

1997
1995
1995
1994
1996
1981
1994

Krnov
Vítkovice
Vlašim
HFK Olom.
Vyškov
Mor. Slavia
Boskovice

1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
Vlašim
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
MFK Vyškov

1993
2001
1986
1998
2000
2001
1989
1998
2000

Otrokovice
Prostějov
Tuchořice
Plzeň
Ústí nad Labem
Galladima
Určice
Karviná

FC Blansko
SK Sigma Olomouc
FC Fastav Zlín
1.SK Prostějov
Ústí nad Labem
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
1.SK Prostějov
MFK Karviná

1992
1995
1992

Boskovice
Boskovice
Olomouc

1.SK Prostějov
SK Uničov
1.SK Prostějov
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Blížící se ročník může velice znatelně
překopat fotbalovou mapu České republiky. Ještě nikdy nebylo tak snadné se dostat do nejvyšší ligy. A zároveň ještě nikdy nebylo tak těžké ji
získat. Zdá se vám to jako nesmysl?
Ne tak docela. V novém ročníku totiž
jeden tým postupuje rovnou, další
dva čeká baráž. Šance na to projít
výše jsou tak násobně vyšší než třeba
minulý rok, kdy postupoval jediný
celek. Zároveň však platí, že soutěž
bude mimořádně kvalitně obsazená.
Líšeň, Žižkov, ale taky Brno, Příbram,
Opava… Fortuna:Národní liga bude
velice atraktivní a zároveň velice těžká
pro všechny její účastníky. Kvalitních
týmů je v ní zkrátka příliš mnoho na
to, aby bylo snadné určit nejen favorita, ale i adepty na první tři místa.
Vědomo si je toho i vedení 1.SK Prostějov, které vcelku rozumně označilo
za cíl hru okolo pátého místa. I to by
přitom bylo v dané konkurenci vlastně úspěchem.

Loni to byly Žižkov, dále třeba Dukla
a taky nedaleké Blansko. A pak už prakticky nic. Letos to ale vypadá na mnohem zajímavější zápasy. Rozhodně
přibylo týmů, které si o pozornost říkají už jen svým jménem. Je libo Zbrojovku Brno? Nebo Opavu? A co takhle
Starkova Příbram? Eskáčko navíc sice
přišlo o derby s Blanskem, nicméně
přibude naopak derby proti Vyškovu.
Ten je navíc Prostějovu nejen geograficky blíže, ale také hráčsky, například
Stříž, Koudelka nebo Sečkář zde hrávali. „Jsme za tohle nové derby rádi.
A do budoucna nevylučujeme spolupráci,“ poznamenal už v době, kdy bylo
jasné, že Vyškov půjde výše, předseda
eskáčka František Jura. Zajímavostí pak je, že v soutěži přibylo i jedno
městské derby. A netradičně v Brně.
Proti sobě totiž budou nastupovat Líšeň a Zbrojovka…

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
MICHAL SOBECKÝ
hostování

zkouška
hostování
hostování
hostování

zkouška

ÚTOČNÍCI
Jan Koudelka
Jakub Vichta
Filip Žák

Daniel Bialek. Ostatně Prostějov loni
dokázal hrát vyrovnaně s kýmkoli.
Třeba se tedy nedávná historie zopakuje, v tom nejpříjemnějším možném
duchu.

zkouška

ZÁLOŽNÍCI
Robert Bartolomeu
Marek Hausknecht
Petr Jiráček
Jakub Kopřiva
Vasil Kušej
Solomon Omale
Martin Sus
Michal Zapletal
Martin Vlachovský
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Foto: Michal Sobecký

zkouška
přestup z Blanska

Trenér: Jiří Jarošík

Eskáčko pokračuje v úspěšné cestě.

Dlouhé, těžké,přesto slibné
Základní vize eskáčka? Nemění se.
Získat mladé, nadějné hráče, posunout je a buď je udržet na pár let, nebo
je následně pustit do ligy – a nejlépe
za přestup získat nějakou tu korunu.
Nebo si vychovat hráče vlastní. Trenéři? Ano, ti se měnili. Jejich přístup
a požadavky jsou však podobné, základem je rychlá, kombinační hra,
aktivní směrem dopředu, důrazná
dozadu. A se zapojením krajních
obránců do útoku.
Celkově se tak fakticky změnila jen
jména. Ne styl hry, ne přístup ke hře.
A už vůbec ne filozofie klubu.
Ten už ví, že pokud se zapojí hráči
a sednou si jak mezi sebou, tak s trenérem, mohou dosáhnout velmi dob-

rých výsledků. Letošní třetí místo budiž důkazem. Proč tedy měnit něco,
co se osvědčilo? Není důvod. Je to sice
trnitá, těžká cesta. A taky bolestivá.
Je možná i těžké vidět na přípravném
zápase hráče, který si díky Prostějovu
vybudoval jméno a posunul se do ligy.
Na jednu stranu je člověk pyšný, že se
to podařilo a přeje mu vše nejlepší. Na
druhou ho zase zamrzí, že Prostějov
opustil. Inu, cena za úspěch, jak připomíná František Jura…
Nyní se před eskáčkem otevírá možnost úspěch potvrdit. Znovu si ověřit,
že vize klubu je správná a dlouhodoběji schůdná. Právě tato sezóna
může rozhodnout. Snad o každé se
pochopitelně říká nebo uvažuje jako

o přelomové. Tentokrát to ale není
jen klišé. Ročník 2021/2022 může
hodně říct o tom, kam klub směřuje,
zda třetí místo nebylo jen souhrou
dobrého týmu a celé řady náhod.
Zda budoucí boj o ligu není jen
snem, krásným, ale nesplnitelným.
Klub však v ročníku podle naší věštecké koule znovu potvrdí, že má na
přední příčky soutěže. Ústup ze slávy? Nebude se konat. Snad jen menší
posun, uvidíme. Ne vždy je ale ustoupení jednoho krůčku zpět – v tomhle
případě jednu dvě příčky níže – na
škodu. Nemusí se jednat o žádný
ústup, naopak. Co takhle ono pověstné couvnutí a následný lví skok
měrem dopředu?
p
směrem

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA 2021/2022, ROZPIS ZÁPASŮ (podzimní část):
1.kolo,sobota24.července,17.00hodin:
FC MASTáborsko – FC Zbrojovka Brno (pátek
23. července, 18.00), FC Vysočina Jihlava –
FK Varnsdorf (pátek 23. července, 18.00),
MFK Chrudim – AC Sparta Praha„B“ (10.15),
FK Fotbal Třinec – Fotbalový klub Ústí nad
Labem (10.15), FK Dukla Praha – MFK
Vyškov (10.30), SFC Opava – FC Sellier &
Bellot Vlašim (20.00), 1.SK Prostějov – 1.
FK Příbram, SK Líšeň – FKViktoria Žižkov.
2. kolo, neděle 1. srpna, 17.00 hodin:
Ústí nad Labem – Jihlava (pátek 30. července, 18.00), Třinec – Dukla Praha (sobota 31.
července, 10.15), Vyškov – Líšeň (sobota 31.
července, 10.15, stadion Drnovice), Příbram –
Táborsko(sobota31.července,17.00),Sparta
Praha„B“ – Prostějov, Varnsdorf – Žižkov,
Vlašim – Chrudim, Brno – Opava.
3. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:
Jihlava – Dukla Praha (pátek 6. srpna,
18.00), Chrudim – Třinec (sobota 7. srpna,
10.15), Prostějov – Brno (sobota 7.
srpna, 10.15), Líšeň – Ústí nad Labem
(sobota 7. srpna, 17.00), Opava – Vyškov

(sobota 7. srpna, 17.00), Žižkov – Příbram na, 18.00), Třinec – Líšeň (sobota 28. srpna,
(10.15), Táborsko – Vlašim, Varnsdorf – 10.15), Chrudim – Jihlava (sobota 28. srpna,
Sparta Praha„B“.
10.15), Vyškov – Prostějov (sobota 28.
srpna, 10.15, stadion Drnovice), Spar4. kolo, neděle 15. srpna, 18.00 hodin: ta Praha „B“ – Táborsko (neděle 29. srpna,
Třinec – Opava (pátek 13. srpna, 17.00), Ústí 10.30), Vlašim – Žižkov, Brno – Varnsdorf
nad Labem – Prostějov (pátek 13. srp- (20.00).
na, 18.00), Dukla Praha – Chrudim (sobota
14. srpna, 10.15), Vyškov – Táborsko (sobota 7. kolo, neděle 12. září, 17.00 hodin:
14. srpna, 10.15, stadion Drnovice), Příbram Jihlava – Opava (pátek 10. září, 18.00), Pros– Varnsdorf (sobota 14. srpna, 17.00), Sparta tějov – Chrudim (sobota 11. září, 17.00),
Praha „B“ – Žižkov (10.30), Vlašim – Líšeň, Líšeň – Dukla Praha (sobota 11. září, 17.00),
Brno – Jihlava (20.00).
Příbram – Brno (sobota 11. září, 17.00), Žižkov
– Vyškov (10.15), Sparta Praha„B“ – Ústí nad
5. kolo, neděle 22. srpna, 17.00 hodin: Labem (10.30), Varnsdorf – Vlašim, Táborsko
Jihlava–Vlašim(pátek20.srpna,18.00),Opa- –Třinec.
va – Chrudim (sobota 21. srpna, 17.00), Prostějov – Třinec (sobota 21. srpna, 17.00), 8. kolo, neděle 19. září, 16.30 hodin:
Příbram – Sparta Praha„B“ (sobota 21. srpna, Ústí nad Labem – Varnsdorf (pátek 17. září,
17.00), Líšeň – Brno (sobota 21. srpna, 18.00), 18.00), Třinec – Jihlava (sobota 18. září,
Žižkov – Ústí nad Labem (10.15),Varnsdorf – 10.15), Dukla Praha – Příbram (sobota 18.
Vyškov,Táborsko – Dukla Praha.
září, 10.15),Vyškov – Sparta Praha (sobota 18.
září,10.15,stadionDrnovice),Chrudim–Líšeň
6. kolo, neděle 29. srpna, 17.00 hodin: (sobota 18. září, 10.15), Opava – Táborsko
Dukla Praha – Opava (pátek 27. srpna, 17.00), (sobota 18. září, 16.30), Vlašim – Prostějov,
Ústí nad Labem – Příbram (pátek 27. srp- Brno –Vyškov (20.00).

9. kolo, neděle 26. září, 16.30 hodin:
Ústí nad Labem – Brno (pátek 24. září,
18.00), Příbram – Vyškov (sobota 25. září,
16.30), Prostějov – Opava (sobota 25.
září, 16.30), Líšeň – Jihlava (sobota 25. září,
16.30), Žižkov – Dukla Praha (10.15), Sparta
Praha„B“ – Vlašim (10.30), Táborsko – Chrudim,Varnsdorf –Třinec.

Vyškov (18.00), Varnsdorf – Dukla Praha,
Táborsko – Líšeň.

12. kolo, neděle 24. října, 15.30 hodin:
Jihlava – Sparta Praha „B“ (pátek 22. října,
18.00), Chrudim – Příbram (sobota 23. října,
10.15), Třinec – Brno (sobota 23. října, 10.15),
Dukla Praha – Ústí nad Labem (sobota 23.
října, 10.15), Líšeň – Varnsdorf (sobota 23.
10. kolo, neděle 3. října, 18.00 hodin: října, 15.30), Opava – Žižkov (sobota 23. října,
Dukla Praha – Prostějov (pátek 1. 15.30), Táborsko – Prostějov, Vlašim –
října, 16.00), Jihlava – Táborsko (pátek 1. Vyškov.
října, 18.00), Chrudim – Varnsdorf (sobota
2. října, 10.15), Vyškov – Ústí nad Labem 13. kolo, neděle 31. října, 16.00 hodin:
(sobota 2. října, 10.15, stadion Drnovice), Ústí –Táborsko (pátek 29. října, 18.00),Vyškov
Třinec – Žižkov (sobota 2. října, 10.15), – Chrudim (sobota 30. října, 10.15, stadion
Opava – Líšeň (sobota 2. října, 16.00), Drnovice), Prostějov – Líšeň (sobota 30.
Vlašim – Příbram (16.00), Brno – Sparta října, 14.30), Příbram – Třinec (sobota 30.
Praha„B“.
října, 14:30), Žižkov – Jihlava (10.15), Sparta
– Dukla (10.30), Varnsdorf – Opava (14.30),
11. kolo, neděle 17. října, 15.30 hodin: Brno –Vlašim.
Ústí nad Labem – Vlašim (pátek 15. října,
18.00), Příbram – Opava (sobota 16. října, 14. kolo, sobota 6. listopadu, 14:00 hodin:
15.30), Prostějov – Jihlava (sobota 16. Jihlava – Vyškov (pátek 5. listopadu, 18.00),
října, 15.30), Žižkov – Chrudim (10.15), Táborsko – Varnsdorf (neděle 7. listopaSparta Praha „B“ – Třinec (10.30), Brno – du, 14.00), Chrudim – Ústí nad Labem

(10.15), Třinec – Vlašim (10.15), Dukla Praha
– Brno, Líšeň – Příbram, Opava – Sparta Praha„B“, Prostějov – Žižkov.
15. kolo, neděle 21. listopadu, 13.30 hodin:
Ústí nad Labem – Opava (pátek 19. listopadu,
18.00), Vyškov – Třinec (sobota 20. listopadu,
10.15, Drnovice), Příbram – Jihlava (sobota 20. listopadu, 13.30), Žižkov – Táborsko
(10.15), Sparta Praha„B“ – Líšeň (10.30), Brno
– Chrudim (16.00), Varnsdorf – Prostějov,
Vlašim – Dukla Praha.
16. kolo, sobota 27. listopadu, 13.30:
Jihlava – Ústí nad Labem (pátek 26. listopadu, 18.00), Žižkov – Varnsdorf (neděle 28.
listopadu, 10.15), Táborsko – Příbram (neděle 28. listopadu, 13.30), Chrudim –Vlašim
(10.15), Dukla Praha – Třinec (10.15), Líšeň
–Vyškov, Opava – Brno, Prostějov – Sparta Praha„B“.

