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navrch dostal pokutu!
Martin ZAORAL
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Více čtěte na straně 5 ➢

PROSTĚJOV Většina z nás ví, že hladit lva po bradě není úplně dobrý nápad. Přesto
to čas od času někdo zkusí. Do podobné situace se dostal i majitel Luta Josef Paníček,
který během vrcholící koronavirové pandemie ubytoval romskou ženu i s dcerou. To
se mu ovšem po všech stránkách vymstilo. Po nedlouhé době našel pronajaté pokoje zdemolované, po šetření policie pak navíc musel zaplatit pět tisíc korun pokuty.
Sám Josef Paníček se nyní ptá, kde je spravedlnost?

2

26. července 2021

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
&KRGQÉN\DzSÔÉvWÉURN
Prostějov (mik) – O dokončované
první etapě rekonstrukce Vrahovické ulice informujeme aktuálně
na jiném místě dnešního vydání
Večerníku. V poslední době se ale
čím dál tím více občanů ptá, proč
v rámci projektu nebylo pamatováno na nové chodníky. Na ty se totiž
ani nesáhlo... „Požadavek na rekonstrukci chodníků ve Vrahovické
ulici po celé její délce byl zahrnut
až do rozpočtu města Prostějova na
rok 2022,“ zní stručná odpověď z úst
mluvčí prostějovského magistrátu
Anny Kajlíkové.

WWW.VECERNIKPV.CZ

FOTO

9(¤(51©.8

Popelnice
jako

popelnice

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Možná by vás to překvapilo, ale i majitelé těch nejnovějších vozů jezdí fakticky v popelnicích. Nová auta
totiž stále více připomínají kontejnery na recyklovaný odpad. Najdete v nich nejen PET lahve, stará trička, rybářské sítě,
slupky z ananasů a banánů, ale třeba i kávovou sedlinu, také obnošené džíny či vyřazené bankovky. Vypadá to, že právě
tuto skutečnost vzal v potaz řidič, který odstavil své auto na místě určeném na prostějovské tržnici právě pro kontejnery.
ĄKFKéPCRTQUV÷LQXUMÆVTåPKEK\CRCTMQXCNUXÆCWVQPCOÊUV÷MFGD[éNQX÷MQéGM¾XCNURÊwGMQPVGLPGTPCVąÊF÷PÚQFRCF

&21É6327ħð,/2
Sjet z dálnice bude bezpečnější. Už
nyní je valná část dálnice D46 procházející Prostějovem přetížená, kvůli
rekonstrukci komunikace na estakádě
je provoz sveden do jednoho pruhu.
ŘSD ale plánuje další výrazný zásah.
Rekonstrukcí projde i sjezd u Tesca,
a to nákladem skoro 200 milionů korun. Má být bezpečnější.

Rada města Prostějova má příští týden na svém programu jednání jeden
zajímavý bod s názvem rozpočtové
opatření na pořízení dvou kulometů
větší ráže. Agentuře Hóser se po přečtení tohoto názvu protočily panenky
a tak naši redaktoři okamžitě žhavili telefony a ptali se prostějovských
konšelů, co to má znamenat. Blíží
se snad válka a radní chtějí vybu-

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
d l ••
Už nepřijedou. „Nepátrej, co bude potom, nehleď na svět s nechutí, kdo se smířil
se životem, smíří se i se smrtí,“ napsal slovenský humorista a textař Milan Lasica,
který měl zejména vlastní zásluhou stejně krásný život jako smrt. Ve stejný den
zemřel i folkový muzikant František Nedvěd. Zatímco první z nich jezdil pravidelně do Prostějova se svým Štúdiem L+S na divadelní přehlídku Aplaus, druhý
jmenovaný se chystal vystoupit v rámci letošního Prostějovského kulturního léta.
Ani jeden už za námi nepřijede...
•• Úterý ••
Hořká balada věčného studenta. Určitě je lepší začít s učením pozdě než nikdy.
Se zahájením výuky v autoškole dlouho váhal Kamil Antl z Kostelce na Hané, a to
navzdory faktu, že v tomto týdnu oslavil už své 45. narozeniny. Přesto si z toho nic
nedělal a opakovaně řídil. Kvůli tomu skončil v úterý před prostějovským soudem,
který mu možnost udělat si řidičák opět o něco oddálil.
•• Středa ••
Rozezpíval Prostějov. Říká se, že kdo má cit pro hudbu, má cit i pro život. Ten
nepochybně nechyběl skladateli a zpěvákovi Karlu Hejduškovi, který v Prostějově
25 let zastával funkci sbormistra pěveckých sborů Orlice a Vlastimila. Muzika mu
pomohla překonat i vážnou nemoc. Skutečná osobnost historie našeho města se
narodila přesně před 103 lety.
•• Čtvrtek ••
Zloděj v ráji. Čas je největší zloděj. Nejdřív nám ukradne mládí, potom krásu, dále
zdraví, a nakonec nám vezme i život. O tom, že tento zloděj může ve velkém řádit
i na exotické dovolené, svědčí i film Čas, který byl k vidění v kině Metro 70.
•• Pátek ••
Náhradní ďábel. Člověk žijící v pohodlí a bezpečí má přirozenou potřebu vymýšlet si horory, aby se pak dokázal vyrovnat s těmi skutečnými… Nelze se tedy divit, že
se právě tento filmový žánr těší v dnešní době obzvláštní oblibě. Do letního kina na
nádvoří prostějovského zámku jste mohli vyrazit na hororový filmový kvíz a posléze
zhlédnout snímek Vymítač ďábla coby klasiku daného žánru.
•• Sobota ••
Swing, to nás baví! „Nejlepší věci v životě jsou zdarma,“ všiml si král swingu Benny
Goodman. Zaposlouchat se do hudby v podání jeho následovníků mohli všichni
návštěvníci koncertu Originálního synkopického orchestru v kamenném sále
plumlovského zámku.
•• Neděle ••
Camino de Kostelec. Svatojakubská pouť neboli Camino de Santiago je název historické sítě dvanácti poutních cest, které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího
v katedrále v Santiagu de Compostela ve Španělsku. Svatojakubskou pouť jste však
mohli absolvovat i v Kostelci na Hané.

dovat obranná postavení? „Ne, nic
takového. Důvod naší mimořádné
investice je jednoduchý. Každý zcela jistě ví, že v boji s přemnoženými
holuby jsme v řiti a tito ptáci nám ve
městě dělají neplechu. Serou na lidi
procházející městem, na stoly v restauračních předzahrádkách a ničí
nám sochy a další kulturní památky.
Je třeba s nimi zatočit, a to drasticky,“
vysvětloval Agentuře Hóser primátor Prostějova Francimór Kopačka.
„Nákupem dvou kulometů značky
Tosúprdy získáme zbraně proti těmto
okřídleným škůdcům. Jednu z těchto
zbraní umístíme na střechu radnice,
druhou pak na střechu Zlaté brány.

KRIMI
Ü½NGJ

Sladký spánek, ovšem hodně hořké probuzení. Takto by
se dal stručně popsat případ,
který aktuálně řeší prostějovští
policisté. Jednadvacetiletý mladík byl zřejmě hodně společensky unaven, protože si v noci
„ustlal“ na schodech Společenského domu v Prostějově. Tvrdě
usnul, čehož využil neznámý
poberta.

6 350
Zatím nezjištěný zloděj spícímu
mladíkovi ukradl batoh, ve kterém měl reproduktor, mikinu,
mobil s nabíječkou, platební
kartu a další cennosti. To vše
bratru za 6 350 korun. Jakmile se spáč probudil, vše oznámil
policii. Zloději v případě dopadení hrozí až dvouletý trest
v kriminále.

Tím budeme mít z palebného hlediska pokryto celé náměstí T. G. Masaryka. Kulomety budou obsluhovat
speciálně vycvičení úředníci, a pokud
někde zjistí hejno holubů, mají rozkaz nemilosrdně pálit,“ dodal ještě
podrobněji primátor Kopačka.
Otázkou ale je, zda to společně s holuby neodnese životem některý z prostějovských občanů. „Nikoliv! Minutu
předtím, než dojde ke střelbě, se na
radnici rozezní poplachové znamení.
To znamená, že do šedesáti vteřin musí
každý z nich opustit náměstí. Když to
někdo nestihne, pak má smůlu,“ šokovala Agenturu Hóser náměstkyně
primátora Miládka Bitva u Sokolo-

Koupání neláká. Obě prostějovská
koupaliště prožívají další „chudou“ sezónu. I když počasí není letos nejhorší,
dny s tropickými teplotami by se daly
spočítat zatím na prstech jedné ruky.
Hlavním důvodem nižší návštěvnosti
je ale také fakt, že lidi odrazuje povinnost prokazovat se dokumenty o očkování nebo bezinfekčnosti.
=$&+<7,/,-60(
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&RYLGGUzÉPHQDX]GÈ
Prostějov (mik) – Přírůstky nově
nakažených občanů onemocněním
covid-19 v Olomouckém kraji jsou
naprosto minimální a pohybují se
v řádu jednotek denně. Uprostřed
minulého týdne bylo v kraji aktuálně nakaženo jen 63 osob. Z toho
v Prostějově registrovali hygienici
18 případů a v Konici dokonce jediného pacienta s koronavirem.

rubriky
Večerníku

&21É68',9,/2«

+RVWÕPYDGÉ]½SDFK
Prostějov (mik) – O revitalizaci
„pivovarského“ rybníku ve Vrahovicích se mluví hodně dlouho, první
plány už projednávali prostějovští
radní před šesti lety. Stále se ale nic
neděje. Nánosy bahna na dně této
vodní plochy tak nyní obzvláště ve
velkých vedrech zapáchají a nepříjemný puch se šíří do celého okolí.
„Seděl jsem s kamarádem u piva
v nedaleké provozovně s občerstvením a ten smrad nám hodně vadil.
V dnešních vedrech a při nedostatku srážek bahno tleje a z rybníka se
šíří neskutečný zápach,“ napsal Večerníku muž z Vrahovic. Tak snad
k revitalizaci rybníčku nedaleko bývalého pivovaru, která počítá s odtěžením veškerých nánosů z jeho dna,
konečně brzy dojde.

rubriky

va. Právě ona, která má na radnici na
starost životní prostředí, s drastickým
opatřením souhlasila. „Nejenže jsem
souhlasila, ale dokonce jsem ho navrhla! Původně jsem ale požadovala
nakoupit minomety, ovšem kulomety
se nakonec ukázaly být účinnější,“
uzavřela tuto problematiku Miládka
Bitva u Sokolova.
Likvidace holubů v centru Prostějova
pomocí velkorážních kulometů by
měla být zahájena už příští týden.
Za Agenturu Hóser Majkl
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.

LUKÁŠ ČUREJA
se narodil 20. října 1989 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 32 do
35 let, měří okolo 172 centimetrů, má
střední postavu, hnědé oči a černé vlnité
vlasy. Na pravé paži má tetování.

VÁCLAV TVRDÍK
se narodil 11. prosince 1975 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 15. července 2021. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 45 do 50 let, měří mezi 170 až
180 centimetry, má hubenou až střední
postavu, modrohnědé oči a hnědé rovné vlasy.

A je to tady. Vedení magistrátu informovalo o zdržení při rekonstrukci
Vrahovické ulice o čtrnáct dní. Důvodem jsou prý pozdní dodávky
dílů pro nový most přes Romži.
=$8-$/1É6

Foto: internet

ORIGINÁLNÍ
PRAŽSKÝ
SYNKOPICKÝ
ORCHESTR
Na plumlovském zámku vystoupilo
v sobotu legendární hudební těleso
hrající jazz, swing a blues z období
let 1922 až 1933.
=$6/(&+/,
=$6/(&+/,-60(«
+/
/ -60(«

„JESTLI MĚ
ODSOUDÍTE,
ŘIDIČÁK
SI NEUDĚLÁM!“
Kamil Antl stanul před soudem
za opakovanou jízdu bez řidičáku,
autoškolu ale hodlá absolvovat...

32¤$6©YUHJLRQX
3RQGÈOÉ 31/16 °C
Anna

¶WHUÙ

28/16 °C

6WÔHGD

27/15 °C

Věroslav
Viktor

¤WYUWHN 27/16 °C
Marta

3½WHN

27/16 °C
Bořivoj

6RERWD 29/16 °C

Ignác

1HGÈOH 28/16 °C
Oskar
Zdroj: meteocentrum.cz
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PROSTĚJOV První etapa rekonstrukce Vrahovické ulice nebude
dokončena včas. Na vině jsou zpožděné dodávky panelů potřebných pro zdárné dokončení oprav mostu přes Romži. Práce tak budou pokračovat další dva týdny, z čehož je rozezlen i prostějovský
náměstek primátora Jiří Rozehnal. Tato komplikace ovšem nic nemění na tom, že 1. srpna podle plánu bude zahájena druhá etapa
rekonstrukce Vrahovické ulice. Jen s tím rozdílem, že právě během
druhého prázdninového měsíce bude uzavřen „pouze“ úsek od
mostu přes Hloučelu po křižovatku s Janáčkovou ulicí. Zbylou část
po náměstí Padlých hrdinů uzávěra čeká až začátkem září.
druhé přes Hloučelu,“ shrnul dosavadní
práce ve Vrahovické ulici Jiří Rozehnal,
náměstek primátora Prostějova.
Termín dokončení první etapy rekonstrukce se posunuje o patnáct dní,
příčinou je zdržení opravy mostu přes
Romži. „Slušně řečeno, jsem velmi
rozezlen, že zhotovitel nás včas neinformoval o zpoždění dodávky části
mostních panelů od výrobce z důvodu
covid pandemie. Komplikací to určitě
je, zejména pro průjezd do Trpínek, Čechůvek a ven z Vrahovic. Přes investora
a objednatele, tedy Olomoucký kraj,
budeme řešit se zhotovitelem finanční
dopady za zpoždění. Zbylý zpožděný úsek 1. etapy bude zprovozněn od
15. srpna,“ glosoval nemilou situaci Jiří

pro Večerník

Michal
KADLEC
Rozehnal s tím, že opravená část Vrahovické ulice tak bude až do poloviny
srpna „slepá“. „Úsek Vrahovické ulice
od křižovatky ulic Tovární a Vrahovická
až před most přes Romži bude otevřen
od 1. srpna. Ale pozor, ulice Vrahovická
bude v tomto úseku do 15. srpna oboustranně „slepá“ a bude z ostatních částí
města přístupná jen přes ulicí Říční,
respektive Tovární nebo M. Pujmanové! Most přes Romži a část Vrahovické
ulice od mostu po ZŠ v ulici Majakovského bude otevřen od 15. srpna a bude
tomu následně přizpůsobena MHD,“
popsal detailně Jiří Rozehnal.
Úsek Vrahovické ulice od mostu
přes Hloučelu, včetně tohoto mostu,
až po křižovatku s ulicí Průmyslová bude uzavřen od 1. srpna do 19.
prosince. Úsek Vrahovické ulice od
křižovatky s ulicí Průmyslová po křižovatku s ulicí Janáčkova bude uzavřen od

3"/!&(1 [TREST SMRTIh
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STÍNAVA V minulém vydání
Večerník informoval o neštěstí, ke kterému došlo v pátek 16.
července ve večerních hodinách ve Stínavě. Rozzuřený pes
napadl na ulici malé děvčátko
a rozkousal jí obličej! Dívenku
převezla sanitka do Fakultní
nemocnice Olomouc. Do celého případu se vložila policie
a podle zjištění Večerníku poslala psa na smrt!

SSULP¿WRU
NRPHQWXMH
NRPHHQWXMH

Minulý týden uplynulo sto let od odhalení
prostějovského pomníku Karla Havlíčka
Borovského, významného českého novináře,
spisovatele a politika. Havlíček coby zakladatel prvního českého deníku vycházejícího
v našich zemích stál u samého zrodu naší
národní žurnalistiky. Krátce byl poslancem
rakouského Říšského sněmu. Usiloval o jednotný hlas slovanských národů v tehdejší
monarchii a podílel se kvůli tomu i na organizování slavného Slovanského sněmu. Za
svou činnost zaplatil permanentními ústrky
ze strany policejních orgánů a poté i několikaletým vyhnanstvím. Internace mu vzala
nejen možnost veřejně vystupovat, ale především jej stála zdraví. Prostějov byl prvním
místem na Hané, které Karlu Havlíčkovi
Borovskému vzdalo hold vztyčením sochy.
Dílo, které je už přes šedesát let nemovitou
kulturní památkou, má za sebou nedávné
restaurování a bylo vráceno na původní
místo. Připomíná nám muže, který se ani
v mimořádně složitých dobách nebál stát za
svým přesvědčením.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

Rozvrh druhé etapy rekonstrukce
Vrahovické ulice včetně objízdných tras si prostudujte na straně 11
dnešního vydání Večerníku!

2TXPÊGVCRCTGMQPUVTWMEG8TCJQXKEMÆWNKEG
X 2TQUV÷LQX÷ O¾ \RQåF÷PÊ C P¾O÷UVGM
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XÚąG\W LGTQ\G\NGPZHQVQ/KEJCN-CFNGE

Albert uzavřen
Co se stalo s prodejnou na konci města?

EXKLUZIVNĚ
zjistili jsme
/ÊUVQPCMWRWLÊEÊEJP[PÊJ[RGTOCTMGV#NDGTVQDUCFKNKUVCXGDPÊF÷NPÊEK

Michal KADLEC

Malá holčička byla převezena
s rozkousaným obličejem na
urgentní příjem do olomoucké
Fakultní nemocnice. Její aktuální zdravotní stav se však
Večerníku zjistit nepodařilo.
Mluvčí „fakultky“ je totiž na
dovolené.

1. srpna do 31. srpna. Úsek Vrahovické
ulice od křižovatky s ulicí Janáčkova až
po náměstí Padlých hrdinů bude uzavřen od 1. září do 19. prosince 2021.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Celý případ vyšetřuje policie, která Večerníku sdělila, že
psa nechala utratit! „Jednalo
se o potulného psa bez majitele
a bez identifikační známky nebo
čipu. Pes byl policisty odchycen

a předán na veterinární službu,
kde byl utracen. V současné době
případ evidujeme jako přestupek,“
informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

PROSTĚJOV Tohle mnohé překvapilo! Kdo v průběhu uplynulého víkendu zamířil do hypermarketu Albert, ten si z něj nákup
neodnesl. Prodejna na okraji města
v Plumlovské ulici totiž byla v neděli 18. července odpoledne uzavřena.
Opět otevřena by měla být v srpnu.
Důvodem je kompletní rekonstrukce
objektu, jenž až do roku 2014 nesl loga
řetězce Interspar. Následně jej nahradil právě Albert. „Prodejnu v novém

3JEµF*<M@F%GJ>C

otevřeme v úterý 10. srpna,“ uvedl
k aktuální rekonstrukci tiskový mluvčí
společnosti Albert Jiří Mareček.
Prodejny Albert po celé republice letos prochází rekonstrukcí. Od začátku
roku řetězec zmodernizoval více než
desítku z nich. Jako zatím poslední byl
v novém otevřen hypermarket v Mladé
Boleslavi. Mezi největší novinky v něm
patří samoobslužné pokladny, teplý
pult či elektronické cenovky. Důraz se
zde klade také na udržitelnost, kromě

Foto: Martin Zaoral

úsporného osvětlení jde například
o nákupní košíky z recyklovaného
materiálu. Ale to není vše. „V rámci
udržitelného nakládání s neprodanými
potravinami je na prodejně umístěný
i kompostér, díky kterému se neprodané ovoce, zelenina či pečivo nevhodné
k darování zkompostují a v podobě
výživného substrátu pak vrátí zpět do
přírody,“ uvedl Jiří Mareček s tím, že na
podobné novinky se lidé mohou těšit
i v Prostějově.
(mls)

Muže
roku ČR

=JEPE@JODOPG

PROSTĚJOV Zhruba tisíc
mužů se přihlásilo do klání Muž roku ČR 2021. Do
soutěže vybrali šest set
z nich, nyní už je známá
finálová dvanáctka. Do
ní se probojoval i prostějovský profesionální voják
Marek Hloch.
(mls)
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První etapa rekonstrukce Vrahovické
ulice spěje s menšími komplikacemi do
finále. „Došlo ke kompletní rekonstrukci silničního tělesa, jsou tu nové obruby včetně podobrubníkových vpustí,
nový povrch vozovky včetně přídlažby ze žulových kostek. Položena byla
nová dešťová kanalizace s vyústěním
do vodoteče včetně nových přípojek
na stávající pozice vpusti v úseku mezi
mosty přes Romži a Hloučelu. Vznikly
dvě nové zastávky MHD, ostatní prošly
kompletní rekonstrukcí. Počet míst pro
přecházení zůstal zachován, všechna
byla nově nasvětlena, úpravou prošla
také plocha u Domu služeb. Zásadní
rekonstrukcí projdou postupně oba
mosty, v první etapě přes Romži a ve

PŮVODNÍ
zpravodajství

4

26. července 2021

PO STOPÁCH

STARÉHO

PŘÍPADU

pohled zpátky
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STÍNY MINULOSTI

3R0,66QDåODOiVNX $LèOÉÖĄFEOÉLDIDF zatarasit
D SőHVWěKRYDOD VH MJEFN QĄÉTUVQ OB [BISBEZ

do Prahy
PROSTĚJOV Zhruba před rokem
uspěla ve finále Miss Czech Republic 2020 tehdy devatenáctiletá
prostějovská studentka Veronika
Šmídová. V prestižní soutěži obsadila skvělé páté místo a zároveň se
stala Miss Intercontinental Czech
Republic 2020. Co se s ní dělo dál?
Soutěž krásy jí přinesla i lásku. Bezprostředně po ní ji přes sociální sítě
oslovil její současný partner. Tím
je profesionální český cyklista Petr

Kelemen. Společně se nedávno
přestěhovali do Prahy. „Oslovil mě
přes sociální sítě. Zjistila jsem, že to
je cyklista, já pocházím z cyklistické
rodiny, a tak jsem se tomu rozhodla
dát šanci,“ uvedla pro server super.cz
Veronika Šmídová.
Velký talent tuzemské cyklistiky ještě loni startoval za Tufo Pardus Prostějov, po svých úspěších přestoupil
do profesionální cyklistické stáje
Elkov Kasper.
(mls)
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Napsáno
SĊHG
25. 7. 2011

Průtahy kolem plánovaného rozprodeje Oděvního podniku skončily. Česká spořitelna, která coby
největší věřitel zadluženého někdejšího oděvního gigantu rozprodeji
dosud bránila, změnila v minulých
dnech názor! A vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, které narůstají
každým dnem, už nyní podporuje
přípravu prodejního procesu zajištěného majetku Oděvního podniku. Informaci Večerníku potvrdil
právník Jiří Tomola, který peněžní
ústav zastupuje.

3DStURYiYiONDY3őHP\VORYLFtFK]XőtXçRVPOHW
PŘEMYSLOVICE Takového souseda byste nepřáli ani svému největšímu nepříteli. Někdejší
šéf stavebního úřadu ve Štěpánově u Olomouce
dosáhl toho, že si rodina z Přemyslovic musela
po třiceti letech nechat vybudovat nový vjezd do
garáže u svého rodinného domu. Ten původní
jim muž zatarasil s tím, že cesta k němu vede přes
pozemek jeho maminky. A jak už to bývá, s jídlem
rostla i chuť. Nyní stejný muž plánuje vybudovat
334 metrů dlouhý plot. Háček je v tom, že by plot
přerušil cestu, kterou historicky využívají další
z místních, aby se dostali na zahrady svých domů.
Po letech tahanic se tento STÍN MINULOSTI
vrací na prostějovským magistrát.
Jiří Čepl v Přemyslovicích sice trvale nebydlí, jeden
z domů i s přilehlými pozemky však patří jeho mamince. Muž byl přesvědčený, že stejně tak je tomu
i v případě pozemku, přes nějž vede cesta ke garáži
k vedlejšímu domu. Aby sousedům zamezil v příjezdu, nechal na něm vybudovat betonový sloupek.
Ten dala obec zbourat a rozpoutala se válka. Celou
záležitostí se zabývaly soudy a vše se protahovalo.
Boj na úředním poli trval zhruba pět let. Nakonec
rodina, která se nemohla dostat do garáže, rezignovala. Čekání na využívání vlastní garáže táhnoucí
se řadu let bylo neúnosné. Proto si za několik desítek tisíc korun nechala vybudovat nový vjezd.
Tím ovšem vyostřené sousedské spory v Přemyslovicích zdaleka neskončily, ba právě naopak. Tentýž
úředník už několik let plánuje vybudovat plot o celkové délce 334 metrů. I v tomto případě jsou hlavní mo-

Vše nasvědčuje tomu, že se Českáá
spořitelna zalekla obrovských nákla-dů na provoz a zvyšujících se ztrát,
na které mimo jiné upozorňoval už
soudce brněnského krajského soudu
Jan Kozák. Ten byl právě po stížnostech banky ze své funkce odvolán.
Ještě předtím byl už připravený rozprodej podniku zastaven. „Je velká
škoda, že k rozprodeji nedošlo už
před rokem. Myslím, že nyní budou
případní zájemci k prodejnímu procesu přistupovat s mnohem větší
nedůvěrou. Vždyť už byli jednou

<¾DTCPCUVQLÊEÊRąGFXLG\FGOPCRQ\GOGMTQFKP[5OÆMCNQXÚEJX2ąGO[UNQXKEÊEJD[NCLGFPCXGNM¾UEJX¾NPQUV
4QFKPCUKMXčNKPÊPCMQPGEOWUGNCPGEJCVX[DWFQXCVPQXÚXLG\F
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

tivací zejména vzájemné sousedské rozepře. Stát by
měl na pozemku patřícím jeho mamince. Háček je ovšem v tom, že tudy vede cesta, kterou ke svému životu
potřebují i další z místních. „Cestu využívají obyvatelé
nedaleké řadovky, kde je devět domů. Z ulice se nejsou schopni dostat na zahrady za svými domy. Pokud
by cesta byla uzavřena, nedokážu si představit, jak by
se to řešilo,“ vysvětlil nám místostarosta Přemyslovic
Karel Janeček s tím, že fakticky se na místě nic neděje.
Na úředním poli však zuří lítý boj. Stavební úřad
v Kostelci na Hané v této věci již před lety přerušil
územní řízení, neboť čekal na vyjádření odboru dopravy prostějovského magistrátu. Ten se už na začátku
roku 2018 vyjádřil v tom smyslu, že uvedenou cestu

zklamá
zklamáni,
zkl
mááni,“ litoval Ja
m
Jan Kozák, když
jsme
jsm
me jjej
ej v uplynulém týdnu oslovi-li. Na otázku, o kolik peněz věřitelé
OP kvůli průtahům přišli, nedokázal
soudce až tak relevantně odpovědět.
„Nějaká ztráta tam určitě bude, ale
vyčíslit ji je velmi těžké,“ reagoval
Kozák, který zároveň vyslovil obavu o osud měřenkové výroby, která
jako jediná v Oděvním podniku stále přežívá. „Před rokem bylo její postavení určitě silnější,“ konstatoval.
Nyní totiž skutečně není jisté, zda
poslední výroba v Prostějově bude

nelze označit za neveřejnou, neboť neslouží pouze pro
potřeby vlastníka pozemku. Proti tomuto rozhodnutí
se však paní Čeplová zastoupená svým sveřepým synem odvolala ke Krajskému úřadu v Olomouci, jenže ten celou věc potvrdil. A tak následovala žaloba ke
Krajskému soudu v Brně. Po dlouhých letech neuvěřitelných a pro normálního člověka naprosto nepochopitelných tahanic se věc opět vrací na odbor dopravy
prostějovského magistrátu a bude tedy znovu záležet,
jak tamní úředníci rozhodnou.
Pana Čepla se Večerníku kontaktovat nepodařilo. „Na
stavebním úřadě už nepracuje, kde působí, netuším.
Kontakt na něj nemám,“ vyjádřil se již před časem
jeho nástupce.
(mls)

zachována. Insolvenční správce Jaroslav Svoboda totiž po zásahu České
spořitelny, která na sebe chtěla převést zisk z prodeje měřenek, navrhl
zastavení měřenkové výroby. Poté
byl však odvolán... Jak se k celé situaci postaví nová insolvenční správkyně Miloslava Horská, zatím není
jisté. Krajský soud v Brně už ji ovšem
vyzval, aby se k celé záležitosti vyjádřila. Rozhodnout by se měla nejpozději do konce července. Oděvní
podnik dluží více než dvě miliardy.
Odhaduje se, že ppři ppokračování čin--

jak šel čas Prostějovem ...

ulice Za drahou
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Příště: Petrské náměstí

nosti od loňského ledna prodělal
přibližně půl miliardy korun. Ještě
loni v lednu měl podle odhadu znalecké firmy cenu asi 1,17 miliardy
korun, v současnosti to může být
o stovky milionů korun méně. Firma
nyní zaměstnává zhruba čtyři sta lidí,
v Prostějově jich pracuje kolem dvě
stě osmdesáti. Podnik stále ve svých
prodejnách rozprodává skladové zásoby.

$.78/1«
.20(17ą
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Doslova a do písmene to byly poslední okamžiky dříve největšího
oděvního gigantu ve střední Evropě. Výroba měřenek se opravdu po několika dalších měsících
také zastavila a výrobní haly,
kde dříve pracovalo až šest tisíc
zaměstnanců, zcela osiřely. Už
nadobro, přestože nějaké náznaky o možném prodeji a následném dalším využití tenkrát
byly. Když se ale dnes podíváme
na bývalý areál Oděvního podniku Prostějov, jehož budovy
srovnala se zemí tuna dynamitu, zbývá v nás už jen pocit
nostalgie. V místě vyrůstá nový
průmyslový areál, který všechny vzpomínky na OP vytlačuje
z mysli.
(mik)

krimi
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Poplival celé auto

Strážníci řešili v neděli 18. července
před třiadvacátou hodinou klasické
sousedské problémy. Devětačtyy
řicetiletý muž už má několik měsíců slovně urážet a plivat na auto
pětačtyřicetiletého muže a jeho
manželky. Celá situace se opět opakovala, když se vracel ve večerních
hodinách domů. V domnění, že je
pozdní doba a ulice jsou vyprázdněné, tím pádem ho nikdo neuvidí,
pustil se do díla. Celý automobil
znovu poplival a odešel domů. Důvody, které ho k takovým činům
vedou, nebyly zjištěny, jelikož na
kontaktování hlídky nereagoval.
Proč se chová takovým způsobem,
bude muset vysvětlovat u správního
orgánu. Tomu byla celá věc oznámena pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití.
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Majiteli Luta se snaha
.521,.$
o přivýdělek opravdu nevyplatila !,01)-,(212
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PROSTĚJOV Tohle se mu tedy
vymstilo! Už pěknou řádku let
provozuje Josef Paníček penzion a hernu Luto nacházející se poblíž
prostějovské nemocnice. I jeho se tedy citelně dotklo opakované
uzavření všech restaurací a ubytovacích zařízení během covidové
pandemie. Navzdory jim se vloni před Vánoci rozhodl poskytnout
azyl dvěma Romkám i s jejich ratolestmi. Jenže místo slibovaného
zisku se dostavila velká ztráta. „Udělal jsem dobrý skutek a takhle
jsem dopadl. Kde je prosím vás nějaká spravedlnost?“ lamentoval ,QUGH2CPÊéGMD÷JGOEQXKFQXÆRCPFGOKGWD[VQXCNXGUXÆORGP\KQPWKP[PÊRQNKEGLP÷JNGFCPQW
provozovatel penzionu poté, co mu měly nájemnice i s jejich zná- äCPGVW.CMCVQwQXQWKUFEGTQW/KOQLKPÆRąKwGNQVGNGXK\K(QVQ2QNKEKGè4CKNWUVTCéPÊKPVGTPGV
mými zdemolovat pokoje a ukrást televizi. Navíc on sám za poruše- začátku mi platily, ale pak v zimě prask- covidovým opatřením. „Stálo mě to pět
lo topení, takže se zdekovaly a byly tisíc pokuty,“ potvrdil Paníček, kterého
ní vládního nařízení dostal pokutu ve výši pěti tisíc korun.

Martin ZAORAL
Podle slov Josefa Paníčka se mu nejprve zželelo jedné nebohé romské ženy
i s její dcerou. „Jmenovala se Žaneta
Lakatošová a než přišla ke mně, bydlela, tuším, v Čelechovicích. Policisté po
ní teď pátrají, její fotka se už také objevila i ve Večerníku. Té její dcerce mohlo

být tak kolem pěti let. Ubytoval jsem je
před Vánoci, bydlely u mě zhruba šest
týdnů. Pak jsem k nim přibral ještě jednu další ženu rovněž s dětmi. Netrvalo
dlouho a začaly problémy. Ke každé
z nich se do pokojů nakvartýrovala
spousta dalších cikánů,“ popsal Josef
Paníček, který po našem dotazu přiznal,
že od svých nájemnic pobíral činži. „Ze

6ODGNÇVQ\KRĆNÇSUREX]HQË
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Hudbou rušil sousedy
V jednu hodinu v noci vyjížděli strážstrážžníci do okrajové části města řešit ruu
šení nočního klidu v bytovém domě.
Hlídka kontaktovala uživatele bytu, ze
kterého byla slyšet hlasitá reprodukovaná hudba. Zábavu v pokročilou hodinu měl na svědomí jednadvacetiletý
muž. Aby nadále nedocházelo v pozdd
ní hodinu k narušování poklidného
soužití, byl poučen o době nočního
klidu a hudbu vypnul. Hlídka dotyčč
nému vysvětlila, že svým jednáním se
dopustil přestupku proti veřejnému
pořádku. Vzniklá situace byla vyřešena
uložením pokuty příkazem na místě.

S Romadurem neprošel
Pár desítek korun chtěl zřejmě ušetřit
P
jednapadesátiletý muž a tímto špatt
ným rozhodnutím si způsobil jen
komplikace. Při návštěvě jednoho
z prostějovských supermarketů ve
středu 21. července dostal zálusk na
sýr
ý Romadur, a navíc k tomu ppřibral
Šunkovou pěnu. Vybraný sortiment
vložil do kapsy od kalhot a u pokladny zaplatil jen za zboží v košíku.
V domnění, že mu jeho záměr vyšel,
si to namířil rovnou k východu. Bohužel k jeho smůle byl po celou dobu
pozorován ostrahou obchodu. Při-i
volaná hlídka zjistila odcizené zboží
v celkové hodnotě 55 korun. To bylo
nepoškozeno vrácené zpět do prodeje. Krádež odmítl pachatel řešit na
místě a tak celý případ strážníci oznáá
mili správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti majetku.

Bezdomovkyně
na záchytku
k
Strážníci vyjížděli ve čtvrtek 22. čerr
vence před osmnáctou hodinou
prověřit oznámení týkající se spící
dvojice u bytových domů. Navíc
v blízkosti ležících osob si měly hrát
malé děti. Hlídka v uvedené lokalitě
našla známou dvojici bezdomovců.
Jednalo se o jednasedmdesátiletou
ženu a jednapadesátiletého muže.
Oba byli v podnapilém stavu, ale
muž na rozdíl od své kamarádky
dokázal bez problémů z místa odejít.
Se ženou to bylo daleko horší. Nebyla schopna ani za pomoci strážníků stát na vlastních nohou, natož
samostatného pohybu. Provedená
dechová zkouška měla pozitivní výý
sledek 2,17 promile alkoholu. Přivolaný lékař vyšetřením diagnostikoval
jen silnou opilost, a tak následoval
převoz na protialkoholní záchytnou
stanici do Olomouce. Zjištěné přestupkové jednání projedná příslušný
správní orgán.
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ve spánku
PROSTĚJOV Hodně nevhodné
místo si k přečkání noci vybral mladý muž. Jeho tvrdého spánku na
schodech prostějovského kulturáku
využil zatím neznámý chmaták, který spáči z kapes ukradl cenné věci,
platební kartu i mobil.
„V ulici Komenského v Prostějově si
z pátku na sobotu 17. července ustlal
na schodech před budovou Společenského domu jednadvacetiletý mladík
a usnul. Tvrdého spánku využil neznámý lapka a ukradl mu batoh, který měl

poškozený položený ve své blízkosti.
Kvůli nepozornosti a zřejmě také nevhodnému výběru místa k nocování
přišel o reproduktor, mikinu, mobil
s nabíječkou, platební kartu a osobní
doklady. Škodu, kterou mu pachatel
způsobil, si vyčíslil na 6 350 korun,“
informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR
v Olomouci. Jak dodala, policisté případ
šetří pro trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.
(mik)

najednou pryč. Zbylé peníze už mi nedoplatily a nechaly za sebou hroznou
pohromu. V pokojích se po zemi válely
i injekční stříkačky. Navíc mi ukradly
televizi. Celkovou škodu jsem odhadl
asi tak na 25 tisíc korun,“ popsal Josef
Paníček, který údajně od pojišťovny
nedostal ani korunu. Po policejním
šetření musel naopak zaplatit sankci za
to, že někoho ubytoval navzdory proti-

naštvalo i to, že kriminalisté celou věc
klasifikovali jako přestupek. Věc tedy
skončila u správní komise. „Tam mi nakonec řekli, že paní Lakatošovou stíhat
nebudou, protože ji prý nemůžou najít!“ rozčiloval se Paníček, který na závěr
připustil, že udělal velkou chybu.
„Beru to to jako velkou výstrahu pro
sebe i pro ostatní,“ uzavřel svoji zpověď Josef Paníček.
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Štamgasti
øešili
své spory...
PROSTĚJOV Dřívější spory si dva
spolustolovníci na jedné z prostějovských restauračních zahrádek chtěli
vyřídit u piva. Bohužel nezůstalo jen
u slov. Mladší z hostů polil seniora pivem, což museli přijet řešit přivolaní
strážníci.
„Konflikt mezi třiasedmdesátiletým
a jednačtyřicetiletým mužem řešili strážníci po jednadvacáté hodině v neděli 18.
července na restaurační zahrádce. Nejprve to začalo slovní výměnou názorů

Okradena při nákupu

a poté měl mladší z dvojice vulgárními
výrazy urážet staršího muže. Jen s nadávkami se ale nespokojil. Jeho naštvání
bylo evidentně velké, následně mělo
totiž dojít i na polití pivem. Hlídce na
vysvětlenou uvedl, že hádku první začal
starší muž a on se jen bránil. Polití pivem
nebylo prokázáno,“ uvedl Petr Zapletal
z Městské policie Prostějov. „Oba se nedokázali shodnout a domluvit, jakým
způsobem se celá záležitost udála. Své
chování budou vysvětlovat u správního
orgánu pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití,“ doplnil mluvčí
prostějovských strážníků Petr Zapletal.
(mik)
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Kamil Antl jezdí celý život
bez papírů a hned tak si je neudělá

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Kamil Antl uplynulou sobotu oslavil
své 45. narozeniny. Žije v Kostelci
na Hané a s manželkou provozuje
hospodu ve Zdětíně a také se prý
společně snaží rozjet hudební klub
v podzemí objektu bývalé Družby
v Prostějově. V trestním rejstříku
už má devět záznamů, zejména
za opakované řízení bez řidičáku,

našla by se tam ovšem i zpronevěra.
Uplynulé úterý byl obžalován kvůli
tomu, že opět sedl za volant, přestože měl řízení na tři roky soudně zakázáno. Policisté jej chytili letos 25.
dubna na silnici, kterak měl namířeno ze Smržic do Prostějova. Proto
mu hrozilo navýšení trestu. To se mu
však vůbec nelíbilo. „Uběhl už rok
a půl od chvíle, co jsem byl odsouzen. Mohl bych si tedy nyní zažádat
o odpuštění zbytku trestu a následně si konečně udělat řidičák. Jenže
pokud budu odsouzen, pak se to celé
opět pořádně protáhne,“ stěžoval si
Kamil Antl (45), který sice potvrdil,
že skutečně řídil, zároveň se však
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Na oznámení čtyřiaosmdesátiletého seniora vyjížděli policisté ve
čtvrtek 22. července na parkoviště v ulici Bohumíra Šmerala v Prostějově. Na místě policisté kontaktovali poškozeného, který jim
ukázal své vozidlo Škoda Favorit
s tím, že mu do auta někdo vnikl
a poškodil ho. Kontrolou vozu se
zjistilo, že se neznámý pachatel
dostal bez zjevného poškození
do auta. Uvnitř odstranil plastové kryty spínací skříňky, kterou
vylomil a vytrhl z ní kabely elektroinstalace. Pak se pokusil vůz
nastartovat, to se mu ale naštěstí
nepodařilo a tak nechal auto autem a opustil ho. V případě odcizení by seniorovi způsobil škodu
za 70 000 korun. Nicméně na poškození vznikla škoda 10 000 korun. Událost policie eviduje jako
trestné činy neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci.
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PROSTĚJOV Řidič, ten tvrdej chleba má! Nejenže musí znát volant, brzdy, spojku, plyn a spoustu dalších věcí, zároveň se od něj
očekává, že bude mít i řidičák. Jenže Kamil Antl z Kostelce na Hané
na něco takového dlouhá léta neměl ani pomyšlení. Silnice brázdil bez platného povolení a jediné, co mu dělalo vrásky na čele,
byly problémy s policisty. Přitom zvládl mimo jiné napáchat přestupky za dvanáct trestných bodů, což by za normálních okolností znamenalo odebrání průkazu. Jenže mu nebylo co vzít! I proto
Kamil Antl uplynulé úterý stanul před prostějovským soudem.

Zloděj nenastartoval

V pondělí 19. července dopoledne byla na nákupu v marketu
v Prostějově v ulici Újezd okradena žena v seniorském věku. Při
výběru zboží nebyla příliš opatrná a neznámý
pachatel, který si
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
ji zřejmě dopředu vytipoval, poškozenou v příhodném okamžiku okradl o peněženku. Tu měla
v kabelce položené v nákupním
košíku. V peněžence měla nejen
finanční hotovost 3 000 korun,
ale také osobní doklady a platební kartu. Přivolaní policisté
případ zaevidovali a šetří ho pro
trestné činy krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Ujel mu s elektrokolem
V dopoledních hodinách v pondělí 19. července se na policisty obrátil osmašedesátiletý muž s tím, že
přijel na kole k prodejně na Sídlišti
Svobody v Prostějově a nechal ho
ve stojanu na kola. Vešel do prodejny, a když se otočil, aby kolo
zkontroloval, uviděl mladíka,
jak nasedá na jeho neuzamčený
bicykl a odjíždí. Přivolaná hlídka
projela a zkontrolovala okolí a do
několika málo minut našla elektrokolo nedaleko místa krádeže
v ulici Mánesova uzamčené k zábradlí. Dopravní prostředek se
tím pádem mohl vrátit původnímu majiteli, který i přesto, že kolo
měl vybavené bezpečnostním
zámkem, situaci podcenil a kolo
si jím nezabezpečil. Událost policisté šetří pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Straka na dětském hřišti
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snažil soudkyni ze všech sil přesvědčit o tom, že jeho jízda byla naprosto
ojedinělou záležitostí zapříčiněnou
neblahými okolnostmi. „Manželka
si s bývalým přítelem dcery vyšla na
pěší výlet, zkolabovala a potřebovala
odvézt do nemocnice,“ předestřel
Antl soudu své důvody, proč musel
navzdory všem zákazům opět řídit.
Jak to ve skutečnosti celé bylo, zůstalo otázkou. I kdyby však skutečně za
výjezdem obžalovaného stály obavy
o manželčin život, dalo se vše nepochybně řešit jinak. Soud ovšem tyto
podrobnosti navíc nemusely vůbec
zajímat. „Nikdy jste neměl řidičák,
přesto se opakovaně dopouštíte

trestných činů. Za takových okolností musíte počítat minimálně
s trestem zákazu řízení. S tím by
žádný soudce v celé republice nic jiného udělat nemohl,“ vysvětlila obžalovanému soudkyně Adéla Pluskalová, která posléze Kamila Antla
odsoudila k dalším 200 hodinám veřejně prospěšných prací a roku zákazu řízení. „Soud bude bedlivě sledovat, zda se budete opravdu snažit si
řidičák udělat hned, jakmile k tomu
budete mít po skončení trestu příležitost,“ uzavřela Pluskalová.
Rozsudek dosud není pravomocný, obě procesní strany si ponechaly lhůty pro možnost odvolání.

Ve čtvrtek 22. července odpoledne si žena středních let položila
na lavičku u dětského hřiště na
Sídlišti E. Beneše v Prostějově
kabelku a zřejmě jí nevěnovala
dostatečnou pozornost, protože
ji ukradl neznámý chmaták. Policistům žena sdělila, že uvnitř měla
peněženku s finanční hotovostí
necelých 10 000 korun, osobní
doklady, platební kartu a mobilní
telefon. Celková škoda, která poškozené vznikla, byla vyčíslena
na 12 250 korun. Policisté šetří
případ pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
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děti a pejsci
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Vítejte na svìtì

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!

Aneta MERTOVÁ
19. 7. 2021 50 cm 3,45 kg
Prostějov

Ema VYMAZALOVÁ
20. 7. 2021 51 cm 4,00 kg
Prostějov

Eliška ROZSÍVALOVÁ
22. 7. 2021 48 cm 2,65 kg
Prostějov
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HROCHOV Pirátka? A za rohem
parta námořníků? A kousek dál
zase indiáni… Kdo přijel do Hrochova, mohl si minulou sobotu
klidně myslet, že trpí halucinacemi. Ve velké většině případů to tak
ale nebylo. To jen místní dobrovolní hasiči zorganizovali již tradiční
akci Z pohádky do pohádky. A i letos to byla veliká jízda. Jak Hrochov, tak jeho okolí se proměnily
v pohádkovou říši. Ale také místo,
kde si děti mohou užít spoustu her
a soutěží. Už na úvod přitom děti
vítala parta námořníků.

obrázek, házet nebo slalomářské
dovednosti. Podobně různorodé
byly ale i kostýmy. Nechyběli piráti,
princezny, Pipi Dlouhá punčocha
nebo pěkně rozverní indiáni. „Teda
nevěděla jsem, že to bude tak vtipné,“ smála se indiánka „Šoči“ gagům
jejího kolegy na stanovišti. Ten se
vskutku činil – některé děti rozveselil, některé zaskočil svým vpravdě
indiánským uvítáním.
Nakonec ale z hrochovské akce
odcházely s úsměvem nejen děti.
„Kostýmy jsou super, parádní,
nejlepší byla čarodějnice,“ poznajedna z maminek Pavla
Michal SOBECKÝ menala
Greplová. Právě ani na rodiče se
Úkoly pak byly různé. Děti si při nezapomnělo, a to velmi bohatým
nich procvičily schopnosti skládat občerstvením. Děti pak poté, co

dorazily do cíle, mohly zmalovat
prostranství křídou, nechat naopak zmalovat sebe (naštěstí jen
u stánku s malováním na obličej)
nebo si vyzkoušet skákací hrad.
„Jsem moc spokojený hlavně díky
počasí, protože klaplo. Stejně tak
i s organizací a průběhem, letos se
nic kupodivu nezadrhlo,“ liboval
si hlavní pořadatel Jiří Trunda. Rekord dětí v počtu 130 nakonec těsně nepadl. Odměnou pořadatelům
a dalším dobrovolníkům ale byla
spokojenost účastníků. „Jsme zde
snad popáté. A je to parádní, organizace, je to moc pěkně udělané. Fakt
jsme spokojení. Synek si užil, dostal
za soutěže sladkosti…,“ mrkla na
vydováděné dítko Pavla Greplová.
FOTOGALERIE
a VIDEO
klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Michal Sobecký

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

Dominik KRÁTKÝ
19. 7. 2021 50 cm 2,90 kg
Protivanov

Ondřej JAVORSKÝ
20. 7. 2021 53 cm 3,55 kg
Račice

Bezcitní vtipálci a ti druzí
„Nejdřív si pejska zarezervují, pak nepřijedou,“
kroutí hlavou ředitel útulku

1FXT¾EGP¾KOKNGLwÊ\VX¾ąÊNKFUMÆRQXCJ[UQDQLÊOUGFPGUCFGPP÷UGVM¾XCLÊX×VWNMW8QąÊwGM

PROSTĚJOV Chvíle nadšení
střídají chvíle smutku. A může
přijít i vztek. Práce v psím útulku
už je prostě taková. Člověk se při
ní setká se smutnými i děsivými
příběhy, ale také s mnoha lidmi,
kteří dají psíkům nový domov
a čtyřnožec na oplátku svou
důvěru a lásku. Někdy bohužel
špatné zkušenosti s „dvounožci“
načas převáží. Stalo se tak i v první polovině července, na jednoho
z obyvatel útulku jeho potenciální majitelé totiž „zapomněli“.
„Nepřijeli si pro něj dva zájemci.
Měli přijet a nepřijeli. Už tady ale
není, má nový domov,“ říká ředitel
psího útulku Voříšek v Čechách
pod Kosířem Leopold Dostál.
Nejeden ze zájemců přitom podle
jeho slov situaci pochopil tak, že
psíka dvakrát za sebou vrátil zpět
do útulku.

Jak přitom říká, situace s opětovným nevyzvednutím nového domácího mazlíčka není ničím novým. „Spousta lidí nám telefonuje,
rezervuje si pejsky, chce je osvojit.
A ve finále se ukáže, že to nebyla pravda, že si z nás třeba dělali
srandu. Tohle byl právě případ,
kde byli konkrétní zájemci, hodně
ho údajně chtěli a nepřijeli. Shodou okolností dvakrát za sebou,“
poznamenal Leopold Dostál. Zlomyslnost či bezohlednost má ale
mnoho podob. A v útulku Voříšek
znají i další. Třeba během epidemie
koronaviru, kdy byl zakázán pohyb
venku po 21 hodině. S výjimkou
těch, kteří venčili.
Stávalo se tedy, že někdo žádal
o půjčení psíka na večer? „Ano,
ozývali se. Jak ale říkám, jen telefonují, posílají rádoby vtipné e-maily. Na to nereaguji, je to bohužel
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každodenní praxe,“ krčí rameny
Leopold Dostál. Momentálně
však zažívá i příjemnější chvíle.
S rostoucí návštěvností Čech pod
Kosířem totiž během letních měsíců roste i počet návštěv útulku Voříšek. „Řekl bych, že už je to dlouhodobá tradice, že se domlouváme
se školami, s tábory, děti si v rámci
jejich denního programu udělají
výlet do Čech pod Kosířem. Zde
přeci mohou navštívit nejen muzea nebo zámecký park, ale taky
útulek, skloubit to. V doprovodu
dospělých si mohou vzít na procházku i některého z pejsků. Ale
musí se vše domluvit dopředu,“
uvádí Leopold Dostál. Venčení
probíhá celoročně, lidé mohou
přispět i k většímu komfortu
pejsků, třeba matrací. „Nebo taky
nějakou konzervou,“ poznamenává Dostál.
(sob)

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Není Jeruzalém jako Jeruzalém
Nějakých šest tisíc let je z lidského
pohledu neskutečná doba. Právě tak
dlouho se na zemském povrchu vyskytuje legendární Jeruzalém, město
v bývalé mandátní Palestině, kde se
snoubí kořeny hned tří zásadních
náboženství, a sice judaismu, křesťanství a islámu. Pouze nějakou desetinu této historie čítá další město,
které bývá také nazýváno tímto jménem, ovšem s důležitým přídomkem „hanácký“. V případě Prostějova nikoli nadarmo.
Obě tato místa mají trochu protichůdný vývoj. Židovské kořeny Jeruzaléma sahají hluboko do starověku,
aby byly v průběhu našeho letopočtu postupně vytěsňovány tehdy dominantnějšími civilizačními okruhy,
křesťanstvím a islámem. Naopak
v průběhu středověku se stalo naše

město domovem početné a rozrůstající se židovské komunity, která
mu vtiskla nesmazatelnou stopu.
A v době úpadku prostějovského židovství po brutální čistce druhé světové války došlo naopak k renesanci
židovské dominance v Jeruzalémě
po ustavení židovského státu Izrael.
Ten ovšem do svých dějin nevykročil tou úplně nejsprávnější nohou
a důsledky sklízí i po mnoha desetiletích. Po tragédii jménem holocaust
se židovská diaspora snažila vytvořit
takovou domovinu, kde by se cítila
v bezpečí. Kde by se nemusela obávat o holou existenci a vlastní budoucnost.
Kombinace starozákonních legend,
starověkých vzestupů a pádů a novověkých zkušeností předznamenala
jakousi státní filozofii státu Izrael.

Ten mohutně investoval do zabezpečení vlastní bezpečnosti nejen stran
vojenské infrastruktury, ale rovněž
vytvářením žádoucího pohledu od
světových hráčů díky stále nesmírně
vlivné diaspoře. Tím si zabezpečil
takříkajíc celosvětovou imunitu.
Stalo se tak jakousi respektovanou
normou, že mimo několika obranných válek, jakou byla třeba ta šestidenní v roce 1967, může Izrael beztrestně operovat kdekoli na světě.
A má k tomu celou armádu agentů,
nikoli pouhé dva, z jejichž podvratné činnosti je obviňováno Rusko
na všech zeměpisných šířkách i délkách. Unášení válečných zločinců ze
zahraničí, osvobozování rukojmích
či likvidace nepohodlných osob,
sabotáže v nežádoucích průmyslových objektech, ničení infrastruktu-

ry, to vše patří k běžnému rejstříku
„obranných sil“. Bez mrknutí oka
světového společenství.
A právě Jeruzalém se stal rozbuškou
nejnovějšího dílu blízkovýchodního
válečného běsnění. Vystěhovávání
rodin z východní části tohoto města vedlo opět až k mnoha desítkám
obětí mezi nevinnými civilisty, děti
nevyjímaje.
V Prostějově čím dál víc vzpomínáme na naše bývalé spoluobčany,
kteří se jen kvůli „špatnému“ původu stali obětí válečných hrůz. Buďme spravedliví a řekněme nahlas,
že nic nemůže ospravedlnit zabíjení
ani v opačném gardu. I na arabské
straně umírají nevinné ženy, děti,
starci. S demonstrativním vyvěšováním cizích vlajek je tak opravdu
třeba šetřit.

2-('120Ôæ$61e09(7(5É129,
Dnes zřejmě potěším především fanoušky vojenské historie, kteří rádi sledují hlavně přehlídky válečných vozidel ze
druhé světové války. Jedním z nejpopulárnějších z nich je
„džíp“, jak u nás říkáme, tedy Jeep Willys. Málokdo asi ví, že
tento vůz slaví již osmdesát let a tak se na jeho historii pojďme kapku podívat.

D

žíp se stal hlavním lehkým
kolovým dopravním prostředkem americké armády a jejích spojenců, kdy jej prezident
Eisenhower nazval „jednou ze tří
rozhodujících zbraní, které USA
během druhé světové války měly.
Šlo o první sériově vyráběný vůz
s pohonem všech čtyř kol na světě. Vzniklo asi 650 000 kusů, což
představuje čtvrtinu z celkové
produkce amerických nebojových
motorových vozidel vyrobených
za války a téměř dvě třetiny z 988
000 vyrobených lehkých vozidel
s pohonem čtyř kol počítaných
společně se sérií vozů Dodge WC.
Americkým spojencům, v té době
i SSSR, bylo poskytnuto velké
množství džípů. Šlo o přibližně 50
000 džípů.
žíp byl považován za tak
cenný vůz, že generál Eisenhower napsal, že většina vyšších
důstojníků jej považovala za jeden
z pěti nejdůležitějších kusů vybavení pro úspěch v Africe a Evropě.
Navíc generál George Marshall
nazval hranaté malé auto „Největším příspěvkem Ameriky
k modernímu válčení. V roce

D

1991 byl džíp MB společností
amerických strojních inženýrů
označen za „mezník mezinárodního historického strojírenství“. Jeho
název jeep se stal synonymem pro
terénní automobil na celém světě
a tento legendární vůz byl snad
nejznámějším vozidlem druhé
světové války.
jak to všechno začalo? Ve
třicátých letech dvacátého
století prováděly různé země světa
vývoj terénního automobilu, který
by se stal všestranným vozidlem
pro vojenské účely. V USA byl
roku 1938 dokončen stroj tohoto
typu, který vyrobila firma American Bantam, ale který se nedočkal
ohlasu. Po vypuknutí války v Evropě roku 1939 se postoj amerických
úřadů změnil a v červenci roku
1940 byla vyhlášena soutěž o armádní zakázku. Technické specifikawce však byly velmi přísné, takže
se do soutěže přihlásily pouze tři
firmy: American Bantam, Willys-Overland a Ford Motors. Společnost American Bantam se svým
vozem Bantam BRC-40 splnila
sice zakázku nejdříve, ovšem nesplňovala hmotnostní limit. Přesto

A

jí byla přidělena státní zakázka na
sedmdesát kusů.
ývoj dále pokračoval i v obou
neúspěšných firmách, které
se začaly předhánět v technických
parametrech. Vzhledem k tomu,
že Pentagon dospěl k názoru, že
by stejně jedna továrna nestačila
z kapacitních důvodů dodat potřebný počet automobilů, zadal
každé ze tří společností zakázku
na 1500 kusů. Postupem času
se však ukázalo, že je třeba, aby
vozy byly standardizovány a aby
je tudíž vyráběl pouze jeden výrobce. Proto byla v červenci roku
1941 vyhlášena nová soutěž, při
které došlo díky podobné kvalitě
vozů nakonec k tomu, že rozhodujícím kritériem se stala cena. Vyhrála ji nakonec společnost Willys-Overland, která nabídla svůj Jeep
Willys MB za 739 dolarů. Ihned
byla zadána armádní zakázka na 16
tisíc kusů vozidel. Ale ani konkurenční společnosti nepřišly zkrátka, protože se jim podařilo získat
zakázky od Sovětského svazu
a Velké Británie, kam bylo dodáno
2 675 vozů Bantam 40 BRC, 3 650
vozů Ford GP a 1 500 vozidel Jeep
Willys. Na podzim roku 1941 se
ukázalo, že firma Willys-Overland
nebude stačit sama dodat potřebný počet kusů, který navíc narůstal
o další zakázky Američanů i jejich
spojenců, a tak byla zadána výroba Willysů konkurenční firmě
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Ford Motors, která je vyráběla
pod označením Ford GPW (General Purpose Willys). Džípy byly
v průběhu války neustále modernizovány a staly se velmi oblíbenými
mezi americkými i spojeneckými
vojáky. Po druhé světové válce se
začaly Jeepy Willys prodávat i pro
civilní účely. Automobil se stal základem pro nové typy džípů.
Protože na Jeepu přijel na konci
války v čele osvoboditelů do Prostějova i náš rodák Vilém Sacher,
tak si myslím, že si zde toto vozidlo zaslouží místo.

'ÉU\Y2ORPRXFNÅ
Už několik týdnů si všímám, že na silnici v Olomoucké ulici se objevují praskliny nebo velké díry. Říkám si, jak je to možné, když
rekonstrukce asfaltového povrchu byla prováděna před pár lety?
Ať mi nikdo neříká, že za to může mráz v zimním období. Kvalita
asfaltu podle mě nebyla vůbec dobrá a jen doufám, že město bude
uplatňovat reklamaci a že firma, která rekonstrukci prováděla,
všechno opraví a uvede do stavu prvotřídní kvality.
Petr Hynek, Prostějov

-DNR]DG½YQÙFK]ODWÙFKÄDVÕ
S radostí se dívám na to, jak je krásně opravena silnice v ulici Za Drahou před dnes
již zbouraným Oděvním podnikem. Tato komunikace je zcela nová a společně s tím
zde budou i nové autobusové zastávky, neboť v místě vzniká nový průmyslový areál.
Vzpomínám si na doby, kdy jsem pracovala v Oděvním podniku a před ním stálo
takové jakoby malé autobusové nádraží. Jenže to byly doby, kdy v OP pracovalo na
šest tisíc lidí. Dnešní podoba prostranství v ulici Za Drahou mi ale ony dávné zlaté
časy připomíná a jsem ráda, že se dostalo do kdysi původní podoby.
Jana Martínková, Prostějov

2SÈWRYQÅUXvHQÉQRÄQÉKRNOLGX
Většina z nás má plné zuby všech zákazů, uzavřených obchodů, služeb a podobně během covidové pandemie. Také já patřím k těm,
kterým se po rozvolnění vládních opatření výrazně ulevilo. Nicméně jednu výhodu všechny ty zákazy a lockdowny měly. Ve městě
byl klid a pořádek. Nyní, když jsou otevřeny restaurace a hlavně jejich předzahrádky, vrátil se do města hluk a binec. Bydlím přímo na
náměstí. Nikdo si nedovede představit, co opilí hosté různých barů
a restaurací dokáží udělat za bordel. Na rušení nočního klidu jsme
si kvůli koronaviru odvykli, nyní je ale zase všechno zpátky. Musím
bohužel konstatovat, že ne všechno bylo během covidových zákazů špatně.
Božena Dolanská, Prostějov

-HWRWRQÈMDN½VSUDYHGOQRVW"
Pokud chce město vybírat nájemné za pozemky, které obyvatelé Prostějova využívají před svými domy k parkování vozidel, navenek se to zdá logické a nikdo by
proti tomu neměl protestovat. Vždyť za využívání cizího pozemku se přece musí
platit! Ale celá záležitost má i druhou stranu mince, kterou současné vedení prostějovského magistrátu nechce uznat a nic o ní slyšet. Kde byla radnice, a to už za
dob komunistů, když jsme tyto pozemky sice využívali, ale zároveň jsme se o ně
starali a zvelebovali je? Za své peníze jsme na nich sekali trávu, v zimě odklízeli
sníh nebo jsme na nich vysazovali za své novou zeleň. A mnozí z nás třeba po dobu
uplynulých třiceti nebo čtyřiceti let. Město se o tyto pozemky vůbec nestaralo a vše
nechávalo na cizích. Na těch cizích, po kterých chce dnes najednou peníze! Je toto
nějaká spravedlnost?
Jiří Adámek, Prostějov
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Bez úhony se ve středu 21. července odpoledne nedostal domů
pětasedmdesátiletý cyklista, který vyrazil na cesty na elektrokole. V Kralicích na Hané při jízdě
směrem na Prostějov havaroval.
Jak se později ukázalo, jízdu nezvládl zřejmě kvůli požitému
alkoholu, který ovlivnil způsob
jeho jízdy i řidičské schopnosti. S kolem přejel na obrubník
mimo komunikaci, narazil do
plotu, přes který přeletěl a skončil na zahradě. Při pádu si způsobil zranění a musel být převezen
do nemocnice na ošetření. Ještě
před odjezdem byla u nerozvážného seniora provedena dechová
zkouška s hodnotami 2,11 a 2,16
promile alkoholu. Policistům
přiznal, že si před jízdou dal tři
piva. Hmotná škoda byla v tomto
případě vyčíslena na 10 000 Kč.
Nehoda je v nadále v šetření.

Senior pod vlivem
boural

Za volantem neměla vůbec co
dělat čtyřiadvacetiletá mladá
žena, kterou kontrolovala policejní hlídka v ulici Za Branou
v Kostelci na Hané. Na pokyn
policistů zastavila v pondělí
19. července ve večerních hodinách vozidlo Škoda Fabia a při
kontrole se podrobila i dechové zkoušce, která byla pozitivní
s hodnotami 1,34 a 1,37 promile
alkoholu. S výsledkem souhlasila a doznala, že před jízdou pila
víno a jednu dvanáctku piva.
Policisté u řidičky provedli i orientační test na návykové látky
také s pozitivním výsledkem na
amfetaminy a metamfetaminy.
K tomu uvedla, že před dvěma
dny pervitin užila. A do třetice
se zjistilo, že není ani vlastníkem žádného řidičského oprávnění. Dál v jízdě pokračovat samozřejmě nemohla, a navíc se
bude zodpovídat z protiprávního jednání, protože je podezřelá
z trestného činu ohrožení pod
vlivem návykové látky.

Alkohol, drogy
a bez řidičáku

Pár minut po půlnoci ze soboty
17. na neděli 18. července zastavila hlídka ve Víceměřicích
jednačtyřicetiletého cyklistu šněrujícího komunikaci. Vzápětí se
potvrdila předtucha, že je muž
pod vlivem alkoholu. Dechovou
zkouškou mu byly naměřeny hodnoty 3,02 a 2,86 promile alkoholu. Cyklista nezapíral, že si před
jízdou zavdal a přiznal rovných
deset piv. Další jízda na kole mu
byla zakázána. Po zadokumentování bude jeho přestupkové
jednání zasláno příslušné komisi,
která bude jeho nezodpovědnost
řešit ve své kompetenci.

Na kole „šněroval“
ulici
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Faltýnková, která stála za přípravou
celého hravého dne.
O tom, že se příběh dětem opravdu
líbil, jednoznačně svědčily jejich
reakce po sko nčení, kdy od rodičů
spontánně samy začaly vymáhat peníze na dobrovolné vstupné.
Kromě divadelní pohádky byla
v zámeckém parku připravena také
lukostřelnice s trpělivou instruktorkou,
3x foto: Martin Zaoral

STRAŽISKO Tak už se opět blíží!
V sobotu 31. července od 10:00
hodin se v areálu koupaliště ve
Stražisku bude konat již 9. ročník
konického triatlonu Veteran Steel
Man. Počty dosud přihlášených jasně svědčí o tom, že si tato sportovní
akce získává stále větší oblibu.
Rozdíl věku mezi nejmladším a nejstarším závodníkem konického triatlonu je více než 60 let. To svědčí
o všestrannosti a kráse tohoto sportu.
Ve Stražisku se sejdou jak špičkoví závodníci, tak i ryzí amatéři, kteří pojedou závod poprvé v životě.
Na všechny čeká 800 metrů plavání
v bazéně ve Stražisku, 51 kilometrů
na kole a 7,6 kilometru běhu, v kategorii hobby to pak bude 400 metrů
plavání, 21 km na kole a 4,8 km běhu.
„Zatímco cyklistika a plavání zůstaly
ve srovnání s loňským ročníkem beze
změn, tak trasa běhu pro hlavní závod

byla upravena na základě úspěšného
duatlonu. Závodníci se místo kroužení po vykáceném lese podívají do
Růžova a prohlédnou si malebný kostelíček ve Stražisku. Nové trasy a další
potřebné informace naleznou zájemci
na www.veteransteelman.cz,“ upozornil za organizátory Jan Kovanda.
Loni si pořadatelé poprvé vyzkoušeli
čipovou časomíru, která se jim velmi
osvědčila. „Úroveň závodu by nešla
udržet bez našich sponzorů. Velmi si
ceníme spolupráce s nadací Helpínek,

která pomáhá dětem po dětské obrně,
za níž stojí náš nejvýznamnější sponzor WCA Ostrava. Mezi již tradiční
sponzory patří obě dřevařské firmy
z blízkého okolí a řada dalších. Poděkovat je třeba týmu, který se stará
o chod koupaliště v čele s paní starostkou. Vstřícnou a milou atmosféru,
kterou tento tým vytváří, opakovaně
ocenili zejména sami závodníci,“ uvedl
Jan Kovanda, který všem účastníkům
popřál, aby se jim vyplnily cíle, se kterými do závodu půjdou.
(mls)

SMRŽICE Tak jsme se dočkali. Už na konci června proběhla
úspěšná kolaudace nadjezdu cyklostezky nad budovaným severním obchvatem Prostějova.
Díky tomu mohl být po roční
pauze opět obnoven provoz na
oblíbené cyklostezce do Smržic.
Most byl vybaven bezpečnostním zábradlím, osvětlením a pro cyklisty je
radost se po něm projet. „O něco menší radost mají smržičtí řidiči aut, kteří
mají kvůli pokračujícímu budování
severního obchvatu po celé prázdniny
uzavřenou silnici do Prostějova a musí
to objíždět směrem na Držovice nebo
na Domamyslice,“ srovnal Zdeněk
Balcařík ze Smržic.
(mls)
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Po několika letech, kdy byla vypuštěná, se
zdálo, že se k ní během léta život pomalu,
ale jistě vrací. Návrat starých dobrých časů,
kdy se v jejím okolí každodenně slunily
davy lidí, komplikovaly kromě proměny

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE
Život
kolem
plumlovské přehrady letos dostal
další rány. Na začátku letní sezóny se
o ně přičinila kvanta mrtvých ryb, jejichž puch obtěžoval všechny v okolí.
V polovině prázdnin je to pak fakt, že
je v ní stále výrazně méně vody, než je
normální stav. To zásadním způsobem ovlivnilo život na obou hlavních
plážích u přehrady. Zatímco na pláži
U Vrbiček se lidé v menším počtu
koupou, protilehlá pláž, kde se rozběhla výstavba, zeje prázdnotou.

Po dně jezdil se sekačkou
Zásadní problém tak nespočívá v kvalitě, ale v množství vody. Její stav snížilo
Povodí Moravy kvůli opravám přepadu
hráze a výstavbě mostu, který se stane
součástí nové cyklostezky. Přestože vedení státního podniku slibovalo, že se nádrž
podaří dopustit tak, aby to nemělo na
průběh rekreační sezóny vliv, bohužel se
to nepodařilo. Na svém letošní minimu
tak byla přehrada na začátku prázdnin,
postupně se výše hladiny přece jen zvyšovala, nicméně i nyní je stále minimálně čtyři metry pod normálem. „Tenhle
stav má určitě vliv na nižší návštěvnost.
Je to sice lepší, než když byla přehrada
úplně vypuštěná, na druhou stranu
k nám i během krásných slunečných dní

Foto: Facebook

Ještě horší situace letos panuje na protilehlé pláži U Lázničků, kterou řada
lidí zná ještě pod předchozím názvem
U Valáška. Prostor si od letošního roku
pronajal od města Plumlov Radek Slepánek. Nový nájemce na jaře zvítězil

U Lázničků sezónu odpískali

po dně přehrady budu prohánět se sekačkou a s křovinořezem. Ale jinak to
nešlo, dno již zarůstalo natolik, že by
přístup do vody nebyl možný,“ vysvětlil
Radek Kocourek, který vysekal zhruba
padesát metrů dlouhý pás. O tom, že to
bylo skutečně třeba, svědčí fakt, že jeho
okraje už zarůstají opravdu vysokými
křovinami. „Kromě delší cesty do vody
je určitou nepříjemností i to, že lidé do
ní už nevstupují po kamíncích, jak bývají
zvyklí, ale v místech, kde už je bahno,“ dodal Kocourek, podle něhož ani tento fakt
mnohé z nadšenců od přírodního koupání neodradil.

ve výběrovém řízení s ambiciózním
projektem, který počítal s různorodými
sportovišti pro děti i dospělé a velkým
množstvím dalších atrakcí. Už nyní je
téměř jisté, že během letošního sezóny
se nic z toho realizovat nepodaří.
Na pláži, po níž se vine nová cyklostezka,
sice proběhly terénní úpravy a vzniklo
dřevěné ohrazení, v pátek dopoledne tam
však žádný čilý stavební ruch nepanoval
a na rozdíl od Vrbiček byl prostor zcela
liduprázdný. „Vím, že se tam něco buduje, v jaké fázi realizace ovšem je, to v tuto
chvíli netuším. Vše nasvědčuje tomu, že
pro letošní sezónu pláž ještě pro lidi otevřena nebude, což je vzhledem ke stavu
vody i pochopitelné. Je pouze na nájemci, kdy provoz zahájí, smluvně k tomu
zavázán není,“ reagovala na naše dotazy
plumlovská starostka Gabriela Jančíková.
Radka Slepánka, který má pláž pronajatu
na deset let, se nám na jeho mobilním telefonu navzdory opakovaným pokusům
zastihnout nepodařilo.
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Foto: Martin Zaoral

Do Kostelce opìt v záøí

Stínava (mls) - I tato pomoc se určitě počítá! Sbor dobrovolných hasičů Stínava finančně podpořil v rámci transparentního
účtu obec Hrušky na jižní Moravě, kterou
24. června zasáhlo tornádo. Hasiči poslali
částku 10 000 korun. „Tu jsme vydělali na
dobrovolném vstupném z dětského dne
konaného 26. června a přidali k ní i polovinu čisté tržby za občerstvení. Věříme
a doufáme, že tato pomoc pomůže místním obyvatelům zasažené obce,“ uvedl
starosta sboru Michal Burget.
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Kostelec na Hané (mls) - Vlna všeobecného zvyšování cen nemovitostí
i nájmů se dotkla i Kostelce na Hané. Vedení města nedávno rozhodlo o tom, že
navýší nájem ve všech městských bytech
bytového domu na sídlišti Sport, a to
na 65 korun za 1 m2 podlahové plochy.
Platnost původních nájemních smluv by
měla vypršet ke konci letošního roku.

=YÙvÉÄLQzH

Plumlov (mls) - Na konci uplynulého
týdne se v Plumlově pustili do opravy
několika místních silnic. Nového asfaltového povrchu se tak dočkala cesta
u garáží v ulici 9. května, opravena byla
také vozovka na návsi v Soběsukách
a na Staré cestě v Plumlově.

Vrhli se na silnice

Kostelec na Hané (mls) - Uzavírka
silnice do Kostelce na Hané je jednou
z nejsledovanějších událostí letošního
léta v regionu. Jejím důvodem je výstavba
severního obchvatu Prostějova, zejména
pak položení mostní konstrukce přes tuto
frekventovanou dopravní tepnu. Silnice
byla uzavřena 1. června, opět otevřena by
měla být po prázdninách. „Vše jde podle
plánu a nasvědčuje tomu, že termín opětovného zprovoznění stanovený na 1. září
bude dodržen,“ potvrdil Večerníku v průběhu uplynulého týdne náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal.

Hudby ale bylo ještě více, zahrála
i skupina Kara a Lenka Dusilová či
No Name zazněly na večerní zábavě
konané u fotbalového hřiště. A neděle? Ani ta nebyla rozhodně nudná,
přinesla výstavu chovatelů, folklór,

Michal SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

pro věřící mši. „Myslím, že si každý
přišel na své. Mladí se vyblbli na zábavě, pro děti byla třeba virtuální realita. Nebo kolotoče. V neděli 25. července byl na programu tradičně
folklór, což zase mohlo oslovit spíše
starší,“ konstatovala místostarostka
města Jana Oulehlová. Kolotočů ale
letos příliš nepřijelo. Nebyl zájem?
„Ten by i byl. A možná bychom ještě
nějaké místo našli. Ale myslím, že počet byl dostačující,“ dodala místostarostka Němčic nad Hanou.

NĚMČICE NAD HANOU Čí só hode, naše! Právě hodům patřil prodloužený víkend v Němčicích nad Hanou. Třídenní
slavnosti jsou už zdejší klasikou, letos ještě okořeněnou
o revivalovou kapelu Petra Spáleného.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO
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celý zámecký park ovládalo setkání řemeslníků Josefkol. To se však
letos kvůli měnícím se pravidlům
ohledně covidu nekonalo. Hned
následující den na setkání navázalo
slavnostní otevření výstavy fotografií
adoptovaných chrtů doplněné přehlídkou psů u Mánesova altánu (čtěte
na straně 19 – pozn.red).
Další atraktivní podívaná bude
v zámeckém parku připravená od 78TDKéGMUKOWUGNRTQPCLÊOCVGNRN¾åGRQUGMCVFPQRąGJTCF[LKPCMD[RąÊUVWRFQXQF[
Foto: Martin Zaoral
čtvrtka 5. srpna do neděle 8. srpna, PGD[NOQåPÚ
kdy z něj budou vylétávat horko- životního stylu také problémy s nestálou míří výrazně méně lidí než třeba loni.
kvalitou vody. Letos voda v přehradě ales- Myslím, že v kempu nad přehradou to
vzdušné balóny.
poň prozatím zůstává relativně čistá, hygi- vnímají stejně,“ zhodnotil dlouholetý
enici její kvalitu hodnotí dvojkou. Jedná se provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kotedy o nezávadnou vodu s nízkou pravdě- courek, na něhož letos čekala kuriózní sipodobností vzniku zdravotních problémů. tuace. „Asi by mě nikdy nenapadlo, že se

Foto: Martin Zaoral

BYLI JSME
U TOHO
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která začínající střelce zasvěcovala
do jednoho z historicky největších
objevů lidstva. Pro šikovné děti byla
k dispozici také dílnička, v níž mohly
barevné pidi korálky navlékat na tenký drátek a vyrobit tak parádní šperk.
„Udělal jsem mamince náramek za
to, že je na mě taková hodná a vzala
mě na tuhle akci,“ hlásil zhruba pětiletý Ondra, který se do navlékání
zapojil s takovou vervou, jakou by
člověk u chlapce snad ani nečekal.
Hravý den u zámecké oranžerie se
konal v termínu, kdy pravidelně

2ąÊOQW\¾OGEMÆQTCPåGTKGF÷VKOQJN[X[T¾D÷VwRGTM[PGLGPRTQUXÆOCOKPM[

jjaká
aká byla
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poohodda v zámeckém
zám
meckkém pparku...
arku....

názvem „O hradě Hanzelburgu“. Nechali jsme se přitom inspirovat pohádkou, kterou vytvořil malíř Josef Mánes
se svým přítelem Bedřichem Silva-Tarouca. Pouze jsme přitom trochu změnili konec. Hlavní hrdina příběhu draka nezabil, ale uzavřel s ním dohodu,
že mu pravidelně bude dodávat myši
a on mu za to pohlídá jeho panství,“
vysvětila edukační pracovnice Lenka
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V okouzlujícím anglickém parku v Če
chách pod Kosířem lze trávit bezstarostné hodiny kterýkoliv den. Nicméně právě uplynulou sobotu na návštěvníky kromě stínu nádherně košatých
stromů čekal také zajímavý a hravý program, který si užily zejména děti.
„Celkem třikrát jsme pro příchozí
sehráli maňáskové divadlo o jedné
princezně a zatoulaném klubíčku pod

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

Hravý den pro děti se nesl v duchu tvořivosti, lukostřelby a divadla

ČECHY POD KOSÍŘEM Slyšeli jste někdy o drakovi, kterému
se už zajedly princezny s jejich nestravitelnými dlouhými vla- EXKLUZIVNÍ
sy a korunkami a nejraději si pochutnává na myších? Pokud reportáž
ne, pak jste nezašli na představení maňáskového divadla, jež pro Večerník
bylo k vidění v rámci Hravého dne pro děti v Čechách pod
Kosířem. Ten se v sobotu 24. července konal u oranžerie ve
Martin ZAORAL
zdejším zámeckém parku. A Večerník u toho nechyběl.
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rozhovor večerníku

Vedoucí KK Duha Pavla Vašková pprožívá hodně pperné kulturní léto
PROSTĚJOV Pokud bychom si kulturní život představili jako tekoucí
řeku s jejími peřejemi i klidnými
místy, pak protikoronavirová opatření na ní vytvořila téměř nepropustnou hráz. Žádnou řeku však zcela zastavit nelze, přitékající voda se proto
po celou dobu za překážkou neustále hromadila. Když nyní vláda opět
otevřela stavidla, tak se dlouho zadržovaný a osvěžující proud v plné síle
řítí přímo na nás. Patrné je to mimo
jiné z programu letošního Prostějovského léta, za jehož pořádáním stojí
tým Kulturního klubu Duha. Menu
je i letos opravdu velmi napěchované
a snad každý z obyvatel Prostějova
si v něm může najít to své. „Pokud
bych si měla z programu sama vybrat, tak by to byla určitě kapela
Mňága a Žďorp, s níž bych si mohla
zazpívat třeba píseň Měsíc. Ale vzhledem k tomu, že jsem vyrostla na folkové a country muzice, potěšilo by
mě zazpívat si hlavně se zmíněnou
kapelou Nezmaři, která vystoupí na
letošních hodech,“ zasnila se Pavla
Vašková (na snímku).

adventních trhů. V té době se vládní
nařízení měnila doslova ze dne na den.“
yy Mnohé z akcí jste museli odkládat, některé opakovaně. Kterou
z nich nejčastěji?
„Nejvíc přesunovanou akcí je koncert
folkové legendy Nezmaři, jehož termín
jsem měnila čtyřikrát. Doufám, že o to
víc si vystoupení skupiny užijeme na
Prostějovských hanáckých slavnostech.“
yy Všichni se již nyní určitě těší na
Prostějovské kulturní léto, díky němuž se na náměstí objeví celá plejáda zajímavých interpretů. Čím jste se
řídili při sestavování programu?
„Klíč k sestavení dobrého programu je
již několik let jasně daný – pro každého
něco. (úsměv) Prostějovské léto je největší akce, kterou Kulturní klub Duha
pořádá, a je tedy podstatné, aby si na
své přišel co největší okruh návštěvníků
různého věku a hudebního vkusu. Letošní ročník je také rozšířen o koncerty,
které se nemohly uskutečnit loni.“
yy Kterého z hudebníků bylo nejnáročnější zajistit?
„Máme šikovný tým a zkušenou dramaturgyni, málokdy narazíme na záv rámci exkluzivního
sadní problém tohoto typu. Ale podle
interview
mého názoru bylo nejtěžší zorganizovat
již zmíněný koncert Hany Zagorové
pro Večerník
kvůli přesunům termínů a její vytížese ptal
nosti.“
Martin
yy Má některý z muzikantů nějaké
speciální požadavky, které vás osobZAORAL
ně překvapily?
yy Kulturu v uplynulém více jak „Naštěstí nehostíme světové megastar,
roce zásadním způsobem ovlivnil ale pohybujeme se stále v našem čescovid. Jak jste nastalou situaci zvlá- kém prostředí, takže vás asi zklamu, ale
dali?
„Skutečně máme za sebou velmi náročné období, situace v kultuře byla
opravdu těžká. My máme výhodu, že
pracujeme pod prostějovským magistrátem, který kulturu velmi podporuje,
takže máme pro svou práci větší jistotu.“
yy Nejhorší pro vás asi bylo neustálé
přesouvání akcí v závislosti na měnících se vládních opatřeních. Co bylo
v této souvislosti nejtěžší?
„Osobně jsem se velmi obávala, abychom po třiašedesáti letech nemuseli nestává se nám, že by si nějaká hvězda
zrušit Wolkrův Prostějov. Naštěstí se jej například objednala bazének s kačenpodařilo uskutečnit v zářijovém termí- kami jako Red Hot Chili Peppers nebo
nu a doufám, že stejně tak tomu bude pojízdnou ORL kliniku jako Janet
i letos. Moje kolegyně Martina Drmo- Jackson. (úsměv) Neobvyklé požadavlová se také zapotila při posouvání ter- ky českých hvězd jsou směřovány přemínů Prostějovského léta, ale zvládla to devším na catering. Často si objednají
skvěle stejně jako situaci, kdy jsme se ze takové množství jídla a pití, že máme
dne na den dozvěděli, že Hana Zagoro- pocit, jako by držely týden hladovku.
vá onemocněla covidem a koncert ne- (směje se) Obvyklé jsou požadavky
bude. Velmi zabrat dala také organizace na diety a speciální potraviny, v kurzu

jsou hlavně vegetariánské,
ké, veganské
a bezlepkové varianty. Nikdy nezapomenu na kuriozitu, kdy moje oblíbená
zpěvačka Aneta Langerová
ová přijela na
vystoupení s chřipkou, a manažer po
mně požadoval sehnat během
ěhem dvaceti
asa, protože je
minut hovězí vývar bez masa,
ových perliček
striktní vegetariánka. Takových
je samozřejmě spousta. Často záleží na
našich vyjednávacích schopnostech,
abychom kapely v jejichh požadavcích
usměrnili. Například jim nikdy neposkytujeme tvrdý alkohol,l, který často
...“
mají přímo ve smlouvách...
yy Byl někdo, koho jstee chtěli do
Prostějova pozvat, ale nepodařilo se to?
„Mezi Prostějovany je velká
kupi-i
poptávka po koncertu skupiny Kabát, ale na ten je i naše
náměstí malé!“
yy Máte tip, který hudebebník přitáhne největší počet příznivců?
„O ‚Haničce‘ jistě není pokáá
chyb, ale já sázím i na Pokáější
če, který je stále oblíbenější
em
mezi širokým spektrem
posluchačů a zvyšuje si
spopularitu vtipnými písničkovými glosami naa
covidovou situaci. Michal Hrůza je také
jistota.“

Kdybych měla tu moc, zavolala bych do nebe
a objednala koncert Johna Lennona,
Fredieho Mercuryho a Zuzany Navarové.
A nejlépe společný!

vizitka

PAVLA VAŠKOVÁ
✓ narodila se 30. července 1983 v Prostějově
✓ v letech 1996 až 2003 vystudovala
Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově,
následovalo studium na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci-obor hudební výchova pro
střední školy a česká filologie
dokončila v roce 2011.
✓ od roku 2008 do roku 2010 pracovala jako učitelka hudební výchovy
a českého jazyka střední a základní školy na RG a ZŠ města Prostějova
✓ v roce 2010 přešla na pozici inzertní poradkyně Prostějovského
deníku, od roku 2011 pak začala pracovat jako korektorka,
redaktorka a obchodní manažerka pro PROSTĚJOVSKÝ
Večerník a v práci pro Večerník pokračovala i po mateřské dovolené
✓ od roku 2017 působí jako vedoucí oddělení Duha-Kulturní
klub u hradeb
✓ mezi její koníčky patří hudba, zpěv, sport a práce
zajímavost: je vášnivou zpěvačkou, která má v oblibě zejména
folkovou hudbu a jeden z jejích snů se jí splnil,
když si před dvěma lety mohla „střihnout“
krásný duet s Romanem Horkým a kapelou Kamelot

yy Známé hudebníky
během Prostějovského léta vždy doplňují
někteří z regionálních
muzikantů. Jak se toto
spojení osvědčilo?
a, že to takhle
„Osobně jsem velmi ráda,
dobře funguje. Sama se mnoho let poředí, dá se říct,
hybuji v hudebním prostředí,
že se tu mezi muzikanty všichni známe.
pely váží toho,
Vím proto, jak moc si kapely
toupit na vel-l
když získají možnost vystoupit
kém pódiu, zahrát si na špičkový profesionální zvukový aparátt a vidět se na
ch, navíc ještě
velkých LED obrazovkách,
terou slavnou
být předkapelou pro některou
ujeme i reakci
hvězdu. Samozřejmě sledujeme
eré na základě
publika a jsou skupiny, které
me i na další
dobré zkušenosti pozveme
akce.“
yy Loňské „babí“ léto
éto skončilo
avy z toho, že
předčasně. Nemáte obavy
ho opakovat?
se bude něco podobného
„Obavy mají v této situacii asi všichni, ať
ostatku práce,
už jsou z nemoci, z nedostatku
ze sociálního odcizení. My se tomu nepoddáváme a pracujeme na všech prosme připravejektech stejně jako vždy. Jsme
dní chvíli něco
ni, a pokud nás na poslední
vlivníme.“
zastaví, to už bohužel neovlivníme.
yy Těšíte se vůbec na jednotlivé
akce, nebo u vás převládá
ádá pocit, že
h b
d
budete ráda, až to všechno
bude
Foto: Marek Gerhard
zdárně za vámi?
„Každoročně v tuto dobu začíná ten nej- ovlivněno tím, že se vracíme po delší
větší kulturní nápor, ale letos je to ještě odmlce, snažíme se vše dohnat, a navíc

plánu mnomáme vvplánu
ho novinek. Bude to tedy
velmi náročné, ale těším se.
Mám štěstí, že je moje práce
současně i mým koníčkem. Naa
víc mám za sebou zkušený tým,
který už mnohokrát dokázal, že si
umí poradit i v nečekaných situaa
cích. Tímto bych taky chtěla všem
zaměstnancům Duhy, a to ať už
stálým, nebo externím, moc poděkovat. Každý z nich je podstatným
článkem pevného celku.“
yy Sama zpíváte. S kým z pozvaných
yySama
hostů byste nejraději vystoupila?
„Pokud bych si měla vybrat z programu
letošního Prostějovského léta, tak by to
byla určitě kapela Mňága a Žďorp, se
kterou bych si mohla zazpívat třeba pí-í
seň Měsíc. Ale vzhledem k tomu, že
jsem vyrostla na folkové a country
muzice, potěšilo by mě zazpívat si
hlavně se zmíněnou kapelou Nezmaři, která vystoupí na letošních
hodech.“
yy Vše doplňují pozoruhodné
výlety
l s prostějovským
k Ekocentrem
k
Iris a pravidelné akce v prostějovské
knihovně. Na co z toho byste se sama
nejraději vypravila?

„Mám vztah k okolí Konice, protože
odtud pochází moje rodina. Ráda se
vracím do Hvozdu a Vojtěchova také
proto, že jsem tam zažila spoustu krásných chvil především spojených s muzikou. Proto by byla moje volba jasná,
vypravila bych se za vílou Pilávkou, která se ukrývá v lese kousek za Hvozdem
a váže se k ní hezká pověst o tom, jak si
víla vybírala nápadníky pomocí prstenu ve studánce. Kdysi jsem tam sama
prsten našla, takže, kdo ví, třeba to není
jen pověst. Tento výlet Ekocentrum Iris
pořádá desátého srpna.“
yy Koncem srpna by ani tentokrát neměl chybět Wolkrův
Prostějov. Chystá jeho letošní už
64. ročník nějaké novinky?
„Upřímně řeknu, že budoucnost
letošního Wolkrova Prostějova byla
opět nahnutá. Vzhledem k tomu, že
bylo velmi problematické zorganizovat
v celé republice krajská kola z důvodu
zavřených škol, do poslední chvíle jsme
nevěděli, jestli budeme mít dostatek
recitátorů. Ještě v této chvíli neznáme
jejich počet, ale už jsme odhodlaní celostátní Wolkrův Prostějov uspořádat
v jakékoliv podobě a tradici nenarušit.
Proto bych na otázku, co bude jinak,
odpověděla asi tak, že obecně nic nebude jako dřív. Tato situace ale přináší nové výzvy, kterých se nebojíme.
Všechny proto zveme na 64. Wolkrův
Prostějov, který se uskuteční na přelomu srpna a září a jehož program je zatím překvapením.“
yy Dotknou se nějak protikoronavirová omezení i letošních Hanáckých
slavností?
„Organizaci hodů v ‚koronavirových‘
podmínkách jsem si vyzkoušela loni
a jsem velmi ráda, že se je povedlo
uspořádat i přes to, že jsme museli řešit
sektory pro diváky, turnikety na počítání kapacity sektorů, dokonce změnu
tržního řádu, abychom mohli stánky
rozmístit do bezpečné vzdálenosti
i na Žižkovo a Pernštýnské náměstí,
a spoustu dalších omezení. Letos z velké části navážeme podobně, pódium
opět postavíme před radnici a stánky
rozmístíme na větší plochu. Sektory
a turnikety budeme řešit operativně
podle aktuálních vládních opatření.“
yy Prozradíte jejich hlavní tahák?
„Co se týká programu, jsou vždy hody
koncipovány jako kontrast k Prostějovskému létu. Základem je vždy folklór, a to především ten náš, hanácký.
Ostatní program je tvořen z hudebních
skupin a souborů, které z folklóru nějakým způsobem vycházejí. Často jsou to
dechové hudby, cimbálové muziky, ale
také kapely s autorskou tvorbou v oblasti folku, folk rocku, country a podobných žánrů. Jen prozradím, že se letos
můžou návštěvníci těšit například na
energický Fleret se Zuzanou Šulákovou
a vtipné Poletíme?“
yy Koho byste do Prostějova vy sama
osobně pozvala, pokud byste disponovala neomezeným rozpočtem?
„Pokud bych si mohla přát cokoliv,
netýkalo by se to ani tak omezení rozpočtu. Kdybych měla tu moc, zavolala
bych do nebe a objednala bych koncert
Johna Lennona, Fredieho Mercuryho
a Zuzany Navarové. A nejlépe společný.“ (smích)
yy Na závěr se zeptám, zda se hned
v září pustíte do přípravy Prostějovské zimy? Nebo budete po neblahých zkušenostech vyčkávat, jak se
situace ohledně covidu vyvine?
„Máme výhodu, že program Prostějovské zimy je kompletně připravený
z loňska, takže stačí jen zavelet a my to
spustíme.“

město
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RYCHLÝ
PROTICOVIDOVÁ OPATŘENÍ ODRAZUJÍ OD NÁVŠTĚV KOUPALIŠŤ 9(ÿ(51Ì.
„Návštěvnost není nijak enormní,“ přiznává šéf Domovní správy

Ochromená „Šmeralka“

PROSTĚJOV Aby to čert spral! Vloni bránilo vyšší návštěvnosti prostějovských koupališť
nepříznivé počasí. Letos převládají dny s vysokými teplotami a sluníčkem, i když ty s tropickými teplotami by se zatím daly spočítat na prstech jedné ruky. Jednatel Domovní správy, která provozuje krasický aquapark i koupaliště ve Vrahovicích Večerníku sdělil, že letos
je návštěvnost obou zařízení vyšší než v loňském roce, ale ne zas taková, jakou by si představoval. Večerník zjistil, že Prostějovany odrazují od koupání opatření spojená s covidem
FQUCXCFPÊP¾XwV÷XPQUVMQWRCNKwċXRTQUV÷LQX÷
<FTQL&QOQXPÊURT¾XC2TQUV÷LQX

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Od pátku 4. června, kdy obě prostějovská koupaliště byla otevřena, se
přišlo vykoupat bezmála pětadvacet
tisíc lidí. Tento údaj poskytla Domovní správa k neděli 18. července.
Je ale jasné, že návštěvnost by mohla být daleko vyšší nebýt nastalých

opatření, která mnohé Prostějovany od návštěv koupališť odrazují.
„U pokladen se musíte prokázat
platnými negativními antigenními testy platnými 72 hodin nebo
negativním PCR testem. Ten platí
týden. Můžete samozřejmě doložit

i národní certifikát o očkování nebo
potvrzení o tom, že jste prodělali
laboratorně potvrzené onemocnění
covid-19 a neuplynulo od té doby
180 dní. Bez jednoho z těchto dokumentů nebudete na koupaliště
vpuštěni,“ shrnul stručně omezující
podmínky Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov. Právě
jeho se Večerník zeptal, jak je tedy
aktuálně spokojen s dosavadní návštěvností aquaparku i vrahovického koupaliště. „I přes tropické dny
nebyla návštěvnost nijak enormní. Je
patrné, že se na ní podepisují jednak

PROSTĚJOV Už na začátku tohoto roku se Ředitelství silnic a dálnic
Olomouckého kraje pustilo do rekonstrukce dálnice D46 procházející Prostějovem. ŘSD však už teď
hlásí další investici, tentokrát do bezpečnějších změn na sjezdu z dálnice
mezi severní částí Prostějova a Držovicemi.
„Stávající mimoúrovňové křížení u Prostějova přestává plnit roli bezpečného

místa sjezdu či nájezdu v rámci dálnice
D46, proto byla schválena kompletní
modernizace. Dotčený EXIT 26 Držovice poblíž obchodní galerie Arkáda čeká
rekonstrukce zhruba za 195 milionů bez
DPH. Z důvodu stavby nových připojovacích a odbočovacích pruhů včetně
kruhového objezdu proběhnou úpravy
stávajícího mostu dálnice D46, zároveň
bude zcela přeorganizována doprava na
mimoúrovňové křížení. Projekt je roz-

dělen do čtyř navazujících etap stanovených v rámci potřeby zachovat plynulý
dálniční provoz,“ informoval Večerník
Miroslav Mazal, mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic Olomouckého kraje.
Jednotlivě dokončené části mimoúrovňového křížení budou ihned uváděny do provozu nebo předčasného
užívání s co nejmenším zdržením
motoristů. „Při plánování podoby
moderní křižovatky se vycházelo ze

,GFPCVGN&QOQXPÊURT¾X[8NCFKOÊT2TčwCUKPGVTQWH¾QFJCFQXCVLCMPCVQODWFGMTCUKEMÚCSWCRCTMKMQWRCNKwV÷XG8TCJQXKEÊEJ\JNGFKUMCP¾XwV÷XPQUVKRQGMQPQOKEMÆ
UVT¾PEG
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nařízená opatření a jednak obava lidí
z nákazy. V porovnání se začátkem
loňské sezóny je to však podstatně
lepší, v některých týdnech návštěvnost dosahovala až dvojnásobku,“
uvedl Vladimír Průša. Jak dodal,
i jeho mrzí fakt, že mnozí lidé na
koupaliště nechodí, protože se jim
například nechce na testy. „Samozřejmě to každý bere jinak, ale my
jsme povinni upozorňovat návštěvníky na podmínky vstupu. Zásadnější problémy však neregistrujeme.
I když sám si myslím, že nebýt těchto
administrativních opatření, návštěvnost by byla mnohem vyšší,“ nepopírá Vladimír Průša při konstatování,

že od zahájení letošní sezóny nebylo
v Krasicích ani ve Vrahovicích ani jeden den vyprodáno...
Co se týká ekonomické stránky provozu obou koupališť, tržby budou
zcela jistě vyšší než v loňském roce.
„To zřejmě ano, protože horší počasí než vloni už snad být ani nemůže!
Máme před sebou ještě zbytek července a celý srpen, takže věřím, že
se spousta lidí ještě přijde vykoupat.
Jaký ale bude celkový hospodářský
výsledek obou zařízení, to si netroufnu teď odhadnout. Bylo by to
věštění z křišťálové koule,“ uzavřel
dané téma Vladimír Průša, jednatel
Domovní správy Prostějov.

stávající situace bez nutnosti výrazně
zasahovat do současného stavu a měnit charakter okolí. Na stavbu bezpečnějšího křížení již bylo vydáno pravomocné stavební povolení, takže ještě
letos předpokládáme vypsání výběrového řízení na zhotovitele zadávací
dokumentace stavby. První dělníci by
se mohli pustit do dvouleté realizace
v roce 2023,“ dodal Miroslav Mazal.
(mik)

ĄGFKVGNUVXÊUKNPKECF¾NPKEO¾RąKRTCXGP
FCNwÊRTQLGMVVGPVQMT¾VPCTGMQPUVTWMEK
ULG\FW \ F¾NPKEG & X UGXGTPÊ é¾UVK
2TQUV÷LQXC
(QVQĄ5&

1DGiOQLFL'X3URVWěMRYDEXGHSRVWDYHQREH]SHĀQěMåtNőtçHQt

Prostějov (mik) – S výrazným omezením provozu se musí Prostějované
v příštích dnech smířit na Sídlišti Bohumíra Šmerala, které nyní prochází
rekonstrukcí. „Konkrétně se jedná
o úplnou uzavírku chodníků a místních komunikací v ulici B. Šmerala
z důvodu realizace regenerace celého
sídliště. Od 29. července až do 15. října bude uzavřen vnitroblok čísel 21,
23 a 27. Od 2. srpna do 15. října pak
bude zcela uzavřen pro chodce i dopravu prostor mezi domy B. Šmerala
číslo 1 a 19 včetně uzavírky vozovky,“
informoval Jan Vejmělek, vedoucí
odboru dopravy prostějovského
magistrátu. Objízdná trasa bude
vedena po místních komunikacích
v ulicích Na Hrázi, Drozdovice a po
silnici III/37766.

Radní
VHVHMGRXYÖWHUÙ
Prostějov (mik) – Další prázdninové jednání Rady statutárního města Prostějova se uskuteční
v úterý 27. července. „Mimo jiného
máme na programu projednat zadávací řízení na propagační služby pro
město ze strany volejbalového a fotbalového klubu, diskutovat budeme
o zajištění provozu veřejných WC
ve městě do roku 2025 a zabývat
se budeme rovněž prvními pokyny
pro sestavení rozpočtu města na rok
2022. Schvalovat budeme rovněž
rozpočtová opatření na investiční
akce, například na obnovu vybavení
dopravního hřiště, dopravní terminál v ulici Újezd, na vybavení kuchyně v Národním domě či na nové sedačky na zimním stadionu. Zabývat
se budeme také majetkoprávními
záležitostmi a podporou kulturních
a sportovních akcí,“ sdělil Večerníku
primátor Prostějova František Jura.

8]DYtUND9UDKRYLFNpSRNUDĀXMH
YSRORYLQďSUi]GQLQ]DSRĀQHGDOåtHWDSD

Rekonstrukce ulice Vrahovické je plánována do konce roku 2021. Realizuje se od náměstí Padlých hrdinů po křižovatku s ulicí Čs. armádního sboru. Stavba byla rozdělena
na dvě etapy.
První etapa je od křižovatky s ulicí Tovární po křižovatku s ulicí
Čs. armádního sboru. Zde bude
k 31. 7. 2021 dokončena část od
křižovatky s ulicí Tovární po most
přes vodní tok Romže.
Stavba mostu přes vodní tok
Romže a komunikace po křižovatku s ulicí Čs. armádního sboru budou zpožděné. Důvodem
jsou prodlevy v dodávce krycích
desek na mostní římsy (pandemie Covid 19). Předpokládaný
termín zpoždění je cca 14 dní.
Druhá etapa započne 1. 8. 2021
v úseku od ulice Říční (most přes

Hloučelu bude pro dopravu uzavřen, pěší mohou využít nové lávky) až po náměstí Padlých hrdinů.
Úsek od ulice Průmyslové po ulici
Janáčkovu bude uzavřen od 1. 8.
do 31. 8. 2021, zprovozněn bude
od 1. 9. 2021.
„V polovině léta započne druhá
etapa rekonstrukce Vrahovické
ulice. Jde o jednu z nejvytíženějších tepen města, proto považujeme za nutné připomenout jak
objízdné trasy, tak organizaci dopravy v této lokalitě,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora Alena Rašková.

-HGQiVHR~VHNRGNĜLåRYDWN\QDQiP3DGOêFKKUGLQĤSRPRVWSĜHV+ORXþHOX 1. Od 1. srpna 2021 do 31. srpna 2021
Celkový termín:
ÒSOQiX]DYtUND~VHNXRGNĜLåRYDWN\XOLF7RYiUQtVra
KRYLFNi SR NĜLåRYDWNX XOLF -DQiþNRYD  9UDKRYLFNi
od 1. srpna 2021 do 19. prosince 2021
YþHWQČPRVWXSĜHV+ORXþHOX
2EMt]GQiWUDVDMHVWDQRYHQDSĜHVXOLFHÒMH]G'ROQt.UDOLFNiDýV$UPiG
QtKRVERUX8OLFH3ĜHP\VORYNDEXGHRERXVPČUQi±SĜtMH]GQDSDUNRYLãWČ
2. Od ]iĜt do 19. prosince 2021
X2&$OEHUWYXOLFLEXGH]iND]VWiQt3ĜtMH]GQDQiGUDåtEXGH]DMLãWČQSĜHV
XOLFL-DQiþNRYX9MH]GGRDUHiOXEêYDOpKR$JURVWURMH]XOLFHýHVNREUDWUVNp ÒSOQiX]DYtUND~VHNXRGQiP3DGOêFKKUGLQĤSRPRVW
SĜHV+ORXþHOXDOHPLPR~VHNPH]LXO-DQiþNRYXD3UĤ
'RX]DYĜHQpKR~VHNXQHEXGHPRåQêSĜtMH]GYR]LGO\
P\VORYRXNWHUêEXGHSUĤMH]GQê

Vzhledem ke změně uzavírky
Vrahovické ulice zveřejnila společnost FTL na webových stránkách
Magistrátu statutárního města
Prostějova výlukový jízdní řád linky 785051 s platností od 1. 8. 2021
do 31. 8. 2021.
Současně bude probíhat výluka
železničního přejezdu směrem
na Vrbátky, a to od 4. 8. 2021 do
5. 8. 2021, a to včetně. V tyto dny

se autobusy budou otáčet pouze v Čechůvkách. Oznámení této
změny bude označeno dopravcem na označnících autobusových zastávek.
POZOR: Po zprovoznění mostu
přes Romži (od 15. 8. 2021) se MHD
přizpůsobí novým objízdným podmínkám, o čemž společnost FTL
bude informovat širokou veřejnost
na webu i facebooku města.

21072010876

8º.7-18º,ª<&0ªĄ&/*&
Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 2. etapa Budou probíhat následující etapy uzavírky:
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Kdo z Prostějovanů projeví v těchto dnech zájem o romantiku, nebude
rozhodně zklamán. Ti totiž budou mít možnost strávit volné chvíle
hned s několika lidmi, které mají rádi. Stačí si jen vybrat. Letní počasí
umožní splnit si i ty nejoriginálnější plány na výlet.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Blízký
člověk vám udělá radost hezkým
dárkem a vy se budete snažit mu
to okamžitě oplatit. Není ale třeba,
obdarováni budete bez jakýchkoliv
postranních úmyslů. Buďte rádi, že
máte takové přátele.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Bude vám
dělat radost, že konečně máte pár
volných dní jen sami pro sebe. Uděláte si nádherný výlet, při kterém
zavzpomínáte na mladá léta. Jen pozor, ať vás návrat do reality běžného
života nevystraší.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nesázejte se nyní s nikým, byť si budete
jisti výhrou. Vy totiž máte v těchto
dnech před sebou tak velký kopec
smůly, že se můžete lehce dostat do
pořádného maléru. Ukliďte se do
ústraní a vyčkávejte.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Z klidu
a pohody vás naprosto nic nevykolejí. A to ani ve chvíli, kdy budete
muset čelit ztrátě menšího množství peněz. Volné chvíle si užijete do
sytosti a nebude vám vadit ani větší
počet lidí okolo vás.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Už dlouho jste
nebyli ve společnosti, což se nyní
změní. Absolvujete minimálně dvě
akce, na kterých se potkáte s dávnými známými a také s těmi, kterým
budete teprve představeni. Získáte
mnoho výhod.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Budete
muset mít nad sebou dohled. Sami
totiž budete jako v mrákotách, na
nic se nedokážete soustředit a dá se
očekávat, že nasekáte spoustu chyb.
Pokud nebudete mít někoho vedle
sebe, dopadnete špatně.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Většinu
tohoto týdne budete chtít prolenošit, to se ale vůbec nebude zamlouvat vašemu partnerovi. Ten si bude
chtít užívat a hýřit během nocí.
Nedá se nic dělat, ač neradi se budete muset podvolit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Tělo vás
bude sice bolet, ale nesmíte se tomu
poddávat. Čeká vás spousta práce
na zahradě, a navíc budete zapojeni do domácího úklidu. Holt před
dovolenou se musí dát všechno do
pořádku. Vzchopte se.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Partnera máte sice omotaného kolem prstu, ale nezneužívejte toho.
Buďte rádi, že blízký člověk pro vás
udělá všechno, co vám na očích vidí.
Zkuste se nějak revanšovat, například pozváním na večeři.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Na co sáhnete, to pokazíte. Tento
týden se rozhodně do ničeho nepouštějte a už vůbec se nesnažte
něco stavět nebo opravovat. Odpočívejte nebo jeďte na koupaliště
a opalujte se.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Dostanete lákavou nabídku na změnu
zaměstnání, o které však chcete
přemýšlet až po návratu z dovolené.
Dobře uděláte, protože do té doby
se může spousta věcí změnit. Buďte
opatrní.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Chcete být
neustále aktivní, a to i ve chvíli, kdy
zbytek rodiny lenoší nebo si užívá
volna někde na přehradě. To ale
pro vás není, raději zalarmujete své
přátele a známé a zajdete si zasportovat. Dobře děláte.

nákupní
servis
pro vás
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Určitě každý z nás chce hlavně ve společnosti krásně vonět a nemít nepříjemný pocit z pocení. Proto jsme se v našem průzkumu tento týden zaměřili
na nabídku a ceny deodorantů. Nejlevnější Dove Original sprej pro ženy seženete v Penny marketu, Nive sprej pro ženy zase za bezkonkurenční cenu
v Bille. Muži jistě uvítají příznivou cenu za Axe Black sprej v Kauflandu,
ženy by pak měly spěchat pro Rexonu sprej do Billy nebo Lidlu. Deodorant
STR8 koupí muži za absolutně nejmenší peníz v Kauflandu, Fa Man sprej
zase v Albertu nebo v Bille.
Ať hezky voníte!
Průzkum byl proveden ve středu 21. července 2021.

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: Čelechovice na Hané, od č. 473 po č.487. Odběratelská
Obec: Brodek u Prostějova
Dne: 9. 8. 2021 od 8:00 do 14:30 Kaple, Smržice, Kostelec na Hané trafostanice Čelechovice Bema
hodin. Vypnutá oblast: Brodek Dne: 16. 8. 2021 od 7:30 do (č. 300751).
u Prostějova – č. p. 349 - 354, 406, 16:00 hodin. Vypnutá oblast: Obec: Brodek u Konice
celá obec Čelechovská Kaple, Dne: 17. 8. 2021 od 7:00 do
407 na ulici Zahradní.
část obce Čelechovice na Hané 13:00 hodin. Vypnutá obObec: Prostějov
Dne: 10. 8. 2021 od 8:00 do včetně podnikatelských subjek- last: odběratelská trafostanice
16:00 hodin. Vypnutá oblast: tů ve vymezené oblasti ul. Pod Brodek u Konice Preciosa (č.
odběratelská trafostanice TO- Kosířem celá vč. areálu SEMO 300797).
a.s., celé ul. Světničky, Pod Hrá- Obec: Přemyslovice
RAY (č. 300038).
zí, ul. Příční od ul. Světničky po Dne: 13. 8. 2021 od 7:30 do 14:30
Obec: Bohuslavice
Dne: 18. 8. 2021 od 8:00 do č. 135 a 266, ul. Cukrovarská - hodin. Vypnutá oblast: Areál ZD
15:30 hodin. Vypnutá oblast: pravá strana od ul. Světničky po Přemyslovice - Zemědělská spoBohuslavice „spodní konec“ - č. 43, areál bývalého cukrovaru lečnost TERRIS, fy. ZAHRADA
obousměrně od č. 50, 59, 55 a 13 s fa. Armex Oil, s.r.o., J. Balašo- Olomouc, ANTIKON Lex. Odpo konec obce směr rybníky s čís- vá. Kostelec na na Hané - ČOV běratelská trafostanice Přemysloly 66, 70, 83, včetně č. p. 61 a č. a lokalita Kavan, skleníky Farma vice ZD (č. 300816).
99, 68. Dále č. p. 78, 121, 122, 77, Kopeček s.r.o.. Dále část obce Obec: Prostějov
80. Bohuslavice - panelové domy Smržice s celou ul. Mlýnská, Dne: 20. 8. 2021 od 14:00 do
č. p. 111 - 116, dále č. p. 19, areál oboustranně část ul. Olší od č. 10 15:30 hodin. Vypnutá oblast:
Základní a mateřské školy. FVE a 19 po konec obce sm. Kostelec Správa železnic, st. org. - areál
Bohuslavice - Solar Source (č. n. H, vč. č. 535, RS plynu, T-Mo- „místního“ nádraží.
bile, ul. Kobližnice jednostranně
702103).
EG.D, a.s.

21072210881

... tentokrát ze sortimentu: DEODORANTY...
EODORANTY

%ORNRYpîLÔWüQt
PüVWDYURFH
Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 27. července: Bulharská, Bulharská – vnitroblok, Dr. Horáka (Určická - Bulharská), Na Hrázi ( Bulharská
- Určická), Na Hrázi – vnitroblok, Okružní (Brněnská - Určická) a cyklostezka, St. Manharda (Bulharská - Určická), Waitova, Waitova – vnitroblok, Drozdovice zastávka (BUS), vnitroblok Bulharská – Okružní - Waitova
čtvrtek 29. července: J. Olivetského, Raisova, B. Šmerala, B. Šmerala – parkoviště + vnitrobloky, B. Němcové,
Pod Záhořím, U Boží muky, Na Hrázi, B. Šmerala – Drozdovice, Průchozí (spojka mezi B. Šmerala a Drozdovice), Určická komunikace SSOK (Na Hrázi - U Boží muky vč. kruhového objezdu), B. Šmerala –Anenská cyklostezka a chodník cyklostezka - 2x most Mlýnský náhon, Okružní – cyklostezka Určická - Krasická

KOUPÍM

REALITY

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

KOUPÍM CHATU. Tel.: 604 635 465

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Sháním byt 1+1 nebo 2+kk (hotovost). (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
Tel.: 736 791 091
azdarmaoceňujeveškeréobrazy astarožitnosti,zlatéšperky1g/1000Kč.NeproRodina shání ke koupi dům v PV a okolí. dávejte překupníkům, ale odborníkům
Tel.: 737 601 184
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
Pronajmu plně vybavený byt 1+1 PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
v Prostějově. Tel.: 704 416 641.
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý
Pronajmu obchod na Kravařově ulici, nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
30m2 s výlohou. Cena dohodou.
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovTel.: 604 716 001
ky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
Pronajmu byl 2+1 (65 m2), zvýšené porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
přízemí, vestavěné skříně, neprůchozí keramiku, staré hračky, šperky ze střípokoje. Tel.: 739 061 608
bra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohledFINANCE
nice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
TEL.: 776 087 428
jednání. Tel.: 605 138 473

Dne 22. července 2021
jsme si připomenuli 15. výročí
úúmrtí
mrtí mého bratra
p Zdeňka HÁJKA
pana
J
a dne 27. července 2021
vzpomeneme 18 roků od smrti
mé maminky
paní Ludmily HÁJKOVÉ.
Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Lída Pešáková s dcerami
Evou a Denisou.

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

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

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

Odešla jsi, jak si to osud přál,
však v našich srdcích
a vzpomínkách navždy zůstáváš.

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.

Dne
ne 29
29. července 2021
by se dožila 99 let
paní Zdeňka NOVOTNÁ
z Prostějova
a dne 13. září 2021
uplyne 19 let od jejího úmrtí.
Prosíme, kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi. Děkují
Wasserbauerovi, Novotní,
Křupkovi, Opluštilovi, Holubovi.
Mami, chybíš nám!

Dne 31. července 2021
uplyne 10. smutné výročí od úmrtí
paní Jiřiny CHYTILOVÉ
ze Smržic,
která by se v červnu dožila 70 let.
Kdo ji měl rád, ať vzpomene.
S láskou vzpomínají manžel
a synové s rodinami.

Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140

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

Dne 28. července 2021
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
paní Jany ŠEVČÍKOVÉ,
roz. Hradilové.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

Dne 5. srpna 2021
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní Marie MACHÁLKOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Syn s rodinou.

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

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

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134

Nezemřela – žije v srdcích těch,
kteří ji milovali.

Dne 21. července 2021
jsme si připomenuli
1. smutné výročí úmrtí
našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Jiřího MACHÁLKA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou.

Dne 1. srpna 2021
by se dožila 100 let
paní Bohumila KADĚROVÁ
z Hrušky.
Za tichou vzpomínku děkuje
a s láskou v srdci vzpomíná rodina
Kaděrova, Bláhova a Adámkova.

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal…

Dne 29. července 2021
si připomeneme dlouhých
23 let, kdy nás navždy opustil
pan Tomáš DRMOLA.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

16011421482

Kdo v srdci žije, neumírá...

PRODÁM
Prodám stavební míchačku na třech
kolečkách. Tel.: 775 780 045
Dne 24. červ
července 2021
uplynuly 2 roky,
kdy nás
á navždy opustila
naše
š manželka,
ž lk maminka
i k a bbabička
bbičk
paní Eliška BENEŠOVÁ
z Hluchova.
Hluchh
Za tichou vzpomínku děkují
manžel,
ž l syn a d
dcera s rodinami.
rodina
di
i

Dne 31. července 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí našeho
manžela, tatínka a dědečka
pana Aloise VINKLERA.
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 25. července 2021
jsme si připomenuli
1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Anna KOPECKÁ
ze Stínavy.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery
a vnučky s rodinami.

Dne 24. července 2021
jsme vzpomenuli 3. výročí úmrtí
paní Anežky MATOUŠKOVÉ.
MATOUŠKOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Karel s rodinou.

Uzávěrka
ŘÁDKOVÉ INZERCE je
v PÁTEK 30. července,
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

21061620769

21062220812

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

Dne 16. srpna 2021
vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí
paní Blanky MLČOCHOVÉ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manželé Mlčochovi.

21062220812

PODĚKOVÁNÍ
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

OMLUVA
Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
se omlouvá manželům Mlčochovým
za chybně uvedené termíny ve smutečních
oznámeních v tištěném vydání Večerníku
z pondělí 19. července 2021.

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Bohumil Dostál 1943 Kostelec na Hané
Ing. František Doležel 1958 Prostějov
Ing. Věra Matějková 1964 Prostějov
Ludmila Králová 1939
Prostějov
Jaroslav Šustr 1942
Prostějov
Marie Pavlíčková 1932
Tvorovice
Jiřina Nováková 1936
Smržice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 26. července 2021
Ivo Milota 1941 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 27. července 2021
Vladimír Koudelka 1940 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Oleg Navrátil 1950 Prostějov 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 28. července 2021
Jindřiška Somrová 1932 Služín 9.30 Obřadní síň Brněnská 104
Alois Šťastný 1946 Čechy pod Kosířem 11.00 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 29. července 2021
Anna Doubravová 1930 Držovice 14.00 kaple Držovice
Pátek 30. července 2021
Oldřich Klíč 1957 Lipová 15.00 hřbitov Jednov
Sobota 31. července 2021
Marie Hliňáková 1927 Čechy pod Kosířem 13.00 kostel Čechy pod Kosířem

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
Dne 20. března 2021
jsme se rozloučili s panem
Miroslavem MLČOCHEM.
Chtěli bychom poděkovat
za účast na pohřbu, květinové
dary a projevy soustrasti.
Manželé Mlčochovi.

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 28. července 2021
Marie Mrákavová 1933 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Milada Valachová 1939 Myslejovice
Bohumil Dokoupil 1946 Výšovice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 26. července 2021
Viliam Macho 1942 Prostějov Obřadní síň Prostějov

úzký rodinný kruh

PRÁCI NABÍZÍ
Do zámečnické výrobní firmy přijmeme
zručné brigádníky, důchodce, studenty.
Info tel.: 603 533 508,
email: technikpv@seznam.cz
Přijmeme prodavačku do vinotéky za zkrácený úvazek, podmínka ČID 1-3 stupně.
Tel.: 739 061 608

26. července 2021

nabídka pracovních míst / inzerce
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HLEDÁTE PRÁCI?

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

JE V PÁTEK
30. ÈERVENCE
V 10.00 HODIN

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
21020320122
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Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Expedient/-ka
35 000-45 000 Kč
noční
základní+praktická Makovec, Kostelec na Hané
Lékař/-ka bez atestace
32 000 Kč
jednosměnný
vysokoškolské
AGEL Nemocnice, Prostějov
Pokladní/-k ve směnárně
27 000 Kč
turnusový
ÚSO s maturitou
MiFin, Prostějov
Provozní elektrikář/-ka
28 000-35 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
SV servisní, Prostějov
Řidič/-ka sk.C
20 500-35 000 Kč
jednosměnný
bez vzdělání
Robert Zetík, Prostějov
Skladník/-ce
26 000-30 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Koupelny JaS, Prostějov
Specialista/-ka nákupu
28 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Kittec, Kelčice
Svářeč/-ka
30 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Nabiswera, Konice
Vrátný/-á
11 900 Kč
nepřetržitý
střední odborné
SIDA, Prostějov
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.

21061510758

21041610445

21072310886

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Drozdovice
Jitka KOUMALOVÁ, Prostějov
Výhercezískává: VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na akci.

Rovněž devětadvacáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 29. 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
Wojciech Pszczolarski
Lenka ŠPALTOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BAREVNÉ LÉTO...
EVA MIHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 6, 7, 5
Michal ZÁBOJNÍK, Prostějov
Výherce získává:
Výh
V
í
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na masáže.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BASIC je nejlepší volba pro vaše problémy s učením
Marie KNAJBLOVÁ, Prostějov
Výhercezískává:DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební hodinu.

20050760687

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 DÁRKOVÝ POUKAZ
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ALKA, ÁMOS, DŽEM, GAMBIT, HANÁ, HROCH, IRÁK, KIRA, LASO,
LÍHNĚ, LOTO, MDLO, OCAS, OKOŘ, PIJAVKA, PLŽI, PRŮJEM,
RATLÍK, RÝMA, SKLA, SPOT, STOA, UHLÍ, VJEM, VLACH, VLNY,
ŽLEB, ŽRÁT

20022870350
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili známého politologa, manžela
náměstkyně prostějovského primátora a kandidáta z řad
ODS v podzimních parlamentních volbách...
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STEZKA KORUNAMI

ku
Qtku
TIP 9HîHUQt
BEZ STROMŮ
MŇÁGA A ŽĎORP NA NÁMĚSTÍ
KDY: ÈTVRTEK 29. 7. 2021, 20:00 HODIN
KDE: NÁMÌSTÍ T. G. MASARYKA, PROSTÌJOV

Prostějovské léto má před sebou
letošní druhý koncertní čtvrtek.
Tentokrát se dočkají všichni rockoví příznivci, kteří se mohou těšit na
kapelu MŇÁGA A ŽĎORP. Ta se
na velké stage před radnicí představí už tento čtvrtek 29. července ve
20:00 hodin.
Čtvrteční program však poběží již
od půl páté a otevřou jej dvě předkapely Hard a Fragment. Celá akce je
stejně jako všechny ostatní v rámci
Prostějovského léta zdarma.
Zatímco první zastávka Prostějovského léta přilákala spíše mladší obecenstvo díky hudebníkovi
Stein27, nyní se mohou těšit všichni

fanoušci klasického rocku v podání
ikonické kapely Mňága A Žďorp
v čele s frontmanem kapely Petrem
Fialou. Společně s jednou s nejvýraznějších kapel porevoluční éry si
tak budete moci zazpívat staré známé hity Písnička pro tebe či Hodinový hotel.
„Chtěla bych pozvat všechny fanoušky této vynikající rockové skupiny.
Oproti první akci by mělo být postavené velké pódium před radnicí a pro
fanoušky budou připraveny dva sektory. Hudební program začne už od
odpoledne a věřím, že i předkapely
potěší prostějovské publikum. Vstup
je jako vždy zdarma a občerstvení

bude na místě zajištěno. Při vstupu
do zmíněných sektorů se však bude
nutné prokázat negativním testem,
prodělanou nemocí nebo potvrzením o očkování,“ vzkázala Milada
Sokolová, náměstkyně primátora
Statutárního města Prostějov.
Před večerním hlavním „chodem“
přijdou na řadu ještě dvě další kapely. Už od 16:30 hodin se můžete
těšit na kapelu Hard a od osmnácté
hodiny přijde řada na skupinu Fragment. Kromě hudebního programu
se dočkají také i ti nejmenší, kdy pro
ně bude od šesté hodiny připraven
program s názvem Hrátky se zvířátky,
o který se postará Ekocentrum Iris.

PLUMLOV Již tuto sobotu se příznivci kreslených vtipů a recese dočkají další skvělé akce, která se bude
konat v kempu Žralok v Plumlově.
Jde o další recesistické dílo z dílny kreslíře a výtvarníka Jana Tatarky, které rozšíří
expozici jeho Žraločí epopeje v kempu
Žralok u plumlovské přehrady. Připojí se

akce
v regionu...

Strašidelnýý les ve Skřípově
V sobotu 31. července od 9:00 hodin v areálu bývalé
vojenské posádky ve Skřípově budete
moci vyrazit na dobrodružnou cestu
strašidelným lesem. Vstup mezi strašidla bude přístupný od 10:00 do
17:00 hodin. V doprovodném programu bude připraven skákací hrad,
chybět nebude bohaté občerstvení.
Vstupné je dobrovolné.

tak k Čůrajícímu chlapečkovi či Pomníku neznámého pijana. Odhalení stezky
proběhne v sobotu 31. července za účasti
Klubu Kreslířů a Humoristů a jeho hostů.
Současně si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu kresleného humoru TAPÍR
SEŽRAL ŽRALOKA s oblíbeným tématem ŽRANÍ A LOKÁNÍ.
(mik)

Putování za pohádkou
ve Výšovicích
Třetí ročník oblíbeného Putování za
pohádkou ve Výšovicích se bude konat
v neděli 1. srpna. Na účastníky bude připravena spousta pohádkových postav, soutěží a odměn. Brána pohádkového světa se
otevře ve 13:00 hodin a vstup bude možný
vždy po 15 minutách až do 15:30 hodin.
Přihlásit se je možné na telefonním čísle
720 415 928. Kapacita je omezena.

Pivní slavnosti ve Stražisku
Místní sokolové pořádají v sobotu
31. července od 14:00 hodin u sokolovny
ve Stražisku Pivní slavnosti. Lidé se mohou
těšit na širokou nabídku piv Litovel a Holba a bohaté občerstvení. V doprovodném
programu budou připraveny pivní a silové
soutěže jednotlivců i družstev.

Klas zve na cimbálovku a kroje
být musí! A protože nám muzika a tanec moc moc chybí, rozhodli jsme se
uspořádat Besedo o cembálo. Na besedě nám bude k tanci a poslechu hrát
prvotřídní cimbálová muzika Primáš
z Přerova a také naše Hanácká mozeka Klas,“ uvádí organizátoři z Klasu.
Organizátoři zároveň doporučují
zakoupit si lístky v předprodeji, kapacita sálu je totiž omezena na 170 lidí.
A kdy to vypukne? V sobotu 31. července v 19 hodin. Akce se tradičně
uskuteční v kulturním domě Kralice
na Hané.
(sob)

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 26. července
17:30 BLACK WIDOW
thriller USA
20:00 CIRKUS A PSÍ ŽIVOT
komedie Francie
úterý 27. července
17:30 ROZHNĚVANÝ MUŽ
thriller Velká Británie
20:00 KINO NASLEPO
náhodný film
středa 28. července
15:00 GUMP – PES,
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
český rodinný film
17:30 MATKY
česká komedie
20:00 NA ZNAČKY!
dokument ČR/SR
čtvrtek 29. července
15:00 ANNY
český dokument
17:30 EXPEDICE: DŽUNGLE
akční komedie USA
20:00 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
pátek 30. července
15:30 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
animovaná komedie USA
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
20:00 EXPEDICE: DŽUNGLE
sobota 31. července
15:30 CROODSOVI: NOVÝ VĚK
17:30 GUMP – PES,
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
20:00 TOTAL RECALL
akční thriller USA
neděle 1. srpna
10:30 LUCA
animovaný film USA
15:30 EXPEDICE: DŽUNGLE
18:00 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
20:15 VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE
americký thriller

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 26. července
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvízů
středa 28. července
10:00 DESKOHRANÍ
hry deskovky
čtvrtek 29. 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

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

Galerie
Špalíèek

Uprkova 18, Prostějov
do 5. září
FENOMÉN SAUDEK
výstava fotografií
početná kolekce manýristických fotografií, na nichž se objevuje i ikonická
Duha
„zeď,“ dominanta ze 70. let minulého
století, ale i mnoho dalších a také obraKulturní klub
zy, kterými se slavný fotograf vyjadřuje
Školní 4, Prostějov
v poslední době, je dovezena do Prosdo 31. srpna
tějova poprvé a originálním doplněním
10.
ROČNÍK
MEMORIÁLU jsou fotografie prostějovských tvůrců,
LUĎKA MAŘÁKA
kteří tak chtějí vzdát poctu ikoně vzbuvýstava Spolku prostějovských fotografů zující neskonalý obdiv

Letní kino
Mostkovice
středa 28. července
21:30 VYŠEHRAD: SERYJÁL
česká komedie
pátek 30. července
21:30 MATKY
česká komedie
sobota 31. července
21:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
česká komedie
neděle 1. srpna
21:00 HURÁ DO DŽUNGLE
animovaný film Mauricius

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 30. července
21:30 TOP GUN
americké drama
sobota 31. července
21:00 FOTBALOVÝ SKŘÍTEK
česká komedie

Zámek
Plumlov
sobota 31. července a neděle 1. srpna
ŠERMÍŘI NA ZÁMKU

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

21072310901

KRALICE NA HANÉ Zatím
smutný ročník zažívá folklórní
soubor Klas z Kralic na Hané. Podobně jako jiné společenské a kulturní organizace, tak i folkloristé
se museli prát s vládními protikoronavirovými nařízeními.
Letos tak nebyl ani jeden z oblíbených hanáckých bálů a ani Kralické
klebete. V souboru se ale rozhodli, že
to tak nenechají. A tak na příští týden
plánují první veřejnou „domácí“ akci.
„V souboru jsme si říkali, že plesy
a Klebete nebyly a že tak přece něco

Slatinkovské pivní slavnosti
V sobotu 31. července se na fotbalovém
hřišti budou konat Slatinkovské pivní
slavnosti. Připraveno bude 10 výčepních kohoutů v různých pivních stylech.
Lidé se mohou těšit na pivo z pivovarů
Nachmelená opice, Tvarg, Helf, Mazák,
Jadrníček a další. Narážení sudů je naplánováno na 13:00 hodin, od 15:00 bude
na programu divadlo, od 18:00 hodin
koncert kapely Luna a od 20:00 hodin
taneční zábava. Chybět nebude bohaté
občerstvení, nejen děti si budou moci
užít sprchu, hlavolamy, malování na trička, obří skluzavku, čtyřkolky a další.

„Na Skalu“ se vrací „kuchtilové“
VRANOVICE - KELČICE – Umíte
dobrý guláš? Nebo se jen rádi pobavíte a sem tam ochutnáte? Ať tak,
nebo tak, vyrazte v sobotu 31. července „Na Skalu“. Místo kousek
od Vranovic, při silnici směrem na
Vincencov, se totiž stane dějištěm 5.
ročníku vaření kotlíkových gulášů.
A co je pro to třeba kromě soutěžního a kuchařského ducha? Například
donést si některé ingredience, koření,
některé potřeby na vaření. Organizá-

toři však hlásí, že část věcí si lidé nosit
nemusí. Pro účastníky bude připraveno
vepřové maso, dřevo pod kotlík i voda.
Nejlepší guláš ocení porota věcnými
cenami, možná se ale najde i nějaká ta
cena útěchy. Pokud se pak chcete se
svým gulášem předvést, je potřeba se do
26. července přihlásit na e-mailu LenkaHrudova@seznam.cz. Věk účastníků
není téměř omezen, spodní hranice je
15 let. Startovné na akci začínající ve
13.30 hodin je 300 korun.
(sob)

KDE SE CO DÌJE?
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Dechovky si dají dostaveníčko
Už dvanáctý ročník akce Pod hanáckým nebem se chystá na tuto neděli.
Do Vřesovic se při té příležitosti sjedou
dechové kapely z Prostějovska a okolí.
Od 14.00 hodin se postupně představí
na setkání dechovek čtyři kapely včetně
místní Vřesovanky a známé Věrovanky.
Účastníci se mohou těšit na mnohé,
kromě výkonů hudebníků také na příjemné prostředí zámeckého parku či
moderátora Karla Hegnera. Vstupné na
akci činí 150 korun. Srdečně zvou pořadatelé z Vřesovanky.

Hradčany přivítají Markovanku
Hned dvě větší akce po sobě se konají
v Hradčanech-Kobeřicích. Zatímco
uplynulý víkend přinesl sraz motorek
spojený s letním kinem a návštěvou
režiséra Zdeňka Trošky, tentokrát si na
své přijdou lidé milující dechovku. Do
obce totiž přijede Markovanka. A navíc
se na akci rovněž mají dostavit Otík či
pan Pávek z filmu Vesničko má středisková. Sama akce se uskuteční v sobotu
31. července od 18 hodin na fotbalovém hřišti v Hradčanech. Kdo by si tak
troufl, nemusí zůstat u posezení se sousedy a pojídání, ale může se i aktivně
zapojit, třeba tancem.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* od pondělí 26. července se koná
STEZKA PARKEM SE ZVÍŘÁTKY.
Samoobslužná hravá stezka na Husově
náměstí bude zaměřena na informace
a hravé úkoly o zvířatech. Rodiče s dětmi
si ji mohou projít samostatně kdykoliv až
do 4. srpna.
* v úterý 27. července od 8:15 do
13:30 hodin se koná vycházka
ZA PRAMENEM PUNKVY. Vycházka pro rodiny s dětmi do lesů
Drahanské vrchoviny spojená s hledáním pramene Luhy (která je zdrojnicí
Punkvy), meteoradaru Skalky, partyzánské chaty a dalších místních zajímavostí. Ráno společný odjezd autobusem v 8:15 do Benešova (st. č. 11),
návrat z Protivanova do 13:30. Délka
trasy asi 6 km.
* ve středu 28. července od 8:15 do
13:30 hodin je na programu vycházka
K ROZHLEDNĚ KOPANINCE pro
seniory a další dospělé zájemce. Trasa
povede z Malého Hradiska do Repech,
kde navštívíme rozhlednu Kopaninku.
Odtud budeme pokračovat do Nivy, ve
které se nacházejí cenné mokřadní louky. Ráno společný odjezd autobusem
v 8:15 do Malého Hradiska (st. č. 11),
návrat z Nivy do 13:30. Délka trasy asi
9 km.

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, 14.00-16:30, 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...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
Regionální pracoviště TyfloCentra Olov Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
mouc v Prostějově nadále poskytuje služk zapůjčení kompenzační pomůcky,
by nevidomým a slabozrakým občanům
např. Polohovací lůžka, ortopedické
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00 vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve stře- jsme rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší
info na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
du po telefonické domluvě.
Svaz tělesně postižených MO
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
pořádá dne 26.8.2021 zájezd
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
do Třebíče a Náměště nad Oslavou.
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Tel.: 606 891 219
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty. SK Kobra Kobeřice Vás srdečně zve na
Můžete využít služeb našeho zařízení druhý ročník charitativního běhu „Kov podobě odborného sociálního pora- berská pětka“, který se koná 28. srpna
denství a nabídky baterií do sluchadel 2021 od 12:00 hodin. Startovné bude
a drobné příslušenství ke sluchadlům věnováno Štěpánkovi, který má závažné
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky zdravotní postižení. Trasa Hradčany –
Kobeřice, délka trasy 5 km.
různých velikostí).



navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

„Pupa“
slaví
48.

SPORT

KULTURA

SPOLEČNOST

21071610871

MIL
U
2!Þ JEME
!.*
'

Číslo 29 •Ročník 25
Pondělí 26. července 2021

7(1,67e 35267Ě-29$

Naleznete
uvnitř

=ÉŐ,/,
1$
7851$-Ì&+
narozeniny

PROSTĚJOV
Dlouholetý obránce a člen
prostějovské hokejové
rodiny Petr Doseděl
slaví dnes, tj. v pondělí
26. července, své 48. narozeniny. Ve své době
býval miláčkem prostějovských fanoušků, kteří
jej při utkání s Jágr Teamem dokonce vítali více
než nejslavnější hokejisty přelomu tisíciletí!
Většinu své aktivní kariéry
strávil právě v první a ve
druhé lize, když oblékal dresy HKC, BHS, HC i LHK Jestřábi, jimž
také šéfoval z pozice kapitána. Ve svém hokejovém životopise má
i angažmá u rivala v Přerově. „To bylo v době, kdy mě tady nechtěli,“
směje se po letech Petr „Pupa“ Doseděl. Celkem odehrál za Prostějov neuvěřitelných 322 soutěžních utkání, přičemž vynikal především platností před vlastní brankou a silou v osobních soubojích.
Kromě Prostějova působil také v Olomouci, Šumperku a naposledy v Moravské Třebové. Třikrát se mohl radovat se spoluhráči
z postupu ze druhé do první ligy.

K jeho dnešním narozeninám
mu vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
přeje také redakce
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
(jaf, pk)
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ƔƔ Ve dnech 26. až 29. červene 2021 (pondělí – čtvrtek) se z provozních důvodů
neuskuteční odpolední prohlídky interiérů
prostějovské radnice a radniční věže.
ƔƔ Uplynulý čtvrtek 22. července oslavil
45. narozeniny prostějovský hokejový rodák
Marek Černošek, který odehrál skoro 900
utkání v extralize.
ƔƔ V pátek skončilo dopravní omezení na
dálnici D46 u Žešova ve směru na Vyškov,
řidiči svými auty místem znovu projedou ve
dvou pruzích.
ƔƔ Skalp bývalé světové jednadvacítky si
připsal prostějovský tenista David Poljak
(434.), který porazil v úvodním kvalifikačním kole na antukovém challengeru
v Poznani Brazilce Thomaze Bellucciho
(322.) 4:6, 6:3 a 6:1. Bitva se natáhla na
dvě hodiny a 25 minut, k vidění v ní bylo
hned sedm ztracených podání. Podstatně
úspěšnější na returnu byl tenista z Ostravy,
který proměnil hned pět brejkbolů. Jeho
soupeřem ve finále kvalifikace bude Němec Lucas Gerch (444.).
ƔƔ Ve čtvrtek 15. července odstartovalo
hlasování v rámci prestižní ankety Ceny cestovního ruchu Olomouckého kraje. O nejoblíbenější novinku, bike a trail park, kemp,
naučnou stezku nebo neobjevený skvost se
uchází pětadvacítka nominovaných turistických cílů z celého regionu. Hlasovat můžete
tradičně na www.cenykraje.cz až do 15. srpna.
ƔƔ Ve čtvrtek 29. července končí pětidenní
soustředění dorostu FBC Playmakers Prostějov konané v Lipníku nad Bečvou.
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PROSTĚJOV Výjimečný
týden prožili tenisté
Prostějova. Hned tři zástupci TK Agrofert uhráli
životní výsledky a výrazně
se posunuli ve světových
žebříčcích. Vít Kopřiva
to na prvním turnaji ATP
v Gstaadu dotáhl až do
semifinále. Sára Bejlek triumfovala v Olomouci a získala první titul mezi ženami a Jiří Lehečka se raduje
z prvního titulu na challengeru, na který dosáhl
v Tampere.

MÁTE RÁDI
ODPOČINEK?

ƔƔ Dnešní tematická strana se věnuje
koupací sezóně a lázeňskému cestování. Máme pro vás pár tipů! strana 21

„Takové týdny by se klidně mohly opakovat každý měsíc. Všichni tři si
zaslouží velké poděkování. Dosáhli na skvělé osobní úspěchy a přitom
skvěle reprezentovali náš klub. Máme z toho obrovskou radost,“ komentovala poslední výsledky šéfka prostějovských tenisových projektů Petra
Černošková.

O TENISOVÝCH ÚSPĚŠÍCH ČTĚTE NA STRANÁCH 22 A 31

prostějovské ubytovatele a proîHNQÕWHYDõLP]Q£P¿P naše
pagovat služby a atrakce, které Pros-

➢

pobyli. Zároveň tím chceme podpořit kteří do těchto měst o prázdninách
zavítají. Jinými slovy aktivita #Prostějov baví je určena čistě návštěvtějov nabízí. S kolegou a předsedou níkům, kteří nemají trvalé bydliště
Komise pro cestovní ruch a podporu v Prostějově. Pokud se v našem městě
podnikání Markem Moudrým jsme ubytují alespoň na dvě noci, mohou
PROSTĚJOV Město Prostějov rozjíždí v letošním roce projekt na podporu se inspirovali ve městech jako Znojmo zdarma navštívit například Aquapark,
turistického ruchu. Jde o prázdninovou akci #Prostějov baví. V čem spočívá? nebo Praha, kde zase naopak mohou kino Metro (nebo letní kino Metro),
„Jde nám o to, aby turisté, kteří do města přijedou, tu také nějakou dobu benefity využívat třeba Prostějované, Šmoulíkov a Laser Arénu, zajít si do

ćH#prostejovbavi!

PROSTĚJOV Znalosti získané na kurzu první pomoci, který strážníci absolvovali, jsou
připraveni využít k záchraně člověka nacházejícího se v ohrožení života. A zkušenosti se
právě jednomu ze strážníků hodily v úterý
20. července odpoledne, kdy v Plumlovské
ulici v Prostějově zkolaboval muž. A došlo i na
masáž srdce!

ƔƔ Ani v letních vedrech jsme nezapomněli na něžnější pohlaví a jsme tu
s dalším vydáním pravidelné rubriky
strana 20
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„Strážníka na náměstí T. G. Masaryka oslovila žena,
která uvedla, že v Plumlovské ulici leží na chodníku jí
neznámá osoba. Strážník se ihned vydal na uvedené
místo, kam právě dorazila také Zdravotnická záchranná služba. Muž se nacházel v bezvědomí, měl slabě
hmatatelný puls, proto okamžitě záchranář přistoupil
k resuscitaci. Při této fyzicky náročné činnosti se strážník střídal s přítomným záchranářem v masáži srdce.
Po několika minutách poskytování první pomoci muž
nabyl vědomí a začal dýchat,“ popsal složité okamžiky při záchraně života Petr Zapletal z Městské policie
Prostějov. Jak ještě dodal, muž byl následně uveden
do stabilizovaného stavu a převezen do prostějovské
nemocnice.
(mik)
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KRAJ HLASÍ: DO BOJE!
ƔƔ Po dlouhé přestávce by se měly konečně rozjet boje v amatérských fotbalových soutěžích. Jako první čeká start
Lipovou a Kralice dvoustrana 24-25
prostějovského muzea včetně galerie
Špalíček, eventuálně zajet do Červeného domku v Kostelci na Hané,“
říká náměstkyně primátora Milada
Sokolová.
Seznam partnerů ubytovaných
i akce najdete na www.prostejov.eu.
Tak ať #Prostějov baví ještě celý měsíc
nejen návštěvníky města!
(red)
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KLENOVICE NA HANÉ
V polovině července zažili
v klenovickém sportovním
areálu velkolepou událost.
Nešlo však o žádné sportovní klání, jak bývá na místním
hřišti zvykem, ale o svátost
manželství. Ženichem nebyl
nikdo jiný než dlouholetý člen
domácího výběru a kapitán
mužstva Tomáš Rozehnal. Ten
navlékl prstýnek Kateřině Cetkovské, nyní již Rozehnalové,
jež je dcerou předsedy klubu
a klenovického starosty.
„Na společné cestě životem
vám přejeme hodně štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
A držte se! Život nemá zábradlí. A ať je vaše manželství stejně krásné a šťastné jako láska,
která vás k němu přivedla!“
vzkazují klenovičtí fotbalisté -NGPQXKEG\CåKN[RTCXQWHQVDCNQXQWUXCVDW
a Rozehnalovi spoluhráči. (jp)
Foto: Josef Popelka
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PROSTĚJOV „Hele, to je lékař!“ reagoval jeden z menších chlapců PŮVODNÍÍ
na mladého muže v bílém plášti krátce před zahájením vystoupení reportáž
Úžasného divadla fyziky (ÚDIF).To do Prostějova dorazilo s předstapro Večerník
k
vením, které by se dalo nazvat Drama ohně a ledu. Po jeho skončení
už byl rozdíl mezi doktorem a experimentujícím vědcem každému Martin
z přítomných jasný. Akce konaná uplynulou sobotu 24. července ZAORAL
v prostoru před prostějovskou hvězdárnou v Kolářových sadech Dramaturgicky bylo představení rozbyla první ze dvou, které připomínají 60. výročí této instituce.
děleno na dvě části. V první z nich vše
Jak funguje karbidové dělo? Jak se vyrábí
zubní pasta pro slony? Proč nehasit obsah hořícího hrnce vodou? A jakou roli
v tom všem hraje kyslík? Tak na všechny
tyto otázky si mohli odpovědět ti, kteří
dorazili v sobotu odpoledne před prostějovskou hvězdárnu.
Zpočátku jich tam byla opravdu jen hrstka, ovšem sami aktéři pohotově začali
pomocí mikrofonu svolávat děti z okolních hřišť stejně jako dospívající posedá-

vající po okolních lavičkách. I díky tomu
se prostor před improvizovaným jevištěm solidně zaplnil.
Když však vlastní představení začalo, děti
i dospělí už z něj nemohli odtrhnout oči.
Ostatně experimenty připomínající ze
všeho nejvíce kouzelnické triky, prostřednictvím nichž přítomní poodhrnovali
roušku tajemství z principů, jimiž se řídí
svět kolem nás, byly skutečně působivé
i zábavné zároveň.

hořelo a vybuchovalo, v té druhé se naopak pracovalo s látkami, jejichž teplota se
pohybovala hluboko pod bodem mrazu.
„Když máte odolný klobouk, tak jím
voda neproteče. Nikoliv ovšem kapalný
dusík o teplotě zhruba mínus 200 stupňů Celsia. Má totiž úplně jiné fyzikální
vlastnosti než voda,“ předvedla Barbora
Mikulecká efektní pokus, během něhož
se nejprve nepropustná buřinka rázem
změnila v cedník. Když si jej následně

8GUNWPGéPÆOQFRQNGFPKRTQUVQTRąGFRTQUV÷LQXUMQWJX÷\F¾TPQWQåKXKNC\¾DCXP¾X÷FC
Foto: Martin Zaoral
performerka nasadila na hlavu, tak se jí
z ní dýmalo jak z Krakonošovy fajfky.
„Jednak to příjemně chladí, jednak to
vypadá, že přemýšlím, až se mi z hlavy
kouří,“ glosovala Mikulecká.
Po setmění následně u hvězdárny díky
spolupráci s kinem Metro 70 přišlo na
řadu promítání výborného vědeckofantastického filmu Interstellar o zapeklité
situaci, do níž se lidstvo dostalo kvůli
zvýšení koncentrace dusíku v atmosféře.
Kdo program oslav konaných pod záštitou primátora města Prostějova v sobotu
nestihl, dostane ještě jednu šanci. „Druhým dnem oslav výročí bude předposlední srpnová sobota 21. srpna,“ pozvala
všechny pracovnice hvězdárny Iveta 0÷MVGTÆ\RQMWUčX[RCFCN[PGLGPGHGMVP÷CNGKFQEGNCPGDG\RGéP÷
Foto: Martin Zaoral
Fréharová.
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jak proobíhalla návvštěvva zdeňk
ň a troošky
kyy v hraadččaneech....
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Režisér přijel za Jawou
Venci Konopníka

HRADČANY-KOBEŘICE V jeden velký amfiteátr se proměnila zahrada u mlýna v Hradčanech.
Majitel budovy a celého areálu Petr Burian totiž tentokrát přichystal pro příchozí něco velkolepého v podobě tří akcí v jednom. První z nich byla srazem motocyklů, a to značky Jawa.
Druhá pak letní promítání, tentokrát filmu Slunce, seno, jahody. A třetí z akcí dvě předchozí
spojila dohromady a dala jim něco navíc. Byla jí návštěva režiséra Zdeňka Trošky, který přijel
besedovat až z jižních Čech.„Věřím, že se mu zde bude líbit. Stejně jako já i Zdeněk Troška má
rád staré stavby, třeba i mlýny…,“ poznamenal před příjezdem režiséra Petr Burian.
FOTOGALERIE
a VIDEOklikni na
www.vecernikpv.cz

21072010877

BYLI JSME
U TOHO

<FGP÷M6TQwMCUGWM¾\CNLCMQéNQX÷MXVKRPÚCJQXQTPÚ Foto: Michal Sobecký
místě rozdávané plakáty se známým
PŮVODNÍ
tvůrcem.
reportáž
Ještě předtím se však zaznělo mnopro Večerník
hé o režisérovi. „Vidíte, pětadvacet
let nečtu noviny, nekoukám se na
Michal
zprávy. A hele, jak kvetu,“ předvedl
SOBECKÝ
Zdeněk Troška světu své břicho,
A byla to vskutku návštěva povede- aby svá slova umocnil. Publikum se
ná. Troška byl vůči přítomným i své- rovněž dozvědělo, že miluje vajíčka.
mu hostiteli příjemný, vlídný, navrch „Musím říct, že jsem si na ně vytvořil
také vtipný. Během hodiny se rozpo- jistou závislost,“ komentoval s úsměvídal o své tvorbě, činnosti, o sobě. vem.
Nebál se z ničeho dělat redakci. Po- Záhy byl legendární režisér potěšen
hodu i kurióznost pak akci dodával originálním dortem, v němž rozfakt, že pódium pro Zdeňka Trošku hodně vajíčka nechyběla. Stejně tak
a jeho manažera Marka Kališe bylo jako během pátečního večera dobrá
na korbě traktoru. Před ním ostatně nálada v Hradčanech. „Je to skvělé,
probíhala i autogramiáda, na niž se ohromné. Zájem byl opravdu velký,
nahrnuly vpravdě stovky zájemců. akce se moc povedla,“ pochvaloval si
Podepisovaly se pak zejména na Petr Burian.

společnost
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Nasvícené kamiony nadchly region,

show ve Žraloku bavila
V Plumlově se poprvé konala Van & Truck show

PLUMLOV To byla podívaná! Už je to přesně 13 let, co se
v kempu Žralok v Plumlově poprvé konal největší sraz trabantů ve střední Evropě. Od té doby se setkání nadšenců nejrůznějších značek aut stala pevnou součástí léta u Podhradského
rybníka. Přesto Van & Truck show, která se tu konala uplynulou sobotu 24. července, z této řady do jisté míry vyčnívala.
A to nejen velikostí vozů, ale i veskrze pohodovou atmosférou
a atraktivním programem, který bavil všechny příchozí.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Celkem se do kempu Žralok sjelo 66
nasvícených kamionů a 33 dodávek.
Po páteční spanilé jízdě, která nadchla
podstatnou část Prostějovska, byl na
sobotu přímo v Plumlově připraven
zajímavý program. Mezi jeho nejatraktivnější body spadalo tahání dodávky

a trucku na laně či sexy myčka. Na závěr dne došlo i na vyhlášení těch, kteří
si z Plumlova odváželi pohár. K nim
patřili i kamarádi, kteří sem zavítali
z Kostelce nad Orlicí. Jeden z nich získal první cenu za nejlepší osvětlení, ten
druhý zase za nejvydařenější interiér.
„Všechna světla a světýlka jsem si s kamarádem zapojoval sám, ale zaplatila
to firma, pro kterou jezdím. Auto nyní
opravdu krásně září, podle naší paní
majitelky tak vyzařuje jeho andělská
síla,“ netajil nadšení Patrik Fišer.
Druhé ocenění putovalo do města
v podhůří Orlických hor za nejlepší

interiér. „Platil jsem si ho sám a dal
si na jeho vybavení záležet. S kamionem jezdím neustále do zahraničí,
a tak v něm trávím většinu pracovního týdne. My řidiči máme v autě
pracovní místnost, chodbu, ložnici
i kuchyň, je to náš druhý domov.
Proto jsem si dal záležet, aby to u mě
vypadalo pěkně,“ vysvětlil Tomáš
Hunčovský. Oběma přátelům se
v Plumlově moc líbilo. „Je to tady
parádní, přehrada, rybník i zámek.
Pokud se bude sraz opět konat, tak
určitě nebudeme chybět,“ shodli se.
Podobně to viděli i pořadatelé. „Celé
setkání hodnotím velice pozitivně,
musím ocenit úžasný přístup lidí
z kempu a líbilo se nám i zdejší prostředí. Rádi se sem příští rok opět vrátíme,“
potvrdil za organizátory Petr Konečný.
Příští větší akcí v plumlovském
kempu Žralok bude 2. ročník Srazu
japonských vozů, který se tu bude
konat od 13. do 15. srpna.
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Foto: Martin Zaoral

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral
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ČECHY POD KOSÍŘEM Nejnovější výstava v areálu zámku je
nyní věnována psům, konkrétně
se jedná o chrty a podence. Kromě
této výstavy se v zámeckém parku
v neděli konal také trénink psů
v disciplíně coursing, kdy právě
pejsci běží předem určenou trať,
na které se snaží dohnat kořist.
Tento trénink si mohl vyzkoušet
se svým čtyřnohým mazlíčkem
každý, kdo se předem přihlásil.
Více než dvacítka psů si tak vyzkoušela trať a všichni obstáli. Na
závěr se svého běhu dočkali také
adoptovaní podenci od organizace Adopce psů bez hranic a za to je
čekala pořádná odměna.

Jan FREHAR
Celý program začal před zámeckým
parkem už krátce po druhé hodině
odpoledne, kdy všichni přítomní
zhlédli výstavu psů, kterou připravil
spolek Adopce psů bez hranic. Poté
následovala procházka zahradou zá-

meckého parku a volně se pokračovalo coursingovým tréninkem.
Výstava těchto dvou ras psů poukazuje na jejich podobnost, hlavně pak
na problémy podenců. Tito psi jsou
totiž ve Španělsku využíváni na lov,
jenže v případě nějakého problému
se jich místní obyvatelé zbavují. „My
nechceme, aby tito pejsci skončili
někde opuštění, nebo dokonce ještě
hůře, spolupracujeme proto s dalšími agenturami, které se o tyto pejsky starají. Na jihu v části Andalusie
jsou tito psi velmi populární, ale v
případě nějakých zranění či špatného lovu se jich lidé zbavují. My se
jim tak snažíme dávat druhou šanci
tím, že je dostaneme sem k novým
majitelům,“ prozradila hlavní organizátorka tohoto projektu Marie Gronychová.
Vybrat vhodného pána a poté psa
sem dopravit je však běh na dlouhou
trať, navíc finančně nákladný. Jen vyřízení všech dokumentů a následný
převoz vyjdou na pár tisíc korun.
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„Není to úplně jednoduché, ale jde
to, vždy však nejprve musíme zjistit,
zda je zájemce opravdu vhodný. Jsou
to přeci jen lovečtí psi a potřebují
opravdu pravidelný pohyb. Navíc
jsou zvyklí být ve smečkách, takže je
i vhodné, aby jedinec nezůstal sám.
Není to plemeno pro každého, ale

jakmile si jej jednou zamilujete, už
byste nechtěli nikoho jiného,“ dodávala dále Gronychová.
Zámek v Čechách pod Kosířem tak
přilákal řadu lidí s jejich čtyřnohými
miláčky, hlavně se však poukázalo na
velmi dobrou věc opravdu vydařenou
formou.

PROSTĚJOV Marek Hloch (25)
pronikl mezi tucet finalistů letošního Muže roku. Všichni, kteří jej
osobně znají, mu fandí. „Marek
chodí s mojí dcerou a musím říct,
že je to naprosto super kluk, který si určitě zaslouží podporu. Je
to borec, sympaťák a sportovec,“
upozornil nás jeden z našich čtenářů.
Rodák z Prostějova vystudoval SOŠ
podnikání a obchodu. Po maturitě
nastoupil na Univerzitu Palackého
v Olomouci, před studiem nakonec
dal přednost kariéře vojáka z povolání. „Do soutěže mě přihlásila pří-

telkyně, protože tvrdí, že na to mám.
Je to fajn, protože nyní to všechno
prožíváme společně,“ ozřejmil Marek Hloch okolnosti, za jakých se
v soutěži ocitl. „Není vyloučeno, že
ji na oplátku také někam přihlásím,“
dodal s úsměvem.
Tucet finalistů letošního Muže roku
už má za sebou čtyřdenní soustředění, během něhož jim mimo jiné
herec Jan Přeučil pomohl zlepšit
jejich rétorické schopnosti, a zároveň nacvičili choreografii na finálový večer. Ten se bude konat
27. srpna v Náchodě. Již dnes můžete
dát Markovi hlas na zpravodajském
serveru idnes.cz, kde jej najdete pod
číslem 3.
(mls)

Zdařilá premiéra! 5D÷TCVGNUMÚVTJ
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PROSTĚJOV Desítka vystavovatelů
se sešla na historicky prvním sběratelském trhu na prostějovské tržnici,
který se konal v neděli 18. července.
Zájem byl takový, že se organizátoři
rozhodli akci o letošních prázdninách zopakovat.
Bude mít prostějovská veřejnost o podobnou akci vůbec zájem? Tak tato
otázka se vynořila společně s nápadem
uspořádat premiérový sběratelský trh.
A ohlas nakonec předčil očekávání.
„Účast byla vynikající, takže už nyní plánuji druhé sběratelské setkání. To se na
prostějovské tržnici uskuteční v neděli
29. srpna. Jelikož máme skvělé reakce
i od návštěvníků, věřím, že se z této akce
stane v Prostějově tradice a nad uměním
se budeme setkávat každý měsíc,“ netajil
své nadšení galerista a organizátor setkání Jindřich Skácel, který poděkoval všem,
jež v neděli dorazili. „Jmenovitě bych
chtěl určitě zmínit uznávaného starožitníka Mirka Macíka za to, že výrazným
způsobem pozvedl úroveň nabízeného
zboží,“ uzavřel Skácel.
(mls)
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Foto: Facebook
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ODDECHOVÝ ÈAS

Milí přátelé,
milé přítelkyně,
moc vás zdravím v červencovém
vém vydání Servisu
měř za námi, a tak
pro ženy. Půlka prázdnin je téměř
poň trochu odpodoufám, že jste si již stačili alespoň
eměli dovolenou,
činout a že ti z vás, kteří ještě neměli
uste vypnout
si ji teprve značně užijí. Zkuste
nto luxus
hlavu i mobil, dovolte si tento
alespoň na chvíli. Svět se bez vás ania nimejte
koho z nás jistě nezboří. Vnímejte
kolní
sami sebe, svůj dech, okolní
ejte
přírodu, památky a prožívejte
me
všechny radosti, které máme
orr
k dispozici. Dnes vás čeká reporběd
táž se druhou výherkyní o oběd
nka
s mou maličkostí, dále pozvánka
aky si
do letní PROMĚNY IMAGE a taky
ni dnes
můžete dát něco na zub. Ani
nepřijdete o letní cvičení, kdee jsme se
řeji příjemzaměřili na posílení rukou. Přeji
né a ničím nerušené čtení.
Mějte
ekrásnédny
plnézdraví
víaenergie,
taKřížová
Aneta

servis pro ženy
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Motto na tento týden:
„Někteří lidé přicházejí do tvého života
jako požehnání. Někteří přicházejí do
tvého života jako lekce.“ Matka Tereza

+/$67(6('235É='1,129e3520Ě1<,0$*(

Potřebujete změnu image a nevíte jak na to? Stojíte už roky na stejném místě a neumíte se pohnout dále?
P
M
Máte nízké sebevědomí? Potřebujete udělat tlustou čáru za vaší minulostí a získat novou energii a jiskru do živvota? S tím vším vám můžeme pomoci. Přihlaste se do naší PROMĚNY IMAGE, kde měníme nejen vizáž,
aale pomáháme ke zdravému sebevědomí a novému náboji do života.
P
Připomeňme si, že doposud v naší košaté historii proběhlo šedesát proměn, které můžete najít na www.vecernikpv.cz. Ostatně
n ženy, ale i muži si už zaslouží mimořádnou péči. A my se o vás postaráme už brzy přímo královsky. V tuto chvíli hledáme
nejen
t adeptky či adepty pro prázdninové pokračování.
tedy
N
Nejdříve
vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a úplný závěr
b završen profesionálním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
bude
D
Dámu
pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu, líčení v H Studiu, výběr nového
š
šatníku
v RV Fashion, brýlí v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude profesionální focení a natáčení pod taktovkou Ivo
M
Mynaříka.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neN
m jiných slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
měly
C musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail: NÁMĚTY@vecernikpv.cz.
Co
Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
D
N
Napište také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás,
ddále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete až do 10. SRPNA 2021. Těšíme se na spolupráci s vámi!

!MPCÑJ=î?NQÁOîUFJP,;PFÀHIO(CmEIPION@I@NG
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Jak jistě víte, v dubnu jsme si připomněli 10. výročí trvání Servisu pro
ženy. U příležitosti tohoto jubilea
PROSTĚJOVSKÝ Večerník vyhlásil čtenářskou soutěž. A protože klasických výher je všude dost, hlavní
cenou byl v tomto případě oběd
s naší redaktorkou, která vás celých
10 let provází nejen světem žen,
slečnou Anetou Křížovou. Do tohoto klání se přihlásilo hned několik
desítek z vás, avšak vyhrát mohli jen
tři z vás. Na muže se tentokrát vůbec
nějak nedostalo, uspěly tři dámy.
Druhou šťastnou výherkyní se stala
paní Pavlína Lišková a jelikož ani
jedna z nás nemohla přes poledne,
zašly jsme si na zahrádku Národního domu na příjemnou večeři...
Pavlína Lišková byla vylosovaná až jako
třetí, ale ze zdravotních důvodů druhé
vítězky a poté i redaktorky bylo setkání
v původním termínu odloženo. Mezitím
se tedy uskutečnil „oběd“ práývě s Pavlínou. Naše setkání se odehrálo druhý týden v červenci, a to opět za velkého vedra
a ostrého slunce, i když jsme se sešly až
kolem sedmnácté hodiny. V restauraci
Národního domu je však zahrádka, která
nabízí i příjemné posezení ve stínu, což
opravdu přišlo vhod, takže jsme si mohly
oddychnout od neúprosného sluníčka.
A nutno říci, že setkání to bylo veselé a již

samo zjištění, o koho se jedná, bylo opět
šokující v dobrém slova smyslu. Pavlína
Lišková je totiž teta naší redaktorky!
„Několik let jsme se neviděly, maximálně
jsme na sebe mávly zpovzdálí a pamatuji
si, že jsem při losování kolegyni řekla číslo
třináct, pod nímž se k mému velkému
překvapení skrývala teta. Věřím v to, že
nás dal dohromady osud, karma, říkejme
tomu, jak chceme, každopádně překvapení to pro mě bylo obrovské a potěšilo mě,“
netajila svůj údiv Aneta Křížová. „Nejsem
typ, co někde soutěží, přihlásila jsem se
vůbec poprvé do takové soutěže, nabízelo se to jako dobrá možnost k setkání, tak
jsem si řekla proč ne. Výsledek jsem se pak
dozvěděla z novin, četla jsem si je, když už
byl večer. Byla jsem velmi mile překvapená, že to vyšlo. Samou radostí jsem chtěla
jít vzbudit syna, ale pak jsem si to raději
rozmyslela, přeci jen už byla pokročilá hodina,“ smála se Pavlína Lišková.
Šťastná dáma má dva dospělé syny, pracuje jako školnice v místní střední škole. Ve
svém volném čase ráda čte, chodí do divadla, hlavně na muzikály, jezdí na koncerty
a cestuje po krásách naší země, ale i zahraničí. „Letos je situace divoká, měli jsme
objednanou dovolenou na Slovensko do
Tater, ale opatření člověka spíše znechutí,
než aby měl radost z dovolené, takže jsme
to zrušili a byli jsme v Jeseníkách, tam je
krásně, to nikdy neomrzí. Máme v plánu

ještě jednu dovolenou po Čechách, tak
uvidíme,“ prozradila Pavlína Lišková.
Během povídání došlo i na výtečné pokrmy z restaurace Národního domu. Jídelní
lístek nabízel samé speciality jako pečené
šneky, kuřecí prso s omáčkou ze sušených
rajčat a rozmarýnové noky, grilovanou
panenku sous vide s pepřovou omáčkou
a pečenými grenaille, grilovaného lososa
s koprovým dipem a grilovanou zeleninou či třeba Ceasar salát. Jako přípitek
jsme zvolily Martini a v rámci předkrmu
jsme neodolaly pečeným šnekům. Paní
Pavlína si pochutnala na výše zmíněném
kuřecím prsu a naše redaktorka na lososovi.Jakozákusekimimojídelnílístekochotný a milý personál připravil skvělé palačinky. Celé setkání trvalo přes tři hodiny, za ty
roky totiž bylo mnoho témat a novinek,
které byly potřeba probrat.
„Bylo to moc fajn. Opravdu jsem ráda,
že teta udělala tento krok, osud nás dal
dohromady a my jsme se mohly takto příjemně po několika letech setkat.
Doufám, že jsme opět obnovily naše setkávání a brzy se opět uvidíme,“ uzavřela
na závěr Aneta Křížová.
Druhé šťastné setkání máme tedy za
sebou. V dalším vydání Servisu pro
ženy, který připravuje do posledního srpnového vydání, byste měli najít třetí vítězku soutěže od Večerníku. A věříme, že je opět na co se těšit.

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI

LXXXIII.
DÍL

V tomto okénku
sebudemejižpo
třiaosmdesáté
věnovat různým
harmonizačním, relaxačním, ale i posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný
pohyb. Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře či kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii
pravidelně věnovat. Dovolené jsou
v plném proudu, a tak se zaměříme
na posílení a vytvarování paží. Dnes si
připravte dvě lahve naplněné vodou
oobjemu0,5litru...
1. Jako první se rozcvičte, rozcvička
by měla předcházet úplně každému
cvičení. Následně si pusťte nějakou
oblíbenou hudbu a můžeme začít. Posadíme se na podložku, pokrčíme kolena a rukama se opřeme lehce za sebe,
dlaně směřují k chodidlům (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

2. Teď ruce zapřeme do podložky, propneme je, zapojíme hýždě a zvedáme
se nahoru a zpět, avšak nedosedáme
úplně na zem (viz. foto). A střídáme
tedy nahoru a dolů. Cvik provádíme
dvanáctkrát za sebou. Kdo má výdrž,
tak může zařadit tucet temp za sebou,
poté dvanát sekund odpočívat a takto
to opakovat třikrát. Cvik je jednoduchý, ale efektivní, zpevňuje a posiluje
tricepsy.

(QVQ288GéGTPÊM

3. V dalším cviku se postavíme na podložku, mírně rozkročíme nohy, srovnáme záda, zasuneme krk, zatáhneme břicho a připravíme si do rukou dvě lahve
s vodou o objemu 0,5 litru (viz. foto).
Nyní se od břicha začneme pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme pocit, že se
žebra otevírají do široka, dech však nezastavujeme, ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.

4. Nyní ruce s lahvemi předpažíme
a s nádechem je obě naráz zvedneme
nad hlavu, s výdechem ruce vrátíme
zpět do výchozí polohy (viz. foto).
Lopatky celou dobu stahujeme k sobě.
Cvik provedeme dvanáctkrát za sebou.
Během cvičení pravidelně dýcháme,
tento cvik je výborný na zpevnění
ramen. Nezapomínejte na závěrečné
protažení, ať vás následující dny nic nebolí. Závěrem si za odměnu zatleskejte!

21072210884

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ

A já se těším zase příště!

téma večerníku
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Léto je tady a s rostoucími teplotami se zvyšuje zájem o koupání všeho druhu. Proto neváhejte a užijte si letní měsíce naplno, ať máte na co vzpomínat!
Protože léta, slunečných dnů, zážitků a dobrodružství není nikdy dost. Na dnešní speciální straně
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku se věnujeme především lázeňskému odpočinku, ale neopomínáme ani
návštěvy aquaparku či dalších koupališť a biotopů.
Texty připravili: Tomáš Kaláb a Eva Reiterová

&
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Nejlepší místa v okolí ke koupání
Letní počasí a nynější tropické dny jsou jako
stvořené pro koupání. Užijte si ho na přehradě,
zatopeném lomu, v přírodním jezírku, na koupališti nebo prostě tam, kde je dostupné kvalitní
vodní osvěžení. Vyberte si z některých našich
tipů v Prostějově a okolí. Pak stačí už jen vzít
plavky, ručník, nějakou deku, no a hurá k vodě!

Přírodní
biotop Otaslavice
V roce 2018 otevřeli v Otaslavicích zmodernizované
přírodní koupaliště. Biotop funguje na principu přírodního čištění. Bazén má dvě části, přičemž v jedné se lidé mohou koupat a ve druhé jsou vysazené
rostliny, které svými kořeny vodu čistí a fungují tak
jako přírodní čistička. Přírodní koupaliště v Otaslavicích je v letních měsících otevřeno po celý týden od
10:00 do 20:00 hodin. Vstupné pro dospělé činí 50
korun na den, zlevněné a pro děti pak 25 korun.

sedací bójky, stříkající pergoly, stěnové vodní masáže a dalších. V areálu nechybí ani dětské a sportovní
hřiště. Provozní doba během léta je od pondělí do
neděle od 9:00 do 20:00 hodin. Areál je otevřený
v případě příznivého počasí.

Koupaliště Vrahovice

Zatopený lom v obci Výkleky nedaleko Olomouce
láká k letnímu koupání. Voda tam bývá čistá a průzračná, viditelnost až do hloubky tří metrů láká příznivce koupání v přírodě. Lom je obestřený obřími
skalisky, ze kterých se otevírá pěkný výhled na hladinu. Přístup do vody je v jednom místě pozvolný.
Hloubka lomu dosahuje v průměru okolo 6 m, dno
je kamenné.

Je nově vybudované zařízení na ploše bývalého sokolského koupaliště. Koupaliště prošlo kompletní
rekonstrukcí v roce 2018 a nabízí 50metrový bazén,
dětský a relaxační bazének, dvě hřiště a další. Nechybí ani občerstvení. Během letní sezóny je otevírací
doba denně od 9:00 do 20:00 hodin. V případě nepříznivého počasí je však provoz koupaliště omezen.

Aquapark Koupelky

Koupaliště Stražisko

Prostějovský aquapark zvaný „Koupelky“ nabízí
návštěvníkům plavecký i rekreační bazén, dále dětský bazén, skluzavky, tobogán a umělý vodní proud.
Nechybí ani celá řada atrakcí v podobě šplhací sítě,

Vzniklo počátkem 70. let minulého století, uvedeno
do provozu bylo v roce 1973. Nedávno však bylo rekonstruováno. Nabízí velký 50metrový bazén, dále
malý pro děti s tobogánem a vodopádem. Malý ba-

zén je solárně dohřívaný. V areálu jsou velké travnaté
plochy s lavičkami. Nechybí ani občerstvení, k dostání na místě jsou i klasická rychlá jídla jako párek
v rohlíku, hranolky, langoše. Provozní doba je denně
od 9:00 do 19:00 hodin. Celodenní vstupné pořídíte
pod 100 korun.

Koupaliště Chropyně
Sice je od Prostějova vzdáleno necelých 30 km,
ale určitě jej stojí za to navštívit. Po rekonstrukci,
která proběhla po 30 letech provozu, dostalo koupaliště nový nádech a přilákalo spoustu milovníků vodních zážitků. Voda ve všech bazénech je
vyhřívaná. K dispozici jsou zábavné vodní atrakce
– sklouznout se můžete na tobogánu, relaxovat
na masážních lavicích nebo v divoké řece. Pro
nejmenší je připraveno brouzdaliště a malý bazén
se širokou skluzavkou. Kromě vodních atrakcí
můžete využít hřiště na plážový volejbal a hřiště
na míčové hry či lezeckou stěnu. Provozní doba
během letních měsíců je od pondělí do neděle od
9:00 do 19:00 hodin.

21072310897

21072210882

21072310898

21072310896

Zatopený lom Výkleky
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Finálové drama s dobrým koncem
Prostějovský TK Agrofert ovládl
MČR mladšího žactva

ZLÍN, PROSTĚJOV Po dramatické finálové koncovce vybojovali mladší žáci a žačky TK Agrofert Prostějov titul na mistrovství České republiky družstev. V rozhodujícím utkání smíšené
družstvo porazilo po velkém boji 5:4 pražskou Spartu, když
o majiteli titulu rozhodovala až závěrečná čtyřhra. „Opět se
potvrdilo, že ve výchově mladých hráčů patříme mezi absolutní domácí špičku,“ těšil výsledek Petru Černoškovou, šéfku
prostějovských tenisových projektů.

Ladislav VALNÝ
Ve čtvrtfinále družstvo porazilo
Třebíč 9:0, když tenisté a tenistky
neztratili ani set. Podobně snadno
si Prostějov v semifinále poradil
s Přerovem. Po výsledku 8:1 postoupil do závěrečného souboje
o titul, v němž čekaly naděje praž-

„Bylo to opravdu neuvěřitelné. Sparta měla extrémně silnou sestavu, my
jsme od začátku šampionátu sázeli
na týmový výkon a to se ve finále
vyplatilo. Celé družstvo si neuvěřitelně sedlo, táhlo stejným směrem.
Všichni se povzbuzovali a dočkali
se odměny. Emoce po zápase byly
opravdu veliké. Je to pro nás hodně
ské Sparty. Favorizovaní Pražané cenný úspěch,“ hodnotil mistrovství
Foto: www.cts.cz
se rychle ujali vedení 3:0, zástupci kapitán výběru Tomáš Kajlík.
prostějovského klubu ale dokázali utkání vyrovnat a nerozhodné
(KP¾NGOKUVTQXUVXÊèGUMÆTGRWDNKM[FTWåUVGXONCFwÊEJå¾Mč
skóre vydrželo také po úvodních
čtyřhrách. Rozhodovala až ta po- TK Agrofert Prostějov – TK Sparta Praha 5:4
slední, v níž pár Šupová, Slamění- Výsledky jednotlivých utkání: Dujka – Krejčí 4:6, 2:6, Wirgler – Kusý 3:6, 1:6, Šupová – Hettlerová 1:6, 3:6, Slaměníková – Kovačková 6:1,
6:3, Sloboda – Ladman 7:5, 6:4, Fedor – Novák 6:2, 6:3, Dujka, Wirgler – Krejčí, Kusý 1:6, 6:7, Sloboda, Fedor – Ladman, Techlovský 6:1, 6:0,
ková vyhrál rozhodující super tieŠupová, Slaměníková – Hettlerová, Ječmínková 6:4, 3:6, 1:0.
-break.
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čtrnáct dvojic a zápasů bylo opravdu
hodně. Po základních skupinách se
hrála vyřazovací část, hráči si sáhli
až na dno svých sil. Bojovností se
ale všichni mohli rovnat profesionálním tenistům,“ uvedl Tomáš Cibulec
ze spolupořádající společnosti TK
PLUS.
Třetí příčku v konečném účtování
pro sebe získala dvojice Kadlec - Sehnal, která po dramatickém průběhu
porazila 6:3 pár Kůrka - Kraváček.
(lv)
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PROSTĚJOV Už příští pondělí
2. srpna začne v Prostějově finálový turnaj mistrovství světa tenisových družstev do 14 let pro
rok 2021. Hrát se bude po roční
pauze vynucené koronavirovou
pandemií. Dívčí naděje budou obhajovat titul, chlapci v roce 2019
vybojovali bronz.
„Nebude to pro naše výběry vůbec
snadné. Ale věřím, že se obě družstva v domácím prostředí předvedou
v co nejlepším světle a budou opět

bojovat o medaile,“ přeje si ředitelka
šampionátu Petra Černošková.
Mezinárodní tenisová federace ITF
hodně stála o uspořádání mistrovství, které ale bude částečně ovlivněno zdravotní situací ve světě. Do
České republiky například nedorazí
Argentina, byť si účast vybojovala v
jihoamerické kvalifikaci. Kvůli platným opatřením bude chybět Tunisko nebo Egypt.
„Stále pracujeme s variantami hracího schématu. Vedení světového

tenisu ale nechtělo další roční pauzu.
Je to sice docela komplikované, ale
pořadatelství zvládneme. Na našich
kurtech se bude hrát po dvaadvacáté,
díky velkým zkušenostem si se vším
poradíme,“ míní Černošková.
Více informací k letošnímu ročníku WORLD JUNIOR TENNIS
FINAL 2021 najdete v příštím Večerníku. Nebudou chybět soupisky,
exkluzivní rozhovory ani aktuální
rozlosování světového šampionátu
nadějí.
(lv)

PROSTĚJOV Hodně dramatickou koncovku měl jedenáctý
ročník deblového turnaje Haná
Cup, v němž nedávno o vítězství
zápolili fotbalisté a bývalí tenisté. O vítězi v zápase na jeden set
rozhodovala až dvanáctá hra. Po
výsledku 7:5 se radovala dvojice
Tomáš Cibulec - Petr Hanák, která přetlačila pár Miloš Krupička
-h Zdeněk Raška.
V první části tradičního turnaje se
v základních skupinách rozhodo-

valo o postupujících do semifinále
a dvojicích, které si to rozdaly o konečné 5. až 8. místo. Vítězové prošli
Haná Cupem bez jediné porážky.
Třetí příčku obsadil Kolář s Kratochvílem po výhře nad dvojicí Mašlík, Kaprál.
Ke změně došlo v historických
tabulkách Haná Cupu. Dosud se
z vítězství čtyřikrát radoval Tomáš
Cibulec a Miloš Krupička. Díky pátému titulu se Cibulec osamostatnil
v čele této tabulky.
(lv)
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PROSTĚJOV Dvojice Husařík
- Kvapil potvrdila roli největších
favoritů sedmého ročníku Memoriálu Jiřího Zemana ve čtyřhrách
pro rekreační členy TK Prostějov.
V průběhu celého turnaje sehraný
pár neztratil ani set a svoji dominanci potvrdil ve finále, v němž
jednoznačně porazil Dadáka se
Smékalem, kteří rovněž do té
doby ani jednou nezaváhali.
„Byl to dlouhý a náročný den pro
všechny hráče, protože se přihlásilo

sport
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M OSTKOVICE

JSOU BEZ TRENÉRA ,

I VO K ROUPA

Jan FREHAR

M O S T KO V I C E N e p ř í j e m n é
starosti prožívají fotbalové
Mostkovice. Mužstvo schytalo v prvním přátelském utkání
sedm branek na půdě Brodku
u Prostějova a hned po utkání se
na vlastní žádost rozhodl skončit
lodivod Ivo Kroupa. Do začátku
soutěže přitom chybí už jen necelé dva týdny a podle bývalého
kouče je potřeba do týmu vnést
nový impuls, který by měl přijít právě s novým trenérem. „B“
skupinu I.B třídy Olomouckého
KFS tak už pravidelný účastník
krajských soutěží započne s novým mužem na lavičce.

Podle Ivo Kroupy se nejedná o rozhodnutí
z minuty na minutu. „Upřímně jsem nad
tímto rozhodnutím už nějakou chvíli přemýšlel a dnešní zápas byl takovou tečkou.
Během covidové pauzy se nám nepodařilo
mužstvo okysličit žádným příchodem, což
považuji za mé selhání. Určitě bychom totiž
do týmu potřebovali alespoň dva nebo tři
hráče, kteří by zvýšili kvalitu i konkurenci.
To se bohužel nepovedlo a sám jsem dnes
cítil, že už nemám v záloze nějaký další
plán, jak kluky trochu pozvednout,“ přiznal
předminulou neděli večer již bývalý trenér
Mostkovic.
Týmu se poslední roky příliš nedařilo ustálit výkony, hlavně pak pravidelně sbírat
body. I to byla jedna z hlavních příčin rezignace. „Klukům jsem tuto zprávu oznámil
hned po utkání, to stejné platilo i pro vedení klubu. V Mostkovicích je výborná parta
kluků, ale zkrátka jsme poslední dobou
nebyli dostatečně dobří. Cítím, že mužstvo

REZIGNOVAL

potřebuje nějakým způsobem nastartovat.
Věřím, že klub najde kvalitního trenéra,
který dokáže nějakého hráče najít, a zároveň kluky zvednout, a že Mostkovice budou
zase tím kvalitním a konkurenceschopným
mužstvem,“ prozradil dále Kroupa.
Celá nastalá situace bývalého lodivoda
mrzí, zároveň však dodává, že by nebylo ku
prospěchu věci nadále takto pokračovat.
„Chci se omluvit klukům i vedení, že jsem
se rozhodl chvíli před začátkem soutěže,
ale nešlo to jinak. Sám jsem totiž cítil, že po
lidské stránce to bylo výborné, ale už jsem
nezvládal kluky dále posouvat. Kdybych
věděl, kde přesně byla ta chyba, tak bych
se s ní snažil vypořádat, ale zkrátka jsem ji
nenašel a nechtěl jsem, abychom nadále
stagnovali,“ doplnil Ivo Kroupa.
O náhradě vedení oddílu nyní intenzivně
jedná, do včerejšího večera ale jméno nového muže mostkovické lavičky známo
nebylo.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Jak již v minulém čísle
Prostějovský Večerník informoval,
cyklistický klub TUFO PARDUS
Prostějov má 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. Není
však zdaleka jedinou prostějovskou
stopou v cyklistickém týmu.
Hned trojice členů TUFO PARDUS
Prostějov se zúčastní rychle se blížící olympiády (23. července až 8.
srpna) jakožto součást realizačního
týmu cyklistů České republiky. Budou jimi reprezentační trenér Tomáš
Konečný, mechanik Richard Šmída
a masér Michal Frantík.
Málokdo ví, že Tomáš Konečný pochází z Olomouckého kraje, neboť
jeho rodnou obcí je Jeřmaň u Bouzova a své první cyklistické krůčky
prožil v loštickém oddílu. Následně

SONDA
JANA
FREHARA

prošel uničovským klubem, kde pod
vedením legendárního trenéra Karla
Křivánka získal svůj první titul ČR,
aby pak odstartoval svou hvězdnou
kariéru i mezi dospělými.
Do „realizáku“ národního výběru
naší země patří také jeden z velmi
oblíbených mechaniků Richard
Šmída, který je mimo jiné i spolupořadatelem věhlasného dráhového
podniku Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka. Prostějovský rodák patří už do třetí generace
Šmídů: v cyklistice působil jeho otec
a nyní je reprezentačním mechanikem též jeho syn Martin.
„Pro sportovce i personál jsou olympijské hry největší sportovní svátek,
a proto je pro mě obrovská čest, že se
jich mohu zúčastnit. Moc se do Tokia
těším, i když podmínky kvůli covidu
nebudou jednoduché. Ale jsme připraveni a myslím, že všichni tvoříme
sehraný kolektiv,“ řekl Richard Šmída.
Český realizační tým v Japonsku doplní ještě Michal Frantík, který po-

JFM@NIÁCJKJCµMP
Pohár OFS – 1. kolo, neděle 1. srpna
Bedihošť
Brodek u Prostějova
Brodek u Konice
Luká
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chází z vesnice Střeň, momentálně
žije v Olomouci a dětská léta prožil
v uničovské cyklistice. „Jsem rád za
nominaci, upřímně jsem s ní nepočítal. Předpokládám, že jsem se do ní
dostal, protože reprezentační trenér
má ve mně důvěru, známe se už řadu
let. Absolvoval jsem již jedny LOH

před pěti lety v brazilském Riu de
Janeiro, kde to byl tenkrát ohromný
zážitek. A díky mé vzdálené rodině,
veslaři Miroslavu Vraštilovi, jsem se
dostal i do zázemí akce. Nyní je to
něco jiného. Odlišná situace speciální tím, že panují přísná covid opatření,“ doplnil Frantík.
(son)

PROSTĚJOV Nejen krajský
přebor se dočká svého návratu
na zelené trávníky během tohoto víkendu. V neděli 1. srpna odstartuje také první kolo
okresního poháru. Čtvrtfinálové souboje nabídnou jistě zajímavé duely a vyplatí se sledovat, kdo nakonec mezi nejlepší
čtyřku projde.
Hlavním šlágrem by se dal označit
souboj loňského vítěze z Brodku u
Prostějova proti nedalekým Dobromilicím, které mají také ambice hrát o co nejlepší umístění. V

7ħþ.21$&9,Ġ,ð7,

TAJEMNÉ TICHO

SMUTNÁ TO OLYMPIÁDA

Regionální celky už vyhlíží návrat na trávníky po
dlouhých devíti měsících bez soutěžního utkání.
Dá se však opravdu říct, že jej vyhlíží? Poslední
fáze přípravy totiž naznačuje něco zcela odlišného. Od severu po jih hlásí více problémů než radostí. Těžko na cvičišti je, aby pak ovšem nebylo
těžko i na bojišti.
Týden, možná dva se dá situace pochopit, ale
„objet“ celou přípravu a pokaždé v jiné sestavě už
opravdu nezní dobře. A to jsou ještě kluby, které
mají to štěstí a do přípravných duelů se pouští.
Druhá skupina je pro jistotu ani nedomlouvá.
Ještě o týden dopředu posunutý start soutěží
možná poukazuje na další potíže. Období dovolených je v plném proudu a odráží se i na omluvenkách. Dalším velkým faktorem jsou zranění, což
se také není moc co divit. Po tři čtvrtě roce čekání
je jasné, že tělo na tom není tak, jak bývalo zvyklé,
a pohyby na trávníku znamenají komplikace.
Už teď startuje krajský přebor, o týden později
i většina dalších nižších soutěží, tak jen doufejme,
že menší šrámy a návraty z dovolených dopadnou
tak, že se mužstva zase dají dohromady, i když už
tak to bude pět minut po dvanácté.

Poslední rok a půl s pandemií koronaviru není
ničím příjemným a opravdu velmi zasáhl i sportovní odvětví. Momentálně čísla zase rostou
a vláda nás denně zásobuje něčím novým. Trochu však v tom zatím pokulhává sport, především ten na amatérské úrovni.
Přitom se sezóna všech velkých sportů, kdy se
dají statisíce lidí do pohybu právě kvůli amatérským soutěžím na to se však zatím stále nějak
zapomíná. Pravidla ohledně pandemie a sportu už by měla ležet na stole. Co bude třeba, co
naopak ne, jaké scénáře mohou nastat a jakým
způsobem se bude postupovat, by za rok a půl
už mohlo být nastaveno, aby i jednotlivé kluby
a mládež všech různých sportů nedrilovaly přes
léto zase zbytečně.
Čekal bych také daleko větší zájem ze strany různých asociací, které sporty zaštitují, aby bylo dopředu dané stanovisko a každý věděl. Zatím není
jasné ani to, zda i amatéři budou muset dokládat
potvrzení ohledně očkování či negativní testy.
Přitom už za čtrnáct dnů se rozběhnou fotbalové
soutěže, kde se bavíme o stovkách tisíc lidí. Pak
se nedivme, že se klubům do přípravy nechce...

Největší vrchol pro sportovce je tady. Sice
s ročním odkladem, ale přece jen se japonské
Tokio dočkalo a olympijský oheň vzplál. Jenže
se musela řada věcí obětovat. Kdo sledoval už
jen zahajovací ceremoniál, musel hned vědět,
že tohle není klasická olympiáda, na kterou
jsme byli všichni zvyklí.
Bez fanoušků ztrácí sport význam. Na této
větě se shodují olympijští vítězové i Pepa
z „Horní Dolní“. A vidět prázdné tribuny při
tak významné akci, jakou olympijské hry jsou,
je vážně k pláči. Svátek pro všechny příznivce
sportu tím ztratil nejvíc, co mohl. Tu úžasnou
atmosféru.
Nejen chybějící fanoušci však dojem z honosné akce kazí. Dennodenní testování, hlášení
každého pohybu sportovce a v případě pozitivního výsledku čtyři roky práce k ničemu. Tohle
zkrátka není to, na co jsme bývali každé dva
roky navyknutí.
Olympiáda bez fanfár a bouřlivých oslav. Aby
se na ni i v budoucnu takhle nevzpomínalo spíš
než na úžasné výkony sportovců, které tam jistě předvedou.

–
–
–
–

Hvozd
Dobromilice
Plumlov „B“
Ptení
domácím prostředí se představí i
druhý Brodek, tentokrát ten u Konice a na jeho půdu zavítá rezerva
Plumlova. I zde se jedná o souboj
mužstev hrající nejvyšší okresní
soutěž.
Pátým a také posledním účastníkem poháru je celek Ptení, který pojede na hřiště Luké a bude zajímavé
sledovat, zda potvrdí roli papírového favorita. Poslední čtvrtfinálovou
dvojící je Bedihošť a Hvozd. Hrát se
bude na půdě Bedihoště. Úředním
termínem všech čtyř duelů je neděle od 17.00 hodin.
(jaf)
Čest památce,
"Zaoši"!

Uplynulý pátek
23. července 2021
odešel z tohoto světa
při dlouhodobých
zdravotních problémech bývalý
známý hospodský
z "Mlýnské" a velký sparťan
pan Zdeněk ZAORAL
kterému kamarádi neřekli jinak
než "ZAOŠ". Stalo se tak v
nemocnici a v tichosti.
Čest jeho památce žehnají
kamarádi z prostějovského
Tipsport baru naproti Grandu.

fotbal extra - 4. díl

Poslední dva roky nejlépe vymazat
a začít zcela znovu. Takto nějak
by zřejmě hráči Kralic chtěli začít
další soutěžní ročník krajského
přeboru. Jenže po vydařené jarní přípravě začaly přicházet před
podzimní částí první komplikace. Nastalo období dovolených
a k tomu lehké zdravotní komplikace důležitých hráčů, což se
projevilo na nepříliš vydařené závěrečné přípravě před novou sezónou. Nyní tak bude důležité, zda se
všem klíčovým hráčům podaří dát
se dostatečně do pořádku, aby se
znovu neopakovaly poslední nevydařené sezóny.
V posledních třech utkáních dostaly Kralice hned patnáct branek, což
není dobrá vizitka. Navíc se každý
duel odehrával v poměrně jiném složení kádru a vždy k tomu ještě přibyly
i absence v průběhu zápasu. I proto
tak byl kouč Nekuda nucen zrušit poslední přípravný zápas. „Museli jsme
generálku proti Morkovicím zrušit.
Máme stále některé kluky na marodce a další nejsou zcela stoprocentní,
takže jsme nechtěli riskovat, aby se
stav některých hráčů ještě nezhoršil.
Kromě Dračky by se však měla většina
hráčů dát dohromady ještě v nejbližší
době, takže na start sezóny, případně
během prvních kol už to snad nebudeme muset látat stejně jako poslední
zápasy přípravy,“ pravil zcela otevřeně
lodivod Kralic Milan Nekuda.
Jednoznačným cílem klubu by měla
být záchrana. V ideálním případě se
zcela vyhnout jakýmkoliv potížím
posledních sezón. Zda tomu však
tak skutečně bude, zatím nechce
ani trenér příliš spekulovat. „I kvůli těmto komplikacím stejně jako
dovoleným bych se tak nechtěl do
nějakého většího rozboru pouštět.
Uvidíme, co přinese příští týden
a nedělní první zápas na půdě Velkých Losin, potom už budeme snad
moudřejší,“ dodal k předsezónnímu
hodnocení kralický trenér.

JAKO PRVNÍ
67$578-(3ì(%25
OLOMOUCKÉHO KFS

„V Ústí se nám dlouhodobě nedaří. Je to
velmi dobré a ambiciózní mužstvo. Viděl jsem některé jejich zápasy a musím
uznat, že jsou dobře připraveni i do další
sezóny. Do třetího kola před vlastními
fanoušky však budeme chtít už nějaké
body v tabulce mít a věřím, že i v Ústí
nebudeme bez šance,“ prozradil k losu
asistent trenéra Lipové David Pekař.
„V krajském přeboru žádného lehkého
soupeře nepotkáte. Z prvních dvou kol
mám zatím trošku obavu, protože přeci
jen nevím, zda už budeme alespoň částečně kompletní. Ať tak či tak, musíme
na hřišti nechat vše a bojovat, abychom
nějaké body pravidelně sbírali,“ doplnil
kouč Kralic Milan Nekuda.

Start Kralic na Hané

Start Lipové

Vzájemný duel přijde na řadu ve čtvrtém kole a jeho hracím dnem by měla
být sobota v Kralicích. Podle posledSokol Ústí – SK Lipová (neděle 1. 8., 17.00)
ních zpráv by se však mělo ještě jedBrodek u Přerova – SK Lipová (neděle 8. 8., 17.00)
nat o přesunutí duelu z odpoledních
SK Lipová – FC Dolany (neděle 15. 8., 17.00)
hodin na dopoledne z důvodů konání
FC Kralice na Hané – SK Lipová (sobota 21. 8., 10.30 nebo 16.30)
akce v kralickém areálu. „Podle slov
předsedy to vypadá na přesun do dopoledních hodin, zatím však nemohu
Velké Losiny – FC Kralice na Hané (neděle 1. 8. – 17.00)
říct, zda to tak doopravdy bude. I tak
FC Kralice na Hané – TJ Sigma Lutín (sobota 7. 8., 17.00)
věříme, že tento duel navštíví řada faSokol Ústí – FC Kralice na Hané (sobota 14. 8. – 17.00)
noušků a budou se mít na co dívat,“
FC Kralice na Hané – SK Lipová (sobota 21. 8., 10.30 nebo 16.30)
potvrdil možnou změnu Nekuda.
Lepší bilanci v posledních letech
mají v Lipové, ale nikdy se nejednalo daří, herně to však proti tomuto sou- padat nyní, nicméně pro fanoušky by
o žádné jednoznačné utkání. „Proti peři zcela neumíme, vždy nám dělá to snad mohl být dobrý zápas,“ hlásí
Kralicím se nám povětšinou bodově velké potíže. Uvidíme, jak to bude vy- k duelu Pekař.

yy Do nového ročníku vstupujete
i jako asistent trenéra. Mohl byste
přiblížit, kdy jste se k této nabídce
dostal?
„Dosud jsem v Lipové působil jako
hráč. Už v průběhu jara jsme věděli, že
na pozici asistenta skončí Matěj Vybíhal, bylo tak nutné někoho zajistit, aby
kouči pomáhal. Jelikož mám zkuše-

Jan FREHAR

Do nové sezóny vstoupí Lipová
příští týden, kde na ni na půdě Ústí
u Hranic nečeká nic jednoduchého.
Po dlouhé koronavirové pauze se
v klubu udály některé změny, jedna
se týká dokonce realizačního mužstva. Novým asistentem hlavního
trenéra Pavla Růžičky se po odchodu Matěje Vybíhala stal David
Pekař (na snímku), který tak nyní
bude jeho pravou rukou nejen na
střídačce, ale také v poli. A jelikož
si hlavní kouč Růžička naplánoval
na tento týden dovolenou, aby se
k mužstvu včas vrátil, předsezónní
informace poskytl právě jeho nový
asistent.

nosti s trénováním nejen z Fotbalové
asociace, tak jsem se mu nabídl, že
to zatím vyzkoušíme. Teprve podle
toho, jak to bude fungovat, uvidíme,
zda takto budeme i nadále pokračovat.
Pevně však věřím, že se bude Lipové
dařit jako v předešlých letech.“
yy Lipová se od postupu do krajského přeboru ukazuje každým
rokem ve vrchních patrech tabulky,
máte i pro letošek už stanoveny cíle,
kterých byste chtěli dosáhnout?
„Co se týče ambicí do dalšího ročníku, tak o nich jsme se zatím nijak
nebavili. Určitě však chceme nadále
hrát pohledný ofenzivní fotbal, který
bude bavit jak nás hráče, tak fanoušky.
Ohledně nějakého umístění bych nechtěl předbíhat a nějaké přehnané cíle
určitě nejsou. Budeme však zase chtít
hrát v horní polovině tabulky.“
yy Hned na začátku vás čeká těžký
souboj v Ústí, před domácími fanoušky se objevíte až ve třetím kole.
„Je pravdou, že začátek sezóny máme
zase stejný jako v předchozích ročnících, které se vinou pandemie nedohrály. A fakt je, že Ústí patří mezi nej-

lepší kluby krajského přeboru. Nám
se tam nikdy příliš nedařilo. Uděláme
však maximum pro to, abychom tam
nějaký bod vyválčili. Musím však
uznat sílu prvního soupeře, viděl jsem
některé jeho zápasy proti divizním
celkům a nevedl si vůbec špatně. Rozhodně však budeme chtít už před prvním domácím duelem nějaké body
mít.“
yy Proběhly některé změny v kádru během dlouhé pauzy? A mohl
byste být konkrétní?
„Odešli nám dva kluci. Jedním je Kuba
Jamrich, který odchází zatím neznámo kam, a druhým je Jakub Výmola,
ten se rozhodl odejít do Protivanova.
Kromě těchto dvou odchodů však registrujeme také dva příchody, jedná se
o Honzu Ježka, ten poslední sezónu
působil v Pivíně, a z dorostu eskáčka
k nám přišel Lukáš Bořuta. Ještě jednáme ohledně Petra Kováře, u kterého vám však zatím nemohu prozradit,
zda to opravdu vyjde.“
yy Kromě zmíněného Kováře by se
tak dalo říct, že už máte kádr uzavřený?

„Řekl bych,, že ano. Teď registrujeme
asi dvacet hráčů, což je, myslím, na
tuto soutěž ideální počet. Stále se totiž jedná o amatéry, u kterých se může
stát, že ne všechny zápasy budou absolvovat. Vždy
ždy však budeme mít
snad z čehoo brát a k tomu
budeme mít
ít i silnou lavičku.“
yy Letos se začíná
ještě o týden
ýden dříve, než tomu
mu bylo
v předchozím
zím ročníku. Budete
ete mít
k dispozicii kompletní kádrr už od
prvních kol,
ol, nebo
ještě čekátee nějaké
absence?
„Je pravdou,
u, že letos
to bylo kvůli
ůli covidu
hodně divoké.
oké. My jsme na
rozdíl od většiny
ětšiny klubů za(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
čali až v průběhu června, ale
jedeme bez přestávky. Většina hráčů už
má za sebou různé dovolené a podob- vstoupili i do sezóny. Kromě dvou
ně, takže nyní už chceme, abychom se dlouhodobě zraněných by tak žádné
scházeli v kompletním složení a takto výrazné absence přijít neměly.“

hlásí hrající asistent David Pekař

„Chceme i nadále hrát pohledný fotbal,“

PROSTĚJOV Lehký úkol na startu
sezóny nečeká ani na jednoho z regionálních klubů. Lipová má před
sebou těžký duel v Ústí, kde se svěřencům kouče Růžičky nikdy příliš
nedařilo. To Kralice zavítají do Velkých Losin, které jsou zvyklé v domácím prostředí pravidelně bodovat. O týden později se mužstvo
kolem trenéra Nekudy představí
poprvé doma proti Lutínu. Lipová
si na první domácí zápas bude muset počkat až do třetího dějství, kdy
přivítá Dolany. Očekávaný regionální souboj dvou nejvýše postavených mužstev přijde na řadu ve
čtvrtém kole na půdě Kralic.
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Michal SOBECKÝ

jovaly s mládežníky. Aby je daly vůbec dohromady.“
yy Přesto se naopak pár nových
mládežnických týmů přihlásilo.
Jak tento vývoj vnímáte?
„Zatím pozitivně. Ale chtěl bych být opatrný právě v tom, aby se všechno odehrálo. Důležité taky je, aby mančafty byly naplněné tak, aby se vše odehrálo důstojně.
A nikdo se nemusel odhlašovat.“
yy Jak myslíte, že koronavirus ročník ovlivní? Přeci jen toho amatéři
za rok a půl moc neodehráli…
„Já si myslím, že to všehno se teprve
uvidí. Uvidí se to na kvalitě zápasů,

PROSTĚJOV Už pouhých šest dnů dělí od výkopu týmy v krajském přeboru. Již brzy se celky včetně Kralic na Hané a Lipové
budou prohánět na hřištích a zápolit o body. Navíc se za další
týden ke krajskému přeboru přidají i týmy z nižších krajských
soutěží. Nazrál tak čas na zpověď člověka nejpovolanějšího, tedy
předsedy výkonného výboru KFS Olomouckého kraje Daniela
Vitonského (na snímku). Pro něj bude v mnohém ročník zajímavý
a možná klíčový. Pod sebou totiž má svaz soutěže rozhárané po
koronavirových zápasech. Zároveň se jde o první sezónu v roli
nejvyššího muže krjaksého fotbalu.

na stavu, v jakém se mládež i dospělí vrátí zpátky na hřiště. A jak budou
na tom s fyzickou kondicí. Myslím si,
že to bude veliké srovnání a ukáže se,
kdo sportuje pravidelně nebo kdo je
jak velkým fandou fotbalu. Bude to
také velké srovnání toho, jakou úroveň mají soutěže nyní a jakou měly
před koronavirem.“
yy Bude vidět dlouhá pauza na
ročníku hodně? Třeba na úrovni
hry?
„Já pevně věřím, že až tolik nebude.
Co jsem měl i možnost vidět nějaká
přátelská utkání, tak si myslím, že to
vypadalo celkem dobře. A je to navíc
ovlivněné tím, že je doba dovolených. Takže ani mančafty ještě nehrály v plném počtu a v optimálních
sestavách.“
yy Je některý tým nebo týmy, na
které jste obzvláště zvědavý?
„Já jsem zvědavý zvláště na špici, která bojovala vždy o postup. Přičemž
dvakrát jim to bylo zrušením ročníků
znemožněno. Takže jsem zvědavý,
jestli si úroveň týmy zachovaly i ve
třetím roce. A zda budou úspěšné
i nyní, v dalším roce, u kterého věřím,
že se ho povede dokončit. Že se nebude opakovat situace z předešlých
dvou sezón.“
yy Myslíte třeba Šternberk v krajském přeboru nebo Konici a Olešnici v 1.A třídě?
„Týmy se podle mých informací ani
moc netají svými ambicemi hrát
nahoře. Myslím si ale taky, že každý
mančaft chce hrát o vítězství a o špici. Já osobně radši slyším, že chceme
hrát a vyhrávat. Nikdo nejde přece na
hřiště s tím, že chce hrát o záchranu.
To je blbost. To by ani neměl nikdo
říkat.“ (úsměv)
yy Myslíte si, že se třeba Konici
postup konečně podaří?
„Nevím, zda se jim podařilo udržet
kádr v optimálním počtu a kvalitě.
Hodně je to navíc odvislé od zranění,
když k němu přijdou dva tři klíčoví
hráči, vše je jinak. Nechci tedy předjímat. A nemám ani svého favorita.“

yy V minulých letech
byl zejména v I.B třídě
problém, že týmy odmítaly postup. Neobáváte se, že nyní bude
situace ještě horší?
„Já
Já myslím, že horší to
nebude. A že možná spíš
bude hlad a možnost se
do soutěže dostat. Věřím
tomu,
omu, že když bude mít
někdo možnost postoupit, tak postoupí.

Šéf Olomouckého KFS Daniel Vitonský před startem „kraje
kraje

yy O nadcházejícím víkendu začíná krajský přebor. Letos se v něm
mnoho změn neuskuteční?
„Ano, změn je minimum. Zatím se
přihlásili všichni, respektive devětadevadesát procent týmů. A je zájem
soutěže hrát. To je určitě pozitivní
zpráva, že nedojde k významnému
úbytku klubů a mančaftů v soutěžích.“
yy Byly zprávy, že se některý z klubů nebo týmů nepřihlásí, nesejde?
„U mužských ani ne, spíše kluby bo-
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Chápu, že postup
do divize, tam je
to už horší. Tam
jsou nároky větší
jak na dojíždění,
tak na herní kvalitu, která je jinde.
Pevně ale věřím,
že když bude mít
někdo v rámci kraje
možnost postoupit,
tak postoupí.“
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Sestava Kostelce: Bělka – Kupka, Baláš,
Pavlíček, Pazdera – Zatloukal, Holoubek,
Grulich st., Hruban – Skalník, Lužný.
Střídali: Kořenovský, Fink, Grulich ml.,
Drčka.
Trenér: Lubomír Keluc.

3:0
(2:0)

„Do dnešního zápasu nám scházela řada
omluvených hráčů, takže kluci, kteří
hráli, museli alternovat na pozicích, kde
obvykle nehrají. Jak se ale říká, když je
mužstvo v krizi, dokáže se semknout,
a to byl přesně dnešní případ. Kluci celý
zápas odedřeli a musím jim poděkovat
a smeknout před nimi. Podařilo se nám
skvěle vstoupit do zápasu, ale naše vedení dlouho netrvalo, pak jsme však
postupně soupeři odskočili na rozdíl
tří branek a už se mu podařilo pouze
snížit. Potěšil mě výkon jak směrem
dozadu, tak i dopředu. Skvěle se ukázal
i jeden z testovaných hráčů, který mě
přesvědčil, takže uvidíme, zda se nám
podaří hráče získat.“

Hodnocení trenéra Čechovic
Lukáše Koláčka:

Střelci Čechovic: Halouzka 2x, testovaný
hráč, testovaný hráč.
Sestava Čechovic: Sedlařík – Hatle, Haluza, Walter, Hanák – testovaný hráč, testovaný hráč, Lakomý, Valdez – Halouzka,
Muzikant. Střídali: Žídek, Testovaný hráč.
Trenér: Lukáš Koláček.
.

4:2
4
((3:1)

„Kla
„Klasický
přípravný zápas, kdy nás
vinou různých dovolených a dalších
vino
skutečností bylo pouze jedenáct, takže
skut
moc nebylo co zkoušet. Některé momenty v naší hře byly kvalitní a od toho
men
musíme odrazit dále. V první půli
se m
jsme měli více ze hry, ve druhé už to
bylo jiné. V tom vedru si však kluci na
obou stranách mákli a jednoznačně to
obo
splnilo účel jak už po fotbalové stránce,
spln
tak ppo té kondiční. Teď už se snad zase
někteří kluci vrátí a budeme řešit finální
někt
přípravu na nový ročník.“
příp

Hodnocení trenéra Určic
Davida Kobylíka:

„Z našeho pohledu to nebyl zrovna
podařený zápas. Soupeř z Určic byl
pod
jednoznačně fotbalovější a kvalitnější,
jedn
i když
kdy hrál bez jediného náhradníka. Dokud měl dostatek sil, tak nás přehrával. My
jsme mu k tomu v první půli naším výkonem taky dost pomohli. Ve druhé už jsme
se o něco zlepšili a remízový výsledek je pro
nás vve finále velmi dobrý.“

Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:

Střelci: Š. Verner 2x, Kotlár, Vyroubal –
Menšík 2x, Handl, Dlouhý.
Sestava Smržic: Adamík – Obručník,
Gottwlad, M. Verner, Studený – Kaprál,
Kotlár, Klus, Vyroubal – Kratochvíl,
Kalandřík. Střídali: Š. Verner, Tomiga,
Luža.
Trenér: Ivo Zbožínek.
Sestava Určic: Solich (46. Hýbl) –
Plančar, Žáček, Frehar, Bureš – Rotschedl,
Dlouhý, Mariánek, Krajíček – Menšík,
Handl.
Trenér: David Kobylík
.

4:4
(1:4)

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:

5:2
(3:0)
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„V zápase jsme dnes dominovali. Opravdu
se nám dařilo velmi dobře kombinovat
a míč nám vážně dobře chodil. Soupeř už
byl pak trochu zlomený. S výkonem jsem
velmi spokojený i s tím, že se nám konečně
podařilo proměňovat šance, snad nám podobný elán vydrží stejně jako dnes, protože
stále se jednalo o přípravu, nemá význam
to nějakým způsobem přeceňovat.“
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„Dneska jsme dopadli stejně jako Mostkovice v minulém týdnu. I když nám
scházeli někteří kluci, tak jsme zkrátka
nehráli vůbec dobře. Bylo to z naší strany bez ničeho, co nás doteď zdobilo.
Chyběla tam komunikace, vázla nám
organizace hry a nedokázali jsme tím pádem na soupeře vytvářet nátlak. Soupeř
to byl samozřejmě velmi kvalitní, ale my
jsme mu to hodně usnadnili. Snad nás
tato facka dokáže nakopnout do startu
sezóny.“

Hodnocení trenéra Brodku
u Prostějova Víta Hochmana:

Sestava Brodku u Prostějova:
Vystavěl – Crhonek, Gamberský, Šířila,
Zatloukal – L. Frys, Matoušek, Grulich,
Dvořák – Kordzik, Švéda. Střídali: Nehera,
Janura, Adamík, Bridzik.
Trenér: Vít Hochman. .
Sestava Vrchoslavic:
Klesnil – Mareček, M. Hradil, Kaňkovský,
Coufalík – Machálek, P. Horák, Fialka, Jášek – Řezáč. Střídali: T. Hradil R.
Panáček, M. Panáček, J. Horák. Trenér:
Miroslav Panáček.

1:7
(0:3)

2:5
(2:3)

„Dneska jsme se vraceli z týdenního
soustředění a rovnou jsme odehráli zápas na půdě Pivína. Myslím si, že jsme
předvedli solidní výkon a na hřišti dominovali. Především po stránce kondiční
jsme měli jednoznačně navrch a soupeř
nás kromě standardních situací nijak
více neohrozil. Výsledek tomu asi také
odpovídá. Pro nás šlo zase o velmi dobrou přípravu před startem dorostenecké
soutěže.“
(jaf)

Hodnocení trenéra 1.SK
Prostějova Matěje Vybíhala:

„Byl to zápas zcela v režii soupeře.
V žádném případě se však nehroutíme,
sám jsem si těmito zápasy prošel před
dvaceti lety a musím uznat, že nás soupeř
zkrátka uhnal po stránce kondiční. Je
vidět, že kluci mají opravdu naběháno.
Po stránce fotbalové to zase takový
rozdíl nebyl, ale zkrátka jsme na soupeře
nestačili. I přes ten výsledek chválím
kluky, že se snažili odmakat celý zápas.
Zase nám to ukázalo, kde jsou určité hranice některých hráčů a pro nás opravdu dobrá příprava na sezónu.“

Hodnocení trenéra Pivína
Pavla Valtra:

Střelci Plumlova: Klváček, Takáč.
Sestava Plumlova: Pokorný – J. Kiška,
Kutný, Klváček, R. Bureš – M. Bureš, Zabloudil, Aujezdský, Fajstl – Kolařík, Hladký. Střídali: P. Kiška, Takáč.
Střelci: Holešinský, Kvapil – Vacek, Pytela
Trenér: Miroslav Takáč.
2x, Štěpánek 2x.
Hodnocení trenéra Plumlova
Sestava Lipové: Kalmár – Žilka, Takáč,
Miroslava Takáče:
Hrabálek, Musil – Holešinský, Stryk, Ježek,
Výmola – Kvapil, Obručník. Střídali: „Musím v první řadě uznat kvalitu soupeře,
který prý nyní posiloval, a bylo to na něm
Kovář, Bořuta.
Asistent trenéra: David Pekař. znát. Hrálo se také na nadstandardním
Sestava Klenovic: Dočkal – Drábek, hřišti. Dostali jsme branku hned v první
César, Maňák, Spálovsky – Pytela, Drek- minutě z rohového kopu. Pak se ten zápas
sler, Rozehnal, Popelka – Vacek, Štěpánek. poměrně vyrovnal, ale naše šance jsme
Trenér: Vladimír Horák. nebyli schopni využívat, zatímco domácí
nás pak ještě trestali. Stále nám navíc chybí
Hodnocení trenéra Lipové
někteří hráči, ale snad to za těch čtrnáct
Davida Pekaře:
dnů už bude lepší. Musíme dále pracovat,
„Dneska toho není moc co hodnotit. přijde mi, že nám schází i trocha zdravého
Od dopoledne to byl den zcela špatně. sebevědomí. Třešničkou bylo, kdy jsem
Kupily se nám omluvenky a museli nakonec sám nastoupil a korigoval jsem
jsme si ještě vypomoct z Protivanova, vývoj utkání skoro v šedesáti letech.“
abychom to dali dohromady. K tomu
3LYtQ
se navíc nedostavil rozhodčí, takže jsem
místo nějakých pokynů pro hráče musel 0:6
6.3URVWđMRY
(0:4)
vzít píšťalku. Náš výkon i přes okleštěnou
U19
sestavu byl také na pováženou a takovým způsobem bychom zkrátka neměli Střelci: Vogel, Bačovský 2x, Čermák 2x,
prohrát s celkem o dvě třídy níž. Řekli Klimeš.
jsme si však, že tento zápas hodíme za Sestava Pivína: Fürst – Pospíšil, Vrba, M.
hlavu a do Ústí už snad pojedeme s jiný- Svozil, J. Bartoník – S. Vrba, Hýžďál, Valtr,
mi ambicemi. Je možná dobře, že tato M. Bartoník – J. Svozil, Zlámal. Střídali:
Konupka, Martinec, Verbický, Fica, Oršel.
facka přišla nyní.“
Trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Klenovic
Sestava 1. SK Prostějov: Kvapil – Bažant,
Vladimíra Horáka:
Navrátil, Spáčil, Bílek – Růžička, Klimeš,
„Já jsem na zápase osobně nebyl, takže Šmíd, Horák – Bačovský, Vogl. Střídali:
vám k tomu více neprozradím.“
Hradečný, Racl, Zezula, Karásek, Čermák,
Gottwald.
%URGHNX39
Trenér: Matěj Vybíhal.

„Zase jsme se potkali s účastníkem
krajského přeboru, který pravidelně
atakuje ty nejvyšší příčky. Rozdíl byl
dnes opravdu znát. Soupeř byl kvalitnější
na míči a v utkání dominoval. Kluci to
však odmakali a nakonec si také nějaké
šance vytvořili, to stejné měl však i Lutín
a výsledek odpovídá průběhu hry. Branky
jsme zase dostali po chybách, které stále
opakujeme. Měli jsme zase poměrně
odlišnou sestavu než před týdnem, to
však vidím spíše pozitivně, protože jsem
měl možnost vidět zase i další kluky, jak
proti takovému soupeři obstojí.“

Hodnocení trenéra Kostelce
Lubomíra Keluce:

PROSTĚJOVSKO Dalšími přáteláky pokračovala finální část přípravy na nadcházející sezónu.
Lipová doma překvapivě nestačila na Klenovice a generálka před prvním soutěžním duelem
účastníkovi krajského přeboru tak hrubě nevyšla. V azylu ve Vrahovicích si Čechovice v okleštěné
sestavě poradily s Dolany taktéž hrajícími krajský přebor. To Kostelec na Lutín z vyšší soutěže nevyzrál, Plumlov také padl tentokrát na půdě Lipovce a mezi střelci se objevil i zanedlouho šedesátiletý
kouč Takáč. Určice si pomyslné body rozdělily ve Smržicích, v Brodku u Prostějova se zase nadělovalo na stranu domácích a Pivín jednoznačně nestačil na mladíky z eskáčka. Většina mužstev však
příliš velké možnosti na střídání neměla a nejeden celek hrál pouze s jedenácti muži.
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lem na levé straně, half a křídelník,
Žáka bereme jako klasického útočníka. Podhrota by měli hrát Koudelka
a Kušej, ten může nastupovat případně
i zleva,“ uvedl Dudík. Zároveň ale vyslovil obavy, které se hned uplynulou
sobotu potvrdily. Proti plánu klubu
totiž nemohl Vasil Kušej do úvodního
utkání s Příbramí nastoupit. „U Kušeje
je vyžádání ze zahraničí a jeho manažerovi to neskutečně dlouho trvá. Nevím
tedy, jestli to vyjde. S největší pravděpodobností to na první zápas nestihneme vyřídit,“ konstatoval sportovní
ředitel prostějovského oddílu. (sob)

pøivítalo
Eskáèko i hráèù
eøic
další ètv

PROSTĚJOV Los právě rozehraného ročníku je neúprosný. I ve
druhém utkání nastoupí svěřenci trenéra Jiřího Jarošíka proti
nováčkovi. Tentokrát půjde naopak o postupujícího z České
fotbalové ligy, ale křest ohněm
v prvním venkovním utkání to
bude. Pražská Sparta aspiruje
na ligový titul, takže ani její rezerva nebude nic jednoduchého. Motivace těchto hráčů, aby
se blýskli před realizačním týmem áčka, bude v každém zápase
jistě veliká.
Pro eskáčko bude nadcházející zápas rovněž velkou výzvou, protože
venkovní zápasy v minulé sezóně,
jak známo, vycházely Hanákům na
jedničku. Tentokrát se představí na
stadionu Evžena Rošického na Strahově, kde před lety sehráli ještě coby
účastník MSFL přátelský zápas se
Spartou v rámci zimní přípravy.
Sparťanská rezerva začala druholigové boje náramně. V prvním kole
cestovala do Chrudimi a v úsporném režimu zvítězila 1:0. Deset
minut po změně stran zařídil premiérové tři body Sejk, tým trenéra Michala Horňáka ovšem dohrával jen
v deseti, když byl vyloučen Ukrajinec Červak. Vyznamenal se i brankář Kotek, který chytil penaltu.
Start pro sparťany byl opravdu hodně ostrý, vždyť vzhledem k výluce amatérských soutěží nehráli tři
čtvrtě roku soutěžní zápas. Tento
fakt také poznamenal úvod utkání.
„Viděl jsem tam určitou nervozitu
u některých hráčů. Myslím, že první
poločas jsme byli mírně aktivnější
v šancích, ale jinak to bylo vyrovnané utkání, takové typické první kolo
v soutěži, kde nikdo nechce dostat
první branku. To se změnilo poté,
kdy jsme skórovali. Následovala
červená karta a byl z toho úplně jiný
zápas, kde jsme to stavěli na dobré
obraně,“ hodnotil první vystoupení

0K<MOT

svýchh svěřenců
reprezentačsvěř ů bývalý
b
ní obránce.
Velmi bohatý kádr čítající téměř tři
desítky jmen je logicky hodně mladý, většina hráčů má kolem dvaceti
let. Výjimkou kazící věkový průměr je dobře známý kapitán Lukáš
Vácha. Ten do Sparty přišel v roce
2013 z Liberce a stal se pevnou součástí sestavy A-týmu. Na Letné získal double a byl u putování mužstva
do čtvrtfinále Evropské ligy v roce
2016. Na svém kontě má osm reprezentačních startů. Zdravotní problémy nicméně jeho kariéru hodně
zkomplikovaly a poslední dva roky
tak byl součástí sparťanské rezervy. V roli kapitána B-týmu pomáhá
s rozvojem mladých sparťanů.
V úvodním zápase sezóny se ovšem na hřišti neobjevil, na trávník
v Chrudimi vyběhla sestava Kotek –
Gabriel, Piško, Červak, Suchomel –
Patrák (81. Gelašvili), Jonáš, Okeke,
Ryneš (84. Dudl) – Sejk (84. Turyna), Tvaroh (91. Kozák).
Utkání 2. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se hraje v neděli
1. srpna od 10.30 hodin v areálu
TCM Strahov.
(tok)

vs.
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Foto: internet

PROSTĚJOV Dlouhé čekání je
minulostí. A tým 1.SK Prostějov
přeci jen ve čtvrtek, těsně před
zápasem s Příbramí, uveřejnil
konečnou soupisku. Konečnou proto, že ještě zkraje minulého týdne byli s týmem čtyři
hráči na zkoušce. Nyní už je ale
definitivně jasno.
„Všichni nakonec zůstali,“ prozradil
Večerníku sportovní ředitel 1.SK
Prostějov Ladislav Dudík. Tým tak
do svých řad přivítal Roberta Bartolomeu, Milana Kadlece, Jakuba Vichtu a Martina Vlachovského. Bartolomeu a Vlachovský by měli působit
v záloze, Kadlec v obraně. U Vichty
se dá pak očekávat, že jeho hra bude
hlavně směřovat dopředu, což potvrdil i v přípravných zápasech.
Přesnější úkoly pak prozradil znovu
sportovní ředitel. „Vichta je univerzá-
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FOTBAL JE ZPÁTKY!

WWW.VECERNIKPV.CZ

„Favorita nemám. Ale jsem zvědavý, jak na tom týmy budou“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

NH<MJ?FJP

(M<GD>@ü@nÁKJOÁÜ@

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

PROSTĚJOVSKO Přesně v polovině letních prázdnin se po dlouhých měsících na scénu vrací i amatérský fotbal. Jako první odstartují ročník 2021/22 kluby Kralic na Hané a Lipové, které jsou
jedinými dvěma účastníky krajského přeboru Olomouckého KFS
z prostějovského regionu. Hned o týden později se k nim přidají
také I.A, I.B třídy i okresní přebor, u čehož všeho Večerník samozřejmě nebude chybět. V dnešním pokračováním návratu FOTBALU
EXTRA na scénu se tak zaměříme právě na nejvyšší krajskou soutěž, příště pak ještě podrobněji přímo na dva zmíněné zástupce.
Poslední dvě nedohrané sezóny dopadly téměř totožně, a pokud
by takto pokračoval i následující ročník, v Lipové by panovala spokojenost. To v Kralicích vědí, že musí přidat, jinak jim bude znovu
hrozit sestup o třídu níže. V obou klubech se během více než devíti
měsíců bez soutěžního duelu udály změny.
V Kralicích už během loňského podzimu skončil trenér Gottwald.
Tento post během zimní přestávky opanoval zkušený kouč Milan
Nekuda a po více než půl roce ho nyní bude čekat soutěžní premiéra. Ani v Lipové se změnám v realizačním týmu nevyhnuli. Funkci
asistenta kouče Růžičky opustil Matěj Vybíhal, vystřídal jej David
Pekař, který je stále také aktivním hráčem.
K dalším změnám došlo i v hráčských kádrech. Jak se bude oběma
celkům dařit na začátku sezóny, ukáží první kola, kde na oba celky
nečeká zrovna jednoduchý los.
Již příště se můžete těšit na kompletní rozlosování všech soutěží s regionálními celky, shrnutí všech změn u jednotlivých týmů, exkluzivní rozhovory s trenéry i hráči, redakční komentář
a další zajímavosti.
Takže, nezapomeňte, Večerník s plným fotbalovým servisem
vychází už v pondělí 2. sprna.

O víkendu jdou do boje
Lipová a Kralice na Hané
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Eskáčko na úvod sezóny padlo s Příbramí

PROSTĚJOV Čtyři góly, hodně
vypjatých okamžiků, avšak málo
přímých střel a po utkání smutek
pro Večerník
na straně fotbalistů eskáčka. Tak
Michal
vypadal úvodní start týmu 1.SK
SOBECKÝ
Prostějov ve FORTUNA:NÁRODNÍ
LIZE 2021/2022. Los přivál na Hanou Příbram, která ještě loni bojovala
o body v nejvyšší soutěži. Zkušený soupeř byl větší část zápasu lepší, drtivý
tlak ale od něj nepřišel. Rozhodly spíše smolné góly a také nízká efektivita
svěřenců Jiřího Jarošíka v zakončení. Nakonec se jediným střelcem eskáčka při prohře 1:3 stal hostující Mezera... Premiéra tak sparťanské legendě
na lavičce prostějovského týmu nevyšla.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

XÊDTCPM¾ą
(KNKR/WEJC
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PROSTĚJOV Mizerný vstup, neepovedený první poločas a potéé
zmrtvýchvstání. Jenže nedotažené. Prostějov měl na kopačkách
ve druhé půli zdramatizování
duelu, v němž si díky dobrému vstupu
do druhé půle udržel tvář. Nakonec se
ale drama nekonalo, snahu o něj utnul
v 70. minutě příbramský Vávra. V bráně eskáčka se přitom činil Filip Mucha
(na snímku), který si v tomtéž zápase
připsal několik důležitých zákroků, ve
druhé půli dlouho držel šance eskáčka na bod. To se nepodařilo, k únavě
tak v pozápasovém rozhovoru připojil
brankář Hanáků i nemalou porci smutku a zklamání.

Příbram. Jednu rychlou akci proměnila
a dala tak pojistku na své vítězství, kte$TCPM¾ą2TQUV÷LQXC(KNKR/WEJCRąGFXGré už dokázala také uhájit. Nic na tom 2ąÊDTCOUGRTG\GPVQXCNCNGRwÊORQJ[DGOPGå2TQUV÷LQX#RTQJT¾éGGUM¾éMC
FNP÷MQNKMFčNGåKVÚEJ\¾MTQMč0CDQF[VQ
Foto: Michal Sobecký
nezměnil ani pokus svátečního střelce PGD[NQUPCFPÆUGT[EJNQUVKUQWRGąGXåF[X[TQXPCV
CNGPGUVCéKNQ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Favorit byl jasný. Příbram ještě loni hrá- Suse, jehož střela byla sice pohledná, moc fotbalu nenabídlo. Jen žlutou kartu dislav Dudík, je nejen platný, ale často
pro Soldáta, po sérii faulů z obou stran. i skvělý. Tentokrát to opět potvrdil.
la nejvyšší soutěž a na rozdíl například leč nepřesná.
chu šťastný gól, takže Příbram znervózněla.
Druhá půle naopak začala fotbalověji.
od Vyšehradu letos ve druhé lize neseAle pak jsme po další velké chybě dali soustoupila po výrazném odstupu v tabulce
=½VDGQÉRNDPzLN\ Prostějov zavřel soupeře na jeho půlce.
=DMÉPDYRVWGXHOX
peři šanci a dostali třetí gól. A pak už to bylo
Zprvu se sice nedostával k zakončení,
za ostatními. Navíc se Středočechům
3:1, to už bylo dost těžké…“
pak ale napřáhl Bartolomeu a s pomocí
podařilo většinu hráčů pro druhou ligu
ƔƔ A pak už nebyl čas…
udržet. Pohyby se udávaly spíše ven Na úvod si míč vypůjčil 1.SK Prostě- tečujícího Mezery překonal brankáře – Koronavirus znovu způsobil, že před
jov,
dlouho
se
z
něj
ale
neradoval.
V
6.
1:2. Záhy poté letěl na bránu další míč, stadionem vznikl stan, kde se testovalo.
z kádru. Tým ale posílil obránce Martin
„Asi tak. A navíc takovou sílu nemáme, abySus a záložník Daniel Procházka. Většina minutě tak sice chtěl rozehrát, nicmé- respektive těsně nad. Příbram na to rea- Před branami fotbalového stánku pak
chom to otočili, co si budeme nalhávat.“
klíčových hráčů zůstala. To Prostějov se ně nepodařilo se, rozhodčí navíc viděl govala zisky míčů, i tak ale eskáčko dalo také vznikla fronta, tedy něco, na co faƔƔ A soupeř měl i další šance. Jen se to
musí ještě sehrávat, odchodů a přícho- faul. Výsledkem byla penalta od Pilíka, zapomenout na mizerný první poločas. noušci nebyli z poslední sezóny zvyklí.
snažil občas hrát jak Barcelona, tedy do
dů zaznamenal více než tucet. Navíc se na kterou si sice Mucha málem sáhl, Na útočníka Prostějova Žáka se dostá- První dva góly pak spadají taky mezi „zaprázdné…
jednalo o první ostrý start pod trenérem míč ale stejně skončil u tyče – 0:1. To valy centry, ale byl dobře pokrytý. V 65. jímavé“, ne ovšem v pozitivním duchu.
Jiřím Jarošíkem. I v tomhle směru tak 9. minuta naopak přinesla nefotbalový minutě nejprve soupeř blokoval střelu A na závěr milá záležitost, trenér Jarošík ƔƔ Jak byste zhodnotil utkání? Zejmé- (úsměv) „Tak to už se jim hrálo dobře.
moment,
konkrétně
nepěkný
faul
na
Zapletala,
ze
druhé
rány
pak
Kopřiva
byl
po
zápase
uvítán
klubkem
rodinným
eskáčko mělo oproti Příbrami nevýhodu.
na pak vstup do něj a první poločas?
Taky měli v zádech náskok. Jim už se hrálo
Do určité míry se dalo říct, že Prostějov Schustera. A faulů přibývalo mnohem přízemní střelu namířil do brankáře. včetně dětí s milými vzkazy.
„Tak měli jsme špatný vstup do utkání. dobře, my dělali hloupé chyby vzadu. Děrychleji než střel. Hráči hostí se opako- Další sraženou střelu si obrana hostí
v utkání mohl spíše překvapit.
vaně káceli při sebemenším kontaktu připsala v 69. minutě a Příbram poté
Věděli jsme, že to bude těžké. Ale je velká lali jsme celkově moc chyb na to, abychom
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ škoda, že už v šesté minutě jsme dostali gól doma Příbram porazili. Bohužel.“
a získávali tak míče. Nutno však dodat, vyrazila dopředu, její hráči si nahráli
9ÙYRM]½SDVX
že když hráli nohama, byli lepší. Opako- ve vápně, udělali před bránou zmatek,
z penalty. A pak už se hraje proti takovému ƔƔ Je možné i přes nelichotivý výsledek
vaně třeba hrozil Zorvan, v 11. a 24. mi- ve kterém se ale dobře zorientoval do- Bouřlivá. A to od „á“ po „zet“. Po čase
týmu špatně.“
si vzít do dalších zápasů z tohoto něco
Tomu také odpovídal průběh zápasu. nutě střílel z dálky, ani jednou netrefil. bíhající Vávra – 1:3. Na tenhle zásah už se na Hané zase hodně fandilo. Hodně
ƔƔ
Druhá půle už ale byla jiná, Prostějov kladného?
Od prvních minut byla Příbram častěji Na druhé straně se snažil do akcí prosa- Prostějov zareagovat nedokázal. V 76. emocí a vášní pak vyvolávala jednak hra
dit
Hausknecht,
ale
nedařilo
se,
soupeř
hrál
lépe.
Co
k
tomu
hlavně
přispělo?
„Určitě těch patnáct minut druhého polominutě
si
ještě
připsal
střelu
VlachovPříbrami,
druhak
výroky
rozhodčího,
na míči, kombinovala, ale prakticky nestřílela. Po faulu ve vápně se prosadila ho dokázal vždy zblokovat nebo před- ský a v 82. Sus. Jenže mířili do brankáře, které zejména zprvu nebyly vůči Pros- „Myslím, že už to bylo hlavně tím, že jsme času. Kdybychom tak začali… Samozřejskočit.
Ve
29.
minutě
tak
nezužitkoval
respektive nad bránu. Hosté zkoušeli tějovu příznivé. Emoce se s rostoucím neměli co ztratit. Bylo to 0:2, tak jsme to mě vím, že je to těžké. A i tak by to byl těžký
penaltou, další střely ale příliš nepřicházely, a pokud, zneškodnil je Filip Mucha. dobrou hlavičku od Schustera. Dvě brejky, ale proti byl čárový. V nastavení počtem minut a s blížící se prohrou Prostrochu otevřeli a začali hrát. Dali jsme tro- zápas. Ale asi tak.“
Prostějov první náznaky šancí měl až po minuty nato se opět připomněl Zorvan, pak Příbram sbírala minuty, při zisku tějova ve druhé půli uklidnily.
třicáté minutě. Brankář hostí ale nemu- ale jeho centr byl blokovaný. Až 37. balónu už se Prostějov k šanci nedostal.
sel zasahovat. Naopak se Příbram do minuta dopřála také šanci Prostějovu. A tak zápas nakonec skončil pro Prostěpoločasu prosadila ještě jednou, tento- Koudelka se umně vytočil k centru jov smutným výsledkem 1:3.
krát z volného přímého kopu po sporné a našel hlavu Zapletala, který však bo-R]HI9$/$&+29,¤ ).3ÔÉEUDP
-LÔÉ-$52h©.
„malé domů“. Po tomhle úderu se zdálo, hužel nedal. Zároveň se však neustále
6.3URVWÈMRY
„Byl to náročný zápas. Věděli jsme, že nás zde nic lehkého nečeká. Vi2VREQRVWXWN½QÉ
na hřišti děly pády hráčů, menší fauly
že je po zápase.
děli jsme soupeře v přípravě, měli jsme ho zmapovaného a zanalyzova„První půle byla z naší strany hodně nepovedená. Tak
Ukázalo se však, že Prostějov ještě ne- i náznaky nesportovního chování. Třeného a přesně se potvrdilo to, jak jsme se na něj nachystali. První pojsme si to vůbec nepředstavovali. Říkali jsme si, že se
řekl poslední slovo. Ve 49. minutě po ba když příbramský hráč odmítal dát Jednoznačně Aleš Schuster, který toho
ločas jsme zvládli velmi dobře, bavili jsme se ale v kabině, že nesmíme
na zápas všichni těšíme, ale ve hře nebylo vůbec nic ani
akci čerstvé posily Bartolomeua tečo- míč Koudelkovi, který měl kopat stan- odehrál nejen hodně, ale taky kvalitně.
nechat domácí nadechnout, věděli jsme, že mají kvalitní mužstvo. To
v obraně, ani v útoku. Dělali jsme individuální chyby, poval míč do vlastní branky příbramský dardku. Ještě kurióznější moment však Spoluhráčům dodával klid, dokázal rozse nám moc nepodařilo, zkomplikovali jsme si zápas slabším vstupem
hyb scházel, všechno scházelo. Musel jsem o přestávce
stoper Mezera a eskáčko tak snížilo na přišel ve 45. minutě. Tehdy sudí k údivu dávat míče a na to, že mu táhne na čtydo poločasu. Domácím to dalo křídla, prvních patnáct dvacet minut
zvýšit hlas. Malinko se to ve druhé půli zlepšilo. Možná
rozdíl jedné branky. Domácí poté hráli a záhy rozzuření drtivé většiny fanouš- řicet let, patřil k tomu lepšímu na hřišti.
byli lepší na hřišti. Naštěstí jsme to vzadu ustáli a věděl jsem, že naše
se i střídání povedlo, dali jsme gól. Hra se ale hodně kousaktivněji, dostávali se více k centrům ků pískl volný přímý kop z velkého váp- V konkurenci o generaci mladších hráčů
šance přijde. Nakonec se podařilo uklidnit třetí brankou a měli jsme
kovala, těžko se tedy dostat do tempa. Na druhou stranu
do vápna a do pološancí. Střel však bylo na za „malou domů“. Exekuce se ujal se neztratil. A jak o něm hovořil před
i jiné možnosti na vstřelení gólu, které jsme nevyužili.“
nás soupeř jednoznačně převyšoval.“
nadále málo, navíc z protiútoků hrozila Zorvan a proměnil – 0:2. Nastavení už sezónou sportovní manažer eskáčka La-

6WDYSÔHGYÙNRSHP

Michal SOBECKÝ
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FK Příbram
1:3
1. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

1.SK Prostějov

Zapletal

Hausknecht

Sus

Jiří
JAROŠÍK

Jozef
VALACHOVIČ

Zorvan
Schuster
Mucha

Jiráček
Žák

Omale

Bialek

Pilík

Halinský

Voltr
Petrák

Šiman
Soldát

Koudelka

Mezera

Vávra

Kadlec

Bartolomeu
Cmiljanovič

Branky: 49. Mezera vlastní

PROSTÌJOV

Střely na branku: 3

Střely mimo branku: 4

Rohové kopy: 1

Žluté karty: 60. Bartolomeu

1:3
( 0 : 2)

PØÍBRAM

Branka: 6. Pilík z penalty, 45. Zorvan, 70. Vávra
Střely mimo branku: 5

Střely na branku: 5

Rozhodčí: Dubravský – Novák, Arnošt

Diváků: 522 Rohové kopy: 2

Žluté karty: 9. Pilík, 45.(+3)

Střídání: 46. Kopřiva za Omaleho, 46. Vlachovský za Hausknechta, 77. Sus za Koudelku,

Sus, 45.(+4) Soldát, 79. Januška

77. Machynek za Kadlece

za Petráka, 88. Dočekal za Voltra, 88. Langhamer za Zorvana

Trenér: Jiří Jarošík

Střídání: 68. Procházka za Pilíka, 77. Januška
Trenér: Jozef Valachovič

fotbal
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První zápas, první prohra HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

Eskáčko bez Kušeje, úvod sezóny zhořkl

PROSTĚJOV Obtížné skládání týmu 1.SK Prostějov je – zdá se u konce. A to nezvykle až těsně před začátkem sezóny. Ta zastihla
eskáčko již kompletní, na druhou stranu ale také ne zcela sehrané.
Což mohlo přispět k výsledku prvního soutěžního utkání. Zápas
s Příbramí totiž přinesl první prohru, a sice poměrem 1:3. Nyní
navíc fotbalisty Prostějova čekají další těžké mače. Nejbližší o víkendu s rezervou Sparty na Strahově a následně o týden později
na domácí půdě proti brněnské Zbrojovce. V takovém případě
může být každý bod zlatý...

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KÝ
SOBECKÝ
Hotovo, uff. To si nejspíš řeklo vedení
1.SK Prostějov. Mělo proč, po divokých pěti týdnech se mu podařilo
s trenérem Jiřím Jarošíkem dát dohromady soupisku na sezónu 2021/2022.
Nebylo to jednoduché, řada hráčů
odešla. A naopak řada příchozích až
do poslední chvíle nevěděla, zda si za
eskáčko zahraje. Nyní už je jasno.
„Zůstanou všichni hráči, kteří zde byli
na zkoušce,“ informoval ještě před
utkáním s Příbramí sportovní manažer Ladislav Dudík. Útočník Jakub
Vichta, záložníci Robert Bartolomeu
a Martin Vlachovský stejně jako bek
Milan Kadlec tak vyspravili díry, kte-

ré po odchodech v posledních dvou
měsících nastaly.
Přitom hned tři z těchto hráčů naskočili do zápasu, z toho Kadlec a Bartolomeu do základní sestavy. A nevedli
si zle. I když výsledek 1:3 se na jejich
rozpoložení pochopitelně hodně podepsal. „Nejsem spokojený. První poločas byl od nás hodně špatný. Penalta byla jasná, u druhého gólu nevím,
co to bylo… Prostě to pískl. Od nás
prostě špatné,“ vyjádřil se exsparťanský talent Milan Kadlec, který po pauze navázal na své druholigové zápasy
ve Vlašimi. Prozradil zároveň, že v poločasové přestávce bylo v kabině živo.
„Dostali jsme trochu ceres. Řekli jsme
si, že nemáme co ztratit, tak jsme na
to vlétli. Patnáct dvacet minut dobrý.
Ale pak jsme zase úplně zbytečně dostali gól,“ smutnil Kadlec po zápase.
Spokojený nebyl ani trenér Jarošík. Ten se navíc v útoku musel

MARTIN VLACHOVSKÝ
HOVSKÝ

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

Na svou šanci v sestavě se ani nenačekal a premiéru si
odbyl hned ve druhém poločasu úvodníhoo kola F:NL.
Přestože byl tento karvinský mladík povolán
volán na Hanou až na poslední chvíli a jen týden před
řed zápasem
se dozvěděl, že po hostování v Blansku bude hrát za
Prostějov, rozhodně nezklamal, právě naopak.
opak. Po svém
nástupu na hřiště hru domácích oživil, působil
velmi aktivně, energicky. Dokázal si podržet
ržet
balón a ubezpečil trenéry, že s ním umí praracovat v rychlosti. Nepovedla se mu snadd
jen jedna střela, která mohla být prudšíí
a brankáře víc potrápit. Přesto předvedl
velmi dobrý výkon. Příjemné překvapení.

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

obejít bez Vasila Kušeje, jehož
přesun na Hanou se do sobotního
utkání nepodařilo dotáhnout papírově. „Soupeř nás jednoznačně převyšoval v osobních soubojích jeden
na jednoho, v technické a taktické vyspělosti,“ hodnotil po prvním utkání.
„Prakticky ve všem jsme dnes zaostávali. Dneska se nebylo bohužel ani na
čem chytit,“ dodal vzápětí. Nicméně
byly vidět i lepší stránky týmu. „Ve
druhém poločase jsme se semkli jako
tým a bylo vidět, že máme na to hrát
proti mužstvům, která budou hrát
o první druhé místo. I my ale máme
na to, abychom hráli o místa nahoře,“
věří Milan Kadlec.

Jeho slova již brzy prověří další soupeři. V neděli dopoledne hraje Prostějov s rezervou Sparty, týden na
to doma s Brnem. Otázkou nyní je,
jak utkání s Vlašimí poznamená základní sestavu. Na soupisku pro duel
s Příbramí se vůbec nedostal například právě zmíněný Jakub Vichta.
V poločase šlo dolů duo Hausknecht–Omale. Hlavně se však může
začít ukazovat, zda se špatné výsledky z domácích utkání a dobré z venkovních budou znovu opakovat.
Zatím eskáčko na uplynulý ročník
navazuje. Bohužel zatím v nepříliš
povedených výkonech i výsledcích
na vlastním stadionu.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022
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Tentokrát jsme si vybrali ke
srovnání dva veterány. A sice domácího
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Ѵ;| lѴ-7झ_oĺ 0- 7- rৄvo0bѴb ;Ѵlb
fbv|࣒ķ 0Ѵb  ࢙r-v; -h|bmझĺ -ংbѴo v;
fbl uo7࢙-| lझࣂ; - m- v1_ rov|;1_
0Ѵb ruo v࣐ |l orouoĺ "1_v|;u
rং;7;7Ѵ ;Ѵb1; 7o0uo uo;_u࢙hķ
m࣒hoѴbh |u-7bࣂmझ1_ 0Ѵohৄķ 0Ѵ ruo
TOMÁŠ
lѴ-7झ vroѴ_u࢙ࣂ; fbv|o|oĺ  hom1;l
PILÍK
7u_࣐ rৄѴ; rং;7;7Ѵķ ৴; b f-ho m-ࣂm࣒
7;=;mbm࣒Ѵ-7࣒m_u࢙ࣂ7oh࢙৴;rolo1b b ি|ohĺ bѴझh uo7࢙-Ѵ 7o0ং; lझࣂ;
-7o0ং;ࣂ;|Ѵ_uĺ;um࣒u-m࣒|l
rol࢙_-Ѵĺ -झ1 7oh࢙-Ѵ ruol࣒mb|
r;m-Ѵ|ĺ 0- m;fv|-uझ _u࢙ࣂb v; |-h
 |h࢙mझ -vh࣒Ѵbķ vrohof;m࣒fझ -Ѵ; 0Ѵ
ZNÁMKA
ro1_orb|;Ѵm࣒bѴझhĺ

8

Í6/2

)25781$1É52'1Ì/,*$

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
=UDQÈQÙ.RXGHOND"
Prostějov (sob) - V možnou nepříjemnost se mohou pro Prostějov proměnit dozvuky sobotního
utkání. V něm totiž bylo hned několik soubojů nejen na, ale hlavně
za hranicí pravidel, často zezadu.
Jeden pak odnesl také Jan Koudelka, který v prvním poločase dostal
co proto kousek před vápnem. Zákrok příbramského hráče Prostějov
může mrzet jen dvakrát. Nejenže
nebyl odpískán a domácí tak přišli
o standardku z dobré vzdálenosti,
ale „Koudy“ ze hřiště odkulhal, což
není dobré.

Exligové
FHON\ERGRYDO\
Prostějov (sob) - Sestoupily, zahrály a zvítězily. Exligové týmy se
hned v prvním kole připomněly
svou silou. Všechny tři totiž vstoupily do Fortuna:Národní ligy velmi
dobře. Brno dokázalo v předehrávce vyhrát nad Táborskem, o víkendu si pak poradila Příbram s Prostějovem. Jediným, kdo ztratil, byla
Opava. Ta sehrála atraktivní duel
s Vlašimí, v níž padlo šest branek –
po třech na každé straně.

Za Líšeò se trefili dva
EÙYDOÉ3URVWÈMRYDQÅ
Prostějov (sob) - Není to tak
dlouho, co jsme ve Večerníku psali
o „kolonii“ někdejších prostějovských hráčů. Ta zde bude i v této
sezóně, navíc hned v jejím úvodu
se připomněla i gólově. Jak Šimon
Chwaszcz, tak Bronislav Stáňa se
podíleli na velkolepém obratu Líšně se Žižkovem. V základní sestavě
navíc nastoupil i Pašek a Lutonský...

+RĆNRVODGN¿SUHPLÇUDQRYÇKRNĆËGHOQËND

„Snažím se prostějovskou

šanci chytit za pačesy,“
říká Robert Bartolemeu
meu
PROSTĚJOV Úvodní zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi
Prostějovem a Příbramí měl mnoho hrdinů. Jedním z nich byl nepoepotějov
chybně Robert Bartolomeu (nasnímku). Čerstvá posila 1.SK Prostějov
vutkánípotvrdila,coukazovalaužvpřípravě.Tedyrychlost,šikovnost,
vnost,
přímočarost. A v jednom případě se taky vyplatila, právě někdejší
ší naděje Zlína měla totiž největší zásluhu na snížení, když po jeho akci
ci přišla vlastní branka příbramského Mezery. Porážce však tím naposledy
sledy
hráč Blanska, kam zamířil z brněnské Zbrojovky, nezabránil.

Michal SOBECKÝ

yy Ukázal v podstatě sílu týmu…
mu…
„Ne úplně sílu. Spíše to, že když
dyž se

yy Jak vidíte, že jste se na poslední do toho opřeme více – protože
že ten

chvíli dostal do kádru Prostějova?
„Byl jsem v Kroměříži a doufal jsem, že
se ještě někdo ozve ze druhé ligy. Pak
zavolali z Prostějova, za což jsem byl velice rád. Snažím se tu šanci tady chytit za
pačesy. Vždycky to bylo tak, že jsem někam přišel, hrál jsem. A pak jsem najednou nehrál. Někdy vůbec. Chtěl bych,
aby to tady bylo jinak. Nejvíc bych byl
rád za týmové výkony a výsledky, aby
nevisely na jednom jednotlivci. Platí
samozřejmě, že když hraje dobře tým,
odrazí se to i na hře jednotlivců.“
yy Bylo pro vás psychicky náročné období čekání až skoro do začátku soutěží?
„Tak já jsem byl už tak trochu smířený s tím, že budu hrát třetí ligu. A že
si budu muset najít práci. Ale tohle je
prostě šance. A jsem moc rád za ni.“
yy Buďme po zápase s Příbramí
pozitivní. Co dobrého si z něj vzít?
„Po poločase, respektive, nástup do
toho druhého, byl hodně dobrý.
A bylo to to nejlepší z celého zápasu.“

první poločas, to bylo prostě málo,
jestli něco chceme hrát – tak too jde.
ný gól,
Padl tam ale od nás sice šťastný
pak ale zase dostaneme…“
yy U toho gólu se zastavme. Řekl
řelím
jste si prostě, že když nevystřelím
já, tak nikdo?
v
„To ne. Celkově to bylo tak, že v prvním poločase jsme na míči moc
nebyli a spíše to kopali. Ale v tom
druhém poločase už se to trochu
otevřelo. Měli jsme ale málo zakončení, tak jsem si říkal, že to zkusím.
Střela mi moc nesedla, ale padlo to
tam. Tak jsem si říkal, že by to ještě
šlo dorovnat nebo otočit. Pak ale
padl gól na 3:1 a pak už to pro nás
bylo těžké.“
yy Na závěr se vrátím k vám, vaší
hře. Do zápasů dáváte hodně přímočarosti. Berete to jako jednu
z vašich nejsilnějších stránek?
„Asi se mi to tak zkrátka hraje nejlépe, tedy čelem k bráně. Zády k ní to
taky není úplně špatné. Ale za sebe

1. kolo: Táborsko – Zbrojovka Brno 0:1
(0:0). Branky:3ĜLFK\VWDO äOXWpNDUW\
 3URYD]QtN  +ROLã ±  .RVHN *
Jihlava – Varnsdorf 2:1 (1:0). Branky:
6HOQDU$UUR\R±%OiKD äOXWp
NDUW\  6KXGHLZD ±  =EURåHN 
3DMNUW * Chrudim – Sparta Praha „B“
0:1 (0:0). Branky:  6HMN äOXWp NDUW\
  ěH]QtþHN  5\ELþND±
D  &KHUYDN  2NHNH  *DEULHO
 -RQiã ýHUYHQi NDUWD  &KHUYDN
 7ĝLQHF ² ÓVWt QDG /DEHP   
Branky: +êEOYODVWQt3ODFKê±
2JLDPRGH  %tOHN  .URERW äOXWp
NDUW\  )ROW\Q  +êEO  3HWUiĖ ±
.UR * Dukla Praha – Vyškov 2:1
 .URERW
B
(2:0). Branky:
 3HWHUND  )iEU\
9
±  9LQWU
äOXWp NDUW\  ,ONR 
/DQJHU  3URVWčMRY ² 3ĝtEUDP   
9tFH YY UR]KOHGQČ QD VWUDQČ   /täHė
9tFH
9LNWRULD åLæNRY    %UDQN\ 
² 9LNWR
6WiĖD
6WiĖD&KZDV]F]6LOQê±1DEL\HY4XLQWHUR äOXWpNDUW\ 6WiĖD
\\HY
±%ĜH]LQDýHUYHQiNDUWD%ĜH]LQD
±%
2SDY
2SDYD²9ODäLP  Branky: 12.
+HOHãLF5\FKOê'DUPRY]DO±
+HOHãLF
%OHFKD
%OHFKD.ĜLãĢDQ  $OLMDJLþäOXWp
NDUW\  D  &HOED  'LJDĖD ± 
6YRERG
6YRERGD+RãHN$OLMDJLþýHUYHQi
NDUWD &HOED
.$03ĜÌã7Č
 NROR
NROR QHGčOH  VUSQD  KRGLQ
ÒVWt QDG
QD /DEHP ± -LKODYD SiWHN  
 7ĜLQHF±'XNOD3UDKD

VRERWD

 9\ãNRY±/tãHĖ VRERWD
V
VWDGLRQ'UQRYLFH 3ĜtEUDP±7iERUVNR VRERWD
VR
    6SDUWD 3UDKD
Ä%³ ± 6. 3URVWČMRY   =EURMRYND
%UQR±
%UQR±2SDYD  9DUQVGRUI±äLåNRY
9ODãLP±
9ODãLP±&KUXGLP

ZZÁPASU
ÁP

3U YÚ WDNRY¼ SRÌHW
GLY NĮ VL QDĠHO FHVWX
GRRFKR]Į$WRGLY NĮ
NWHĘ¬ Y\WYRĘLOL QD
3URVWÚMRY
QHE¼YDOH
ERXĘOLYRXDWPRVI¨UX
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Foto: Michal Sobecký

preferuji náběh za obranu a pak posílání míčů do kapsy, kde máme hráče
před bránou.“
yy Co si tedy do dalších zápasů
vzít, jak hrát směrem dopředu?
Co na hře změnit?
„Hlavně si k tomu musíme sednout,
něco si k tomu říct. To nejde jen tak
přejít, ten zápas s Příbramí. Ale určitě musí začít každý sám u sebe. A dát
do toho asi více hladovosti. Nehrát
to jen tak, že když je malá nabídka,
kopeme to nahoru. Nabídka celkově
musí být větší.“

Michal SOBECKÝ
Jestli to takhle půjde dál, budou muset pískat diváci. Kruci, oni už vlastně
pískají. Tak ne, hráči… Rozhodčích
je zkrátka napříč soutěžemi (i sporty)
nedostatek. A my se tomu ve sportovní redakci divíme. Kdo by nechtěl
být peskován hráči, trenéry a diváky?
Snášet urážky nebo posměch? Nebo
doufat, že si někteří z bouřlivějších
fanoušků nepamatují, jakým to přijel
autem? Vždyť to je adrenalin? Ne, teď
už vážně.
Není divu, že se rozhodčí moc do
pískání nehrnou. Méně kulturní
projevy nejsou výjimkou a přišly i na

zápase s Příbramí. Ať ale nehaníme
jen fanoušky, kteří se místy chovali
vzhledem k dění na hřišti ještě slušně, rozhodčí se v duelu s Příbramí
příliš nepředvedl. Dva góly padly po
sporné situaci, hodně faulů pustil,
nezaviněné pády hráčů naopak pískal, a to často podle hlasitosti řevu.
Rozhodčí se tentokrát bohužel stal
poněkud nešťastným hrdinou duelu.
A ani převzetí takové role není lákavý důvod, proč vzít píšťalku, karty
a jít „foukat“, no ne? Je to zkrátka
pech. Nejspíš to fakt jednou bude na
hráčích…
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Jiří Vykoukal se loučí s Prostějovem. Vzpomínat bude v dobrém, ale...
PROSTĚJOV Sedm let. Na takovou dobu spojil svůj život s prostějovským hokejem Jiří Vykoukal
(na snímku). To období mu podle
jeho slov hodně dalo a něco i vzalo.
Za tu dobu si poprvé vyzkoušel roli
sportovního manažera, trenéra „A“
týmu, videokouče, trenéra dovedností, navíc ještě v osmačtyřiceti letech naposledy nazul do ostrého zápasu brusle. S týmem zažil vzestupy
i pády, dařilo se mu do Prostějova
dostávat hvězdy, uspěl i u několika
prostějovských rodáků. Tomu všemu je ale nyní konec. Jiří Vykoukal
před časem oznámil, že v Prostějově končí. V rozsáhlém aktuálním
rozhovoru pro Večerník pak popsal
své pocity ohledně fungování klubu Jestřábů a své zkušenosti. A taky
přiblížil dění v kabině z poslední sezóny. Co třeba hodně přispělo k porážkám Prostějova v jejím závěru?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak hodnotíte působení v Prostějově? A jste s ním spokojený?
„Já vidím své angažmá kladně, byla tam
spousta dobrých věcí. Za sebe tedy
můžu říct, že ano, byl jsem spokojený.“
yy Šel byste tedy do toho znovu?
Kdybyste měl na výběr a věděl dopředu, co vás čeká…
„Ano. Samozřejmě by však člověk potřeboval zkušenosti právě z těch sedmi uplynulých let. Aby to následně dokázal zúročit. Ale šel bych do toho znovu, určitě.“
yy Na co budete vzpomínat nejraději?
„Na všechny hezké zápasy, na kluky,
kteří tady hráli, fanoušky, kteří dokázali
vytvořit skvělou atmosféru, chorea.
Všechny uskutečněné akce, tréninky
pro fanoušky, společná sezení, na cestu
autobusem s fans do Českých Budějovic. (smích) Na památný výprask před
televizními kamerami taky v Českých
Budějovicích, když nám Jarda volal
po první třetině do šatny a na druhou
třetinu pak nastoupilo na led dvacet
zombie. (velký smích) Na Večerník, jak
jste mi každou neděli kolem dvanácté
volali. (úsměv) Na všechny ty nekonečné debaty, kdy jsme se s Jardou dohadovali. (znovu se pousměje) Prostě na
hodně věcí.“
yy Co byste nyní udělal jinak? A co
naopak stejně?
„Spoustu věcí bych udělal stejně, ty
bych nijak neměnil. Ale jednu…, ne,
počkat, dvě věci bych udělal odlišně.
Ale to by asi nešlo, na to jsem neměl

rozhodovací možnosti. Ale kdybych
na to měl páky, tak bych nechal uletět
Jestřába a vrátil bych se k historii klubu.
Využil bych ji k tomu, aby město zase
hokejem žilo. Za těch sedm let jsem totiž poznal, že potenciál je zde obrovský,
ale Jestřáb jako takový je zde stále trochu v ústraní. A jsem si jistý, že by lidi
to propojení s historickými vazbami
vnímali lépe a více. Jardu jsem se snažil
o tom přesvědčit, ale marně. To je jedna věc. A druhá, kterou bych udělal jinak, je propojení ‚áčka‘ s mládeží. Mělo
by to fungovat lépe a společně.“
yy Vnímáte právě mládež jako hlavní problém Prostějova? Zatím není
kde brát…
„Ještě není a ještě chvíli ani nebude.
Když se třeba podíváte, jak daleko je
nyní oproti Prostějovu Přerov… Ještě
chvíli se to bude dohánět, ještě to bude
trvat. Navíc mládež a muži jsou v Prostějově dva subjekty. Podle mě by se
měly dát dohromady a navzájem si pomoci. Kdybych nějaké dvě věci mohl
ovlivnit, aby se změnily, byly by to právě tyto. Tedy návrat k historii a propojení dospělého hokeje s mládeží.“
yy Jak se vám dařilo skloubit funkce sportovního manažera a trenéra?
Jeden čas jste zastával obě...
„Tak dvě a kousek třetí sezóny to bylo
opravdu náročné, co si budeme nalhávat. (pousměje se) Byl jsem trenér, poloviční asistent, sám jsem si taky stříhal
videa. Takže bylo nutné prohlédnout
si videa, udělat si z toho sestřih, do toho
jsem dělal papíry a domlouval všechny
možné věci. Těch funkcí bylo hodně
a zpětně to vnímán, že to bylo šílené.
Klub se dělal v pár lidech a k tomu
hodně funkcí bylo zdvojených.“
yy To jste se asi moc nevyspal?
„Ne to ne, byl to fakt záhul. Takže je
dobře, že teď Jarda pořídil na každou
funkci minimálně jednoho člověka
a investoval do programu, který na jeden klik prakticky do detailu rozebere
celé utkání. Navíc veškeré výstupy můžou hned dostat i hráči. Tohle je pro
trenéra velký pomocník.“
yy Zas je tam jedna výhoda. Až budete mít opravdu dost hokeje, můžete zkusit dráhu střihače.
(smích) „To jo. Ale zase je fakt, že jsem
za to rád, protože se mi všechny ty věci
hodí. Když jsem byl na pozici hlavního
trenéra, musel jsem se na ni vzdělávat.
Když jsem dělal papíry, tak jsem se zase
musel naučit věci kolem soutěžního
a přestupního řádu. Když jsem dělával
video, naučil jsem se aspoň pracovat
s video programem, který nyní využívám, stejně tak dovednosti s kluky na
ledě, které jsem studoval na Instagramu.
Byli tam tři čtyři trenéři ze Švédska,
které jsem prosazoval. Takže ano, byl
to záhul, zase to ale člověku něco dalo,
v každé z těch funkcí jsem se něco nau-

čil. Nebylo to o tom, že by bylo řečeno,
že udělám jen jednu věc a neměl jsem
přehled o ničem jiném. Nejde to tak ale
dělat dlouhodobě. Vždyť jsme klub dělali prakticky v pár lidech, tedy Jarda Luňák, já a Ivoš Peštuka. Plus Pepa Ovečka. A to bylo vše. Nedá se tak ale vydržet
věčně. Je tedy dobře, že Jarda konečně
udělal široký realizační tým, kde bude
každý zodpovědný za svou funkci.“
yy Byla tedy i trochu úleva, když
jste řekl, že končíte?
„My jsme se bavili o tom, že bych ještě
pokračoval, respektive Jarda mi nabídl spolupráci s Alešem Totterem. Já
už jsem ale cítil, že pro to nemám ten
náboj. A že změna je potřeba. Myslím
si navíc, že to šéf cítil stejně. Ke všemu
mám vždycky takové sedmiletky. Vždy
působím někde sedm let a přijde změna. (úsměv) Ve Finsku jsem byl sedm
let, na Spartě. Vždy je to ale takové delší
období. A pak přijde změna. Už jsem
byl ale prakticky rozhodnutý během sezóny. Koronavirový ročník byl náročný,
věděl jsem, že pokračovat nejde.“
yy Jak situace s koronavirem přispěla k vašemu rozhodnutí?
„Hrála docela podstatnou roli,
protože klub
byl koronavirem fakt bitý.
Jsem vůbec rád,
že jsme sezónu
zvládli. Když to
vezmu z pohledu Prostějova,
tak se snad ani
neměla hrát.
Byla fakt náročná a šlo o přežívání z měsíce na
měsíc, možná
spíš ze dne na
den, opravdu
bylo štěstí, že
jsme měli v týmu
fakt výborné kluky, skvělý, charakterní tým. Před kluky musím smeknout,
co všechno zvládli během sezóny. Respektovali, že to měl Jarda Luňák extrémně náročné s financemi. Sezóna
byla opravdu vyčerpávající.“
yy Ano, právě Večerník přinesl na
podzim informaci, že obránce Martin Pěnčík musí k prvoligovému hokeji brigádničit, aby se uživil...
„Bohužel. Sezóna byla opravdu náročná. To totiž nebyl jen Martin, kdo
musel na brigádu, ale chyběly i peníze
na materiální zabezpečení týmu. Takže
problémy v tomhle směru byly velké.
Ale kluci se k tomu postavili fakt skvěle.
I když tým utrpěl na závěr sezóny deset
porážek v řadě, tak pro mě osobně jsou
ti hráči opravdu vítězové. Musím zmínit
to, že když se snižovaly peníze, tak ještě
přišli Tomáš Kaut i David Bartoš a řekli
mi, ať jim ještě uberu a rozdělím to mezi

yy Před časem jste hovořil o tom, že
yyPřed
se rozhodujete, co dál. Na čem tedy
nyní pracujete?
„V současné době mentoruji sportovce. Budu se snažit v tom uchytit.
tovce.
Vidím v tom velké pole neorané.
Poznal jsem kluky v Prostějově,
v extralize. Nevěděli kudy kam, co
se sebou. Pak propadají náladám
a projevuje se to na výkonu. Nyní
mám pod sebou šest hokejistů.
Proto jsem i ukončil svou práci pro
hráčskou asociaci.“

ostatní. Ano, měli i přes snížení slušsluššnou výplatu, ale přesto…. Navíc ještě
vybrali peníze na nějakou dobrouu
věc. Před sezónou si pořídili další
ší
činky.
pračku, sušičku, stojany na činky
ky.
tréninRespektovali to, že do trénin
nku mají repasované hokejky
a další věci. Já jsem tohle nikdyy
nezažil, aby tým takhle fungoval. Proto těch deset porážek
beru s nadhledem. Vím, jak
pracovali, a vím, jak drželi pohromadě.“
yy Zmínili jsme mládež. Je
yyZmínili
velkou nevýhodou, že z ní
Jestřábi nemohou čerpat?
„Jako velkou nevýhodu beru,
že nemá vlastní odchovance.
Když se podíváme na Přerov, kolik kluků se jim tam je
schopných vrátit.“
yy Třeba Jakub Herman …
yyTřeba
„Ano, ale taky Kuba Svoboda, těch kluků je tam víc.
Navíc tam funguje návaznost na Zlín. Nám se
naopak do klubu

Dvě věci bych udělal jinak. Kdybych na to
měl páky, tak bych nechal uletět Jestřába
a vrátil bych se k historii klubu. Využil bych
ji k tomu, aby město zase hokejem žilo...
Navíc mládež a muži jsou v Prostějově dva
subjekty. Podle mě by se měly dát dohromady
a navzájem si pomoci. Mělo by to fungovat lépe.
nevrátil až na Vencu a Petra Krejčího žádný odchovanec, až teď Martin
Pěnčík a Michal Janeček. My jsme
i pátrali, kdo je vlastně odsud. Navíc Petr byl v Kometě, Martin Pěnčík byl v Hradci Králové, Michal to
vzal přes Havířov a Chomutov, Petr
Antoníček je v Pardubicích. Ale
Přerov si ty odchovance vlastní. To
je obrovský rozdíl, máte ty lidi k dispozici na tréninku. My tady někdy
trénovali ve třech lajnách a na zápasy jsme hráče naháněli. A proto je
teď zase dobře, že Jarda Luňák staví
široký hráčský kádr. Ta práce je pak
o hodně lehčí, když máte konkurenci a nemusíte někde prosit, aby vám
půjčili hráče.“
yy Není to tak dlouho, co Jestřábi
hráli na čtyři pět obránců.
„Pamatuji si třeba jednu sezónu, docela úspěšnou. Skončil Tomáš Karpov,

a pak jezdil s taškou z Prahy na zápas...
A to je tím, že nemáte kde vzít zespoda.
A ani se vám do klubu nikdo nevrátí.
My jsme nějaké kluky oslovili, ale jako
kdyby se jim nechtělo. V tomhle je lepší Přerov, Havířov, ti lidi se tam vrací.
Prostějov, říká se bašta hokeje, a kolik
měl odchovanců…, ale já říkám, do
pr…le, kde tedy jsou ti, kteří mají na to
hrát aspoň trochu obstojnou roli v téhle soutěži?“
yy Není jich zase tolik…
„Všichni říkají odchovanci, odchovanci, ale já říkám kteří? Teď odešel Martin Pěnčík do Šumperka. To je podle
mě škoda, prožil první rok mezi muži.
Myslím si, že obstál. Měl sice výkyvy nahoru – dolů, ale byl to výborný
bruslař, takový poctivec. Ale rozhodl
se. Doufám, že zde nemá dveře zavřené, že se může třeba zase po dvou
letech vrátit.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Vraťme se o pár týdnů zpět. Jak
jste vnímal český národní tým na
mistrovství světa?
„Samozřejmě jsem se na šampionát
díval. A potvrdilo se mi to, co už
jsem říkal dříve, že je vidět, jak se
nám vzdálila špička, ale naopak přiblížily týmy jako Německo, Švýcarsko nebo Bělorusko. Přijde mi, že se
tady o změnách v hokeji mluví, ale
vždy jen, když se to někomu hodí, je
to pro někoho výhodné. A ve skutečnosti se to provádí šnečím tempem.“
yy Občas zazní názor, že se často
a zbytečně fauluje ze strany českého
nároďáku…
„No zde je problém celkově v Česku v pískání. Hodně se rozhodčí
za všechno omlouvají. Posledních
sedm let s přestávkami apeluji na
lepší výkony rozhodčích, hlavně
aby netolerovali přihrávání zákroků
a simulování. Jenže přichází obvykle omluvy a nic se neděje. Já už jsem
v tom byl tak rezignovaný, že jsem si
sám sobě vždy řekl, buď to neumí,
nebo sázejí.“ (smích)

vizitka
✓ narodil se 11. března 1971 v Olomouci
✓ někdejší profesionální hokejista, od roku 2013 působil v LHK Jestřábi Prostějov
✓ jako hokejista začal v Olomouci, později se však přesunul do nižších soutěží v zámoří,
kde oblékal dresy Baltimore a Hamptonu
✓ velkou část kariéry spojil ale s extraligou, konkrétně se Spartou Praha, s níž získal dva
československé a dva české tituly, dále pak i tři bronzy
✓ ve své kariéře hrál ve finské Liize za Espoo Blues a TPS Turku, jednu sezónu odehrál ve švédském klubu Modo
✓ premiéru v ještě československé reprezentaci si odbyl v sezóně 1986/1987, tehdy za „U18“
✓ z mládežnických šampionátů má doma jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile
✓ později byl stálým členem reprezentace: v letech 1996 a 1999 se stal s Českou republikou mistrem světa
✓ na šampionátech 1997 a 1998 vybojoval ještě dvě bronzové medaile
✓ svou hokejovou kariéru zakončil v roce 2012 v Plzni, i v jednačtyřiceti letech si na obránce připsal velice slušných
9 bodů ve 26 zápasech
✓ od roku 2013 byl asistentem trenéra v Prostějově, v roce 2014 se stal i sportovním manažerem a necelé tři sezóny
působil jako hlavní trenér Jestřábů
✓ do sezóny 2020/2021 už vstoupil výhradně jako sportovní manažer klubu, nadále však působil i přímo na střídačce
✓ v květnu 2021 potvrdil, že z Prostějova odchází
zajímavost: v sezóně 2019/2020 v osmačtyřiceti letech odehrál za Jestřáby dva zápasy s bilancí jedné asistence,
na ledě se chtěl vrátit sám, byla to však také reakce na v té době neutěšený počet obránců v mužstvu
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JIŘÍ VYKOUKAL

NA LED!
hokej
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Jestřábi jsou zpět mezi mantinely.
Jak dopadly fyzické testy?

PROSTĚJOV Individuální letní příprava je minulostí. Nyní se hokejisté vrhli na přípravu kolektivní. Už minulé pondělí si dobrovolně mohli vyzkoušet dres a výstroj, 20. července pak už vyrazili
trénovat povinně. Do prvního přípravného zápasu ostatně nyní
Jestřábům chybí něco málo přes týden, není tedy na co čekat.
spolu poprvé také všichni trénovali.
Ještě předtím ale hráči museli do pověstného „cvičiště“. V tomhle případě
pro Večerník
Agel Sport clinic, kde podstoupili
fyzické testy. V minulém týdnu je
Michal
pak trenéři vyhodnocovali. Jak jejich
SOBECKÝ
svěřenci po individuální přípravě doDůležitým datem bylo úterý 20. čer- padli? „Testy byly hodně silové, to měl
vence. Tehdy se hokejisté po hodně na starost náš kondiční trenér. Udělaly
dlouhé době sešli na ledě. A vlastně se v Agel sport clinic a zároveň hráči

PŮVODNÍ
zpravodajství

podstoupili komplexní zdravotní prohlídku. A zdravotně kromě čtyř, kteří
museli absolvovat dovyšetření, to bylo
v pohodě. Ani v těchto případech by
neměl být problém,“ připomíná trenér
týmu Aleš Totter, že nešlo pouze o testy fyzičky.
Celkově byl pak s výsledky spokojený.
„Po fyzické stránce hráči prošli, dopadlo to dobře. Řešíme nyní výsledky
individuálně. Nějaké výsledky máme,
musíme na ně tedy nějak reagovat,“
dodal pak nový kouč Jestřábů. Následně už ale hráči pod jeho vedením
zamířili poprvé na led, blok tréninků
následovaný prvním přípravným zá-
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RYCHLÝ
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Matìj Køupka míøí
do Šumperka
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pasem s Jastrzebie začal. „S někým
jsme byli spokojení více, s někým
méně. Ale v pohodě. Bylo to v normě.
Nyní už některé věci dorovnáváme,“
poznamenal kouč. I on se nyní seznamuje postupně s týmem, s dovednostmi, silnými i slabými stránkami hráčů.
K čemuž mu mohla pomoci i jedna
povzbuzující skutečnost, zdraví zatím
Jestřábům drží. „V úterý jsme na ledě
byli kompletní,“ potvrdil Aleš Totter.
Jeho týmu nyní zbývají necelé dva
měsíce na to, aby hráče dopřipravil
na blížící se ročník Chance ligy. Jestřábům začne 11. září utkáním se
Sokolovem. Už dávno předtím by ale

(QVQ'XC4GKVGTQX¾

měl tým hrát nový systém, který chce
duo Totter–Wojnar zavést. „Obecně
se snažíme každý den tým posunout
k tomu, aby hrál systém, jenž chceme
hrát. Je zde nové mužstvo, takže pracujeme i v tom prvním bloku. Navíc minimálně osm hráčů končí tento pátek.
Už nyní se tak zaměřujeme na určité
aspekty hry, ale jsme teprve na začátku,“ konstatoval trenér Aleš Totter. Co
se pak týká individuálních dovedností, v dalších týdnech už by se měl do
tréninku zapojit také někdejší skvělý
útočník a reprezentant Petr Hubáček.
Ten by měl mít na starost právě individuální dovednosti hráčů.

*QMGLKUVÆ2TQUV÷LQXCOCLÊ\CUGDQW
PROSTĚJOV Klasická příprava na
ledě odstartovala pro Jestřáby v úterý 20. července. Po individuální letní přípravě se k prvnímu společnému tréninku na ledové ploše sešlo
prozatím kompletní mužstvo. Mezi
mantinely byla pod vedením trenérů Tottera, Wojnara a Lakosila k vidění řada cvičení, poté hráči společně hráli modelový zápas a závěr
patřil ještě kondičnímu bruslení.

Eva REITEROVÁ
Led na zimním stadionu v Prostějově
začal vznikat během minulého týdne.
V pondělí 19. července jej hráči v odpoledních hodinách využili ke zkoušce
nové výstroje a bruslí. Ostrý start a pořádné tréninkové dávky jim začaly až
o den později, tedy v úterý dopoledne.
V první části tréninku hráči měli řadu
cvičení, ve druhé proti sobě sehráli
zápas – bílí proti černým. Třetí a zá-

věrečná část sestávala z kondičního
bruslení. „Kluci vypadali velmi dobře.
Bylo vidět, že už jim led hodně chyběl,
chtěli pracovat od prvních vteřin,“ komentoval první trénink pro klubový
web hlavní trenér A-týmu Aleš Totter.
Jaký byl první trénink z pohledu hráčů? „První trénink na ledě je vždycky
těžký. Myslím si, že na to, že jsme byli
poprvé na ledě, to nebylo vůbec špatné. Těžké to samozřejmě bylo, ale to
jsme všichni čekali, že to tak týden
dva bude,“ řekl po prvním tvrdém
drilu útočník Petr Beránek. To další forward Tomáš Jiránek, který na
Hanou přišel z jihlavské Dukly, se po
tréninku cítil hodně unaveně. „Musíme to nějak zvládnout. Začátky jsou
nejtěžší, ale za chvíli se do toho určitě
všichni dostaneme a bude to vypadat
jinak,“ uvedl Jiránek.
Prvek, který prostějovští kouči zařadili do pravidelných tréninků, jsou
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modelové zápasy. Pro většinu hráčů je
tento typ tréninků novinkou. „Abych
řekl pravdu, tak při prvním tréninku
jsem je nikdy nezažil. Všechno je ale
jednou poprvé. Doufám, že nám to
pak v sezóně pomůže a budeme na
tom fyzicky lépe než ostatní týmy,“
vyjádřil se k simulovaným zápasům
Jiránek. Na takové tréninky není
zvyklý ani brněnský rodák Beránek.
„Bylo to složité a dost namáhavé.
Tento systém tréninků je jiný, nejsem
na něj zvyklý. Na druhou stranu je to
něco nového jak pro všechny kluky,
tak pro mě. Určitě nám to pomůže
bruslařsky i s celkovou přípravou do
sezóny. Vidím to pozitivně,“ doplnil
Beránek.
Aktuální soupiska hanáckého celku se
nyní skládá ze 32 jmen. Mezi nimi jsou
i jména hráčů na zkoušku, kteří ještě
nemají svoji pozici jistou. „Teď to bude
velmi těžké období. Chceme kluky,
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kteří tu jsou na zkoušku vidět ve velkém tempu, a právě proto děláme modelové zápasy. Je tu velká konkurence,
ale každý má šanci se ukázat. Příští

Foto: internet

pátek to budeme muset rozseknout
a s některými hráči se rozloučíme,“
přiznal hlavní kouč prostějovského
mužstva.

Prostějov (sob) – Dalšího odchovance může mít prostějovský hokej
v Chance lize. Dvacetiletý brankář
Matěj Křupka se z rodného Prostějova
přesouvá totiž do Šumperka. Zatímco
v Prostějově příležitost nedostal, nyní
o ni bude usilovat na severu Moravy.
Tam by měl plnit roli brankářské trojky.
Nikde ale přitom není psáno, že do zápasů nezasáhne, naopak. Šumperk nebude nejspíš patřit k favoritům, s čímž
často v sezóně souvisí točení brankářů.
Navíc jeho dva kolegové jsou podobně
„staří“. Nejzkušenějším je dvaadvacetiletý Martin Holík, odchovanec Hodonína. „Kádr mužstva ale není zdaleka
uzavřen,“ prohlásil trenér Martin Janeček. „O jednoho až dva hráče z Vítkovic
máme zájem a stále hledáme jednoho
zkušenějšího obránce,“ konstatoval
k podobě soupisky pro klubový web
trenér Martin Janeček. Který je shodou
okolností sám z Prostějova. Nadále
se pak stále čeká na oficiální potvrzení toho, kdo bude dalším brankářem
v Prostějově. Zatím klub odtajnil jen
jména Ondřeje Bláhy a Marka Micky.

Pøípravné
zápasy zaèínají
Prostějov (sob) – Už za devět dní začíná velká většina týmů z Chance ligy
s přípravnými zápasy. 3. srpna se většina z nich poprvé představí proti soupeřům, vesměs z České republiky. Jednou
z mála výjimek je právě Prostějov, který
na úvod vyráží do polského Jastrzebie.
A s kým že se tedy prvoligové týmy
utkají? Je to pestrý výběr. Například Jihlava zavítá do Havlíčkova Brodu, Poruba doma přivítá druholigovou Kopřivnici a Vrchlabí si přizvalo jako prvního
soupeře Benátky nad Jizerou. Přípravu
na ledě zahájily také Třebíč, která se 3.
srpna utká s Kometou Brno, Ústí nad
Labem a Sokolov pak čekají derby,
a sice s Mostem, respektive s Kadaní.
Hned dva týmy ale začínají s přípravnými zápasy už 29. července, konkrétně Frýdek-Místek a Sokolov. Velká část
prvoligových celků pak s přípravnými
duely končí na přelomu srpna a září.
Výjimkou jsou pouze Ústí nad Labem
a Vrchlabí, které končí 26. srpna.

„První trénink na ledě

je vždycky těžký,“
Jestřáby pořádně prověří říká nová posila
MICHAL SOBECKÝ

Soupeři v přípravě
Přípravné zápasy jsou tady. Už 3.
srpna se mohou prostějovští fandové těšit na první utkání. Pravda
do Polska nejspíš pojede jen málo
z nich. Nicméně týden nato se Jestřábi v novém složení představí
i doma, opět s Jastrzebie. Pro mnohé možná neznámý pojem, v hokejovém Polsku to tak ale neplatí.
Tým aktuálně patří k tomu nejlepšímu v zemi.
Najednu stranu můžeme klubu
vytýkat, že nevybral na přípravu
atraktivnější soupeře. Koneckonců ve výčtu deseti zápasů chybí jak
protivníci z extraligy, tak tradiční
soupeři Přerov, Havířov či Šumperk. Nyní se však podívejme na
soupeře z přípravy ještě z jiného
úhlu pohledu. A tím je kvalita týmů
a to, zda jsou schopny Prostějov po
herní i fyzické stránce dostatečně
prověřit.
A zde budeme naopak spíše chválit
než hanět. Výběr týmů pro Prostějov opravdu nebyl špatný. Jastrzebie? Účastník polské extraligy
a brzy taky evropské ligy. Liptovský
Mikuláš? Pro změnu slovenská extraliga. V těchto směrech se rozhodně chyba neudělala. I prvoligový
výběr je přitom dobrý. Vsetín a Poruba jsou tradičně celky ambicióz-

ní a v obou případech směřující do
vyšších pater prvoligové tabulky.
Třebíč je zkrátka Třebíč. Klasika,
která neomrzí. Ostatně od postupu
do první ligy jsme s tímto týmem
obvykle se pohybujícím v půlce pelotonu odehráli nejvíce přáteláků.
Konkrétně čtrnáct.
Jestliže jsme tedy psali, že výběr
neurazí, ale ani nenadchne, ohledně
výkonnosti se naopak jedná o adekvátní a solidní mančafty. Výkony
hráčů tak budou mít snesitelné a rozumné měřítko, podle kterého se
dále realizační tým Jestřábů může
řídit. Jak se ale říká, v přípravě o výsledky nejde. Malé svítící nesmysly,
tedy čísla zářící na časomírách, nejsou tradičně příliš důležité. Jsou to
jen čísla, ale se dvěma výjimkami:
zápasem s Porubou (31. srpna)
a generálkou s Třebíčí (2. září). Ty
mohou mít ambici jednak prověřit
hráče fyzicky utkáními v rychlém
sledu, tak i herně, tým by v té době
měl být už kompletní, sehranější,
hrát zhruba tak, jak jej uvidíme
v Chance lize.
Generálka je však pro Prostějov,
zdá se, zakletá. Naposledy ji ovládl v roce 2016 s Frýdkem-Místkem
(5:2). Třeba je ale nyní na čase založit novu tradici…

v útoku Petr Beránek

PROSTĚJOV Hokejisté Prostějova v úterý 20. července
ce vyjeli
na led a odstartovali tak v plné sestavě pravidelné tréninky.
réninky.
Aktuální soupiska Hanáků na nadcházející sezónu čítáá až neka Petra
obvyklý počet nových jmen. Jedno z nich je i útočníka
Beránka (na snímku). Hráče, který v uplynulých letech v Chance
lize působil například v dresu Vsetína, Havířova nebo pražské
Slavie, jsme bezprostředně po prvním tréninku vyzpovídali.
vídali.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Eva
REITEROVÁ
Á
yy Jaký byl první společný trénink na ledě?
„Ten je vždycky těžký. Ale na to, že
jsme byli na ledě poprvé, to nebylo
vůbec špatné. Těžké to samozřejmě
bylo, ale to jsme všichni čekali, že to
tak týden dva bude.“
yy Na to, že to byl první trénink,
byl dlouhý, měl hodně prvků a nakonec jste ještě hráli simulaci zápasu. Jak se po tom všem cítíte?
„Bylo to složité a dost namáhavé.
Tento systém tréninků je jiný, nejsem na něj zvyklý. Na druhou stranu

je to něco nového jak pro všechny
kluky, tak pro mě. Určitě nám
ám to poou přípramůže bruslařsky i s celkovou
zitivně.“
vou do sezóny. Vidím to pozitivně.
yy Led se na zimním stadionu
n. Jaká je
začal tvořit minulý týden.
jeho kvalita?
oc dobrá.
„Kvalita upřímně nebyla moc
Bylo to měkké a pomalé, alee s tím se
musíme nějak vyrovnat. Naa to se určitě vymlouvat nebudeme.“
yy Víte už, co po vás budou
ou trenéři v této fázi na ledě vyžadovat?
dovat?
k jsme
j
„Ano. Už od prvního tréninku
měli video a slyšeli jsme od trenérů
pár věcí týkajících se i nějaké taktiky,
na něž jsme od začátku najeli. Všechno tohle směřujeme do sezóny.“
yy Co říkáte na budovaný tým?
„Myslím si, že to bude dobrý tým,
hodně kvalitní a útočný. Na naše zápasy se hodně těším.“

(QVQ.*-,GUVą¾DK2TQUV÷LQX

yy Nastupovat budete s číslem 93.
Všimla jsem si, že jste s ním hrál
i v jiných klubech. Proč zrovna
„třiadevadesátka“?
„Je to můj ročník narození, tak proto.“
yy Nový ročník přinese i řadu nových pravidel, jste s nimi už obeznámený? Co na ně říkáte?

„Abych řekl pravdu, tak jsem si ještě
nic nepročítal.“ (smích)
yy V první lize jste si zahrál v několika klubech. Na kterého soupeře se nyní těšíte, až se střetnete
tváří v tvář?
„Já to zas tak úplně neřeším. Je mi
jedno, proti kterému týmu hraji.“
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PETR CHYTIL:
Šéf VK Prostějov pro Večerník podrobně rozebral
aktuální témata spojená s místním volejbalem
PROSTĚJOV Kam kráčíš, volejbalový klube VK Prostějov? Toť
otázka, na kterou jsme se snažili obšírně odpovědět s předsedou správní rady Petrem
PŮVODNÍ
NÍ
Chytilem. Ten v několika zázpravodajství
ství
sadních bodech rozebral
pro Večerník
ník
uplynulé období, současnost
i výhled do budoucna místní- Marek
SONNEVEND
ho sportu pod vysokou sítí.

Olomouc a Šelmy Brno jsme asi reálně
neměli. Naopak si myslím, že s Ostravou
i KP Brno jsme papírově mohli soupeřit
o zmíněnou pátou pozici. Jejich dlouhodobá forma ovšem byla na vyšší úrovni
než ta naše.“

/FNBTUO¡OFTMBO¡
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si nedokázal dostatečně dobře poradit
s různými negativními okolnostmi, jež
se postupně objevovaly. I vzhledem ke
covidovým specifikům bych však z toho
nedělal žádnou tragédii. Z celé poslední
sezóny se poučíme, abychom v té příští
zamířili znovu o něco výš.“

7&-&%Ĭ-&Ļ*5
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„Minulá sezóna byla velmi netradiční tím, co postihlo celý svět a výrazně
ovlivnilo i veškerý sport. Na mysli samozřejmě mám covid a s touto nemocí
spojená hygienická opatření, kvůli nimž
se nedohrál už předchozí ročník volejbalových soutěží ČR. A následně došlo
k velkému ovlivnění ročníku uplynulého tím, že kromě UNIQA extraligy
žen i mužů musely být všechny ostatní
soutěže zrušeny. Nejvyšší národní ligy
se přitom mohly hrát jen bez diváků,
což hodně ovlivnilo atmosféru v halách
během zápasů. Logicky nestála za nic,
komorní kulisa nepříjemně ovlivňovala
všechna utkání i jejich aktéry. Snad už

v nové sezóně budou moci fanoušci
zase do hlediště a sportovní dění se vrátí
„Problém vznikl hned v první polovině
do normálu.“
extraligové základní části. Po slibném
začátku se čtyřmi získanými body ze
dvou úvodních kol jsme doma podlehli
Královu Poli, následovala neplánovaná
covid pauza včetně změny zápasového
„Co se týká našeho A-týmu žen, před rozpisu, po přestávce druhá prohra s KP
loňskou sezónou jsme sestavili částečně Brno venku a při těžkém losu série dalobměněný a převážně mladý hráčský ších porážek od nejsilnějších protivníků.
kádr, který však podle jmen měl bojovat Najednou jsme se tak ocitli na posledním
o páté místo v extralize i postup do Final místě tabulky, museli řešit nepříznivou siFour Českého poháru. Bohužel družstvo tuaci. Po návratu ostříleného Miroslava
v daném složení zůstalo za výsledkovým Čady do realizačního týmu došlo k dílčíočekáváním, důvodů mohlo být pocho- mu zlepšení výkonů i výsledků a posunupitelně víc. Konečnou sedmou příčku li jsme se na sedmý post, ale ve čtvrtfinále
v elitní tuzemské soutěži bych neoznačil play-off se nám poté nepodařilo ani jedza vyložené zklamání, ale jak říkám – nou zdolat citelně oslabený Olymp. Celý
očekávali jsme o něco lepší umístění. Na ročník 2020/21 tak byl z mého pohledu
nejsilnější čtyřku Liberec, Olymp Praha, takový nemastný – neslaný, náš mančaft

PROSTĚJOV Přelom června
a července bývá v ČR každoročně
nabitý beachvolejbalovými turnaji, ani letošek po covidem opožděném startu sezóny 2021 nebyl výjimkou. Na písku přitom bojovaly
tři zástupkyně našeho regionu.
Prostějovská rodačka Tereza Baláková (v šestkovém volejbalu hráčka TJ
OP, donedávna i extraligového VK
PV) dosáhla na dvou akcích Českého poháru žen totožného umístění
na sedmnácté příčce, leč se dvěma

různými parťačkami. V Praze na
Strahově nastoupila s tamní Terezou
Francovou, v Opavě do silněji obsazeného tříhvězdičkového klání ČP
vyrukovala po boku jiné Pražanky
Lucie Šauerové. V obou případech
z toho bylo jedno vítězství a jedna
porážka v základní skupině, tím postup do úvodního kola play-off a tam
těsná prohra 1:2, tedy vyřazení.
Ženský pohárový podnik v Opavě
absolvovala také další plejerka TJ
OP Prostějov Kateřina Muzikářová.
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FAKTOR
KORONAVIRUS

výsledky
[BPÍFL¡W¡ON

„Z ekonomického hlediska jsou koronavirové dopady na veškerý sport
samozřejmě neblahé. Všechny kluby
musely snižovat své rozpočty, zavládla určitá finanční nejistota a nestabilita. Byť se
Národní sportovní agentura snažila dělat
v rámci možností maximum ke snížení
následků, ty utrpěné rány byly leckde
pořádně velké. A dá se předpokládat,
že ještě zdaleka není konec, problémy
s ekonomikou se budou prohlubovat.
Je logické, že za současné nelehké situace
ubývá firem či společností schopných
nebo ochotných přispívat svými penězi na sport, každý v první řadě řeší své
vlastní existenční starosti. Tím víc nyní
vystupuje do popředí podpora municipalit, to znamená měst, krajů a státu.
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chceme dopadnout lépe než v minulém ročníku, že naším cílem musí být
návrat do horní poloviny extraligové
tabulky. Jedním z důležitých kroků ke
splnění tohoto záměru je, že zkušený a úspěšný Mirek Čada opět bude
hlavním koučem. Svými schopnostmi
i autoritou v osvědčeném spojení trenérské dvojice s Lubomírem Petrášem
mohou navázat na výborné společné
působení z dřívějších let. Podstatné
rovněž bylo posílit v rámci možností
hráčský kádr, což se především díky
příchodům Simony Bajusz a Raquel
Löff da Silva povedlo. Věřím, že svým
složením částečně oživený tým si
dobře sedne coby kolektiv a od začátku přípravy naplno půjde za společnými cíli. Obecně chceme zase hrát kvalitní i pěkný volejbal, kterým budeme
„Směrem k nadcházející sezóně dělat radost fanouškům a s nímž bude2021/2022 jsme si řekli, že rozhodně me také my sami spokojení.“
Já chci touhle cestou opětovně moc
poděkovat statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i všem dalším
partnerům VK Prostějov za to, že zdejší
volejbal navzdory těžkým časům nadále
podporují. A náš klub může i zásluhou
jejich pomoci stále fungovat na odpovídající úrovni. Podstatné teď z mého
pohledu je, aby vedle profesionálů mohli
do budoucna bez větších omezení provozovat svou činnost také mládežničtí,
výkonnostní a hobby sportovci. Tyto
jednotlivé složky bez vzájemně provázaného fungování totiž nemohou dlouhodobě existovat.“

SNAHA O POSÍLENÍ
Ļ&/4,)0Ì,"

Beach:1@MM@U<<GGµFJQ
QµQ
Qß-Ü@I
I?Q<FMµ
µON@
@?HIµ>Oµ
µ
F<?
?@OF<+DF
FJG< )DDIC<MMOJQµ
µQ-M<
<U@I<-<IF
FMµ>DDKµOµ
µ
Společně s Veronikou Gistrovou
z Křenovic úspěšně prošly kvalifikací, načež podlehly v obou zápasech
své skupiny hlavní soutěže a obsadily tak dělenou pětadvacátou pozici.
Na Český pohár kadetek do Prahy
– Pankráce se vydala mladá naděje
VK Prostějov Nikola Linhartová. Ve
dvojici s brněnskou Rozálií Pařeni¤(6.¹32+5l(1
– PRAHA STRAHOV
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NYÍREGYHÁZA, PROSTĚJOV
Touha po dobrém umístění, či
dokonce po medaili se v případě mladých volejbalistek České
republiky na mistrovství Evropy U16 nenaplnila. Národní reprezentace starších žákyň pod
vedením kouče Aleše Nováka
(současně šéftrenéra mládeže VK
Prostějov) prohrála v Nyíregyháze všech pět svých duelů základní
skupiny a obsadila 11. místo v konečném pořadí šampionátu.

Marek SONNEVEND
Klíčový dopad na celý turnaj měl
pro výběr ČR hned jeho nevydařený úvod. V důležitém zahajovacím
střetnutí totiž Novákovy svěřenkyně
s Julií Bažó (novou posilou vékáčka
z Bedřichova) v základní sestavě pod-

lehly domácím Maďarkám 1:3 (-23,
19, -19, -17) a vysoké ambice tak
rychle dostaly nepříjemnou trhlinu.
„Premiéra na ME nám nevyšla. Předvedená hra zůstala za standardem, na
který jsme byli u našich děvčat zvyklí.
Chyběla mi energie a touha překonat soupeře nebo někdy i samu sebe.
Turnaj nekončí a pevně věřím, že nás
zítra Turkyně poznají ve vylepšené
verzi,“ říkal Aleš Novák.
Bohužel progres nenastal, místo
toho Češky ztratily druhý mač s Tureckem hladce 0:3 (-17, -14, -15).
Teprve poté šly jejich výkony nahoru, leč ani na další protivnice to
nestačilo – byť dvakrát těsným poměrem. Postupně se zrodily porážky
od Belgie 1:3 (-19, 14, -22, -23), od
Ruska 0:3 (-22, -16, -12) i od Polska
2:3 (-23, 19, 23, -13, -13).

Tím pádem se nekonal ani vysněný útok na postup do semifinále,
ani účast alespoň v bojích o 5. až 8.
příčku. Naopak s jediným získaným
bodíkem české družstvo uzavřelo
tabulku grupy I a s nepořízenou se
vrátilo zpátky domů.
„I poslední zápas na mistrovství nepostrádal z naší strany bojovnost
a nasazení, kvalitě hry pomohl návrat kapitánky Nely Jasečkové. Na
přihrávce a v poli byla dominantní
Daniela Hrbková a Fedora Jakuškina vytáhla z úderového zásobníku
skvělá podání. S turnajem se loučíme se vztyčenou hlavou,“ zhodnotil
Novák.
Julie Bažó naskakovala do všech zápasů kromě prvního jako střídající
z lavičky. „V závěrečném utkání jsme
předvedly vše, co umíme, a nechaly
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na hřišti všechno. Bojovaly jsme až
do posledního balónu. Mistrovství
Evropy bylo pro nás cennou zkušeností a na příštím se pokusíme tyto

zlepšené výkony předvádět už od
samého začátku,“ pověděla prostějovská mládežnická akvizice na rozloučenou.

covou se díky třem výhrám (jedné
hladké a dvěma vydřeným) doslova
prokousaly z kvalifikace do hlavní
soutěže, kde ve skupině po dvou remízách a jedné porážce proklouzly
i do play-off. V jeho čtvrtfinále už na
soupeřky nestačily, ovšem konečný
pátý post se stal velice pěknou odměnou celodenní dřiny.
(son)

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
Rehabilitující
Gabriela Kopáèová
stihne pøípravu
Prostějov (son) – Už během prvního srpnového týdne zahájí volejbalistky VK Prostějov společnou přípravu
na novou sezónu 2021/22. A na
úvodním srazu by neměla chybět jedna z klíčových opor, rekonvalescentka
Gabriela Kopáčová.
Třiadvacetiletá univerzálka byla koncem dubna na operaci dlouhodobě
bolavé paty, během níž lékař odstranil
čtyři výrůstky, které natrhly achillovu šlachu. Následně se hráčka začala
dávat zdravotně dohromady tak, aby
stihla týmové tréninky směrem k příštímu soutěžnímu ročníku.
Jak je na tom „Kopy“ momentálně?
„Noha vypadá dobře, jen to chce ještě trochu času. Léčení i rehabilitace
nadále probíhají a vše zatím jde podle
plánu,“ prozradila Gabriela v polovině
července.
Až její klubové parťačky zanedlouho naskočí do letní dřiny, bude prý
u toho. „Do startu přípravy bych měla
být v pořádku a nachystaná, počítám
se svým zapojením včas od prvního
dne,“ věří Kopáčová.
Kvůli průběžným rehabilitačním plánům však musela oželet klasickou dovolenou. „Na tu jsem bohužel neměla
úplně čas. Ale volné chvíle jsem si
užívala alespoň s nejbližšími,“ připojila
bodová tahounka vékáčka.
Tak hlavně ať je do budoucna plně fit!

tenis

WWW.VECERNIKPV.CZ

31

26. července 2021

Kolář získal druhý titul 0@IU<àIÁO<Ü@IÁ(JKüDQT
na challengerech I<KMQIÁHOPMI<ED1Prostějovský tenista pronikl
do druhé světové stovky

IASI, PROSTĚJOV Nejlepší sezónu v kariéře opět vylepšil
Zdeněk Kolář vítězstvím na challengeru Iasi, který se hrál v polovině července. Po zisku druhého titulu ve dvouhře se poprvé
probojoval do světové dvoustovky. Poskočil na 179. místo žebříčku ATP a je aktuálně třetím nejlepším českým hráčem.

Ladislav VALNÝ
„O dvoustovku jsem usiloval hodně
dlouho. Při současné velké vyrovnanosti
hráčů je těžké posunovat se v žebříčku
nahoru. Konečně se to podařilo. Hodně
jsem tomu obětoval, je to odměna za tréninkovou dřinu,“ radoval se Kolář.
V Rumunsku byl pátým nasazeným
a dlouho neměl v turnaji větší problémy.
První set ztratil až v semifinále, v němž

přešel přes zkušeného Srba Žekiče. Formu potvrdil i v závěrečném střetnutí,
v němž po vyrovnané bitvě porazil nejvýše nasazeného Huga Gastona z Francie.
„Bylo to hodně náročné utkání. Tahali
jsme se o každou hru. V rozhodujícím
setu jsem získal brejk, ale až do posledního míčku bylo vše otevřené. Poslední hra byla opravdu dlouhá, měl jsem
i kousek štěstí, které jsem si ale zasloužil,“ poznamenal Kolář.

.GJGéMCUNCXÊRTXPÊ

VKVWNPC%JCNNGPIGT6QWT

2TQUV÷LQXUMÚVGPKUVC,KąÊ.GJGéMCUVTQHGLÊ\CVTKWOHXGHKPUMÆO6CORGTG
Foto: Twitter

TAMPERE,
PROSTĚJOV
Hned finálovou účast využil na
okruhu ATP Challenger Tour
Jiří Lehečka. Prostějovský tenista ve finském Tampere otočil
souboj s Nicolasem Kickerem
z Argentiny a získal první titul.
Lehečka získal díky triumfu 80
bodů do světového žebříčku,
a posune se tak na své nové maximum, jímž by měla být pozice
těsně za hranicí druhé světové
stovky.
„Máme velkou radost, že se podařilo využít dobrou formu z posledních týdnů. Cítil jsem, že by to
mohlo vyjít. Sebevědomí mi dodalo vítězství nad nasazeným Hoangem v prvním zápase,“ prohlásil po
zisku titulu Lehečka.
Proti Kickerovi byl český tenista
blízko k vítězství už v úvodní sadě,
ale neudržel vedení 4:2 a po ztrátě
dalšího servisu v jedenácté hře se
mu nepovedlo ani přes tři brejkboly srovnat na 6:6. Od druhé sady
ale začal využívat své převahy na
returnu a soupeře se mu povedlo
v klíčových chvílích přetlačit. Dru-

hý set rozhodl v desáté hře, ten třetí
pak jediným brejkem ve čtvrtém
gamu.
„Až do finále jsem neztratil ani set,
což bylo také důležité. Podařilo se
ušetřit nějaké síly a ty se v posledním utkání hodily. Ve třetím setu
jsem cítil, že mám více energie než
soupeř a to se potvrdilo,“ konstatoval Lehečka.
Tenista TK Agrofert Prostějov rozšířil díky úspěchu v Tampere svou
sbírku singlových titulů už na čtyři,
předchozí tři vavříny zaznamenal
na podnicích ITF. Před měsícem
oslavil také svůj premiérový deblový titul na ATP Challenger Tour,
a sice v italském Miláně po boku
krajana Víta Kopřivy. Po svém zatím nejcennějším triumfu posune
na nové žebříčkové maximum,
kterým bude pravděpodobně 213.
místo. V letošním pořadí mu nyní
dokonce patří 133. příčka! Další
cenný výsledek si může vysloužit
už tento týden na antukovém challengeru v Poznani, kde ho v prvním kole čeká Francouz Tristan
Lamasine.
(lv)

7(1,6
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Umag – ATP Tour
Dvouhra – 1. kolo: 9HVHOê ± *LDQQHVVL ,W 
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Tokio - OH
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Foto: internet

Jiřímu Lehečkovi a Vítu Kopřivovi se na těchto podnicích nedařilo.
Oba v Amersfoortu prohráli hned
v 1. kole a na úspěchy si museli o týden
déle počkat (čtěte na jiném místě). Turnaj ATP v Bastadu nevyšel ani Jiřímu
Veselému. Sedmý nasazený nestačil ve
2. kole na Němce Hanfmanna.

GSTAAD, PROSTĚJOV Do
druhé světové stovky prosvištěl
Vít Kopřiva po úžasném vystoupení na tradičním turnaji v Gsaadu. Ve Švýcarsku přes kvalifikaci premiérově pronikl do hlavní
soutěže ATP a vzápětí poprvé
v životě porazil soupeře z Top
10. Jeho nevídanou cestu zastavil až v semifinále Casper Ruud
z Norska, světová čtrnáctka.
„Když už jsem tady, nechci končit
hned po prvním zápase v hlavní soutěži,“ pronesl prorocky po
výhře nad domácím držitelem
divoké karty Niklesem a vzápětí
svá slova potvrdil, když ve třech
setech vyřadil nasazenou jedničku a desátého hráče světa Denisa Shapalova z Kanady ve třech
setech. V následné euforii smetl
z kurtu zkušeného Švéda Ymera po

celkovém výsledku 12:1 a až pak
narazil a Ruuda. Čtyřiadvacetiletý
Kopřiva vstoupil do utkání proměněným brejkbolem, o náskok ale
vzápětí přišel. Tenisté si drželi svá
podání až do osmého gamu, kdy se
dvaadvacetiletý Nor propracoval
přes shodu k výhodě brejku, načež
první sadu dopodával. Ve druhém
dějství už nepovolil Kopřivovi ani
jediný game.
„Celý týden jsem se musel vyrovnávat s nachlazením. Tělo bylo
oslabené, ale snažil jsem se po
zápasech maximálně regenerovat. Vyšlo to dobře, semifinále
je neuvěřitelný úspěch. Pomůže
mi v žebříčku, dodá sebevědomí.
Všechno se sešlo,“ radoval se po
vítězném tažení Kopřiva, který se
premiérově posune do druhé světové stovky a díky tomu může po-

Foto: internet

malu plánovat cestu na kvalifikaci
US Open. „I kvůli tomu žebříček
docela sleduji. Zahrát si kvalifikaci na grandslamu je jeden z mých
snů,“ uvedl Kopřiva, který ukázal,
že sny se někdy splní.
(lv)
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PROSTĚJOV, OLOMOUC Na
nejlepší výsledek dosavadní kariéry dosáhla prostějovská tenistka
Sára Bejlek na turnaji ITS Cup
v Olomouci. Patnáctiletá velká
naděje českého tenisu senzačně ovládla celý podnik a vyhrála
první titul v ženské kariéře. Neuvěřitelný výsledek se projevil také
v obrovském postupu na žebříčku
WTA. Díky výhře talentovaná teniska poskočila o 556 příček na
448. pozici.
„Vůbec nedokážu popsat, co cítím.
Je to skvělé. Takhle odstartovat kariéru mezi ženami je něco úžasného,“
radovala se z titulu Bejlek, kterou
v hledišti povzbuzovala celá rodina
a řada známých a přátel. „Maminka, tatínek, sestra a dva naši pejsci.
Kondiční trenér s manželkou, kamarádi, lidé z Prostějova. Byli jsme jako

Hujerovi,“ vypočítala své fanoušky
vítězka ITS Cupu.
Bejlek startovala v hlavní soutěži na
divokou kartu a v 1. kole porazila 6:3,
6:1 Slovenku Zlochovou. V další fázi
se jí za stavu 3:6, 6:2, 3:0 vzdala Slovinka Jakupovičová. Vzápětí jízdu
talentované tenistky nezastavila ani
Francouzka Parryová, kterou Bejlek
přehrála 6:1, 6:4. Nejlepší výkony
si prostějovská tenistka nechala na
závěr turnaje. V semifinále vyřadila
druhou nasazenou Britku Jonesovou 6:3, 6:2 a ve finále dvakrát 6:0
smetla Ormaecheovou z Argentiny.
Bejlek předvedla ve finále neskutečnou jízdu. Své soupeřce prakticky
nedala žádnou šanci, ač čelila dvěma
brejkbolům. Oba totiž s přehledem
odvrátila. Sama pak na returnu pořádně řádila. Z deseti brejkbolů jich
využila šest.

Foto: Repro www.tenisovysvet.cz

„Na začátku turnaje jsem počítala
s tím, že odehraji dva zápasy a budu
mít pár dnů volno. Dopadlo to jinak, ale musím říct, že tohle mi
opravdu nevadilo,“ smála se Bejlek, jejíž forma gradovala ve finále.
Soupeřce nedovolila ani jednu hru.

Velká pocta!
pocta!

„Dva kanáry ve finále jsem nečekala, zvlášť když se mi při rozehrávce
nedařilo pořádně trefit do kurtu.
Hodně gamů bylo navíc vyrovnaných. Někdy se to prostě všechno
sejde,“ ohlédla se za průběhem finále vítězka.
(lv)
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TOKIO, PROSTĚJOV Exprostějovská tenistka Petra Kvitová
a basketbalista Tomáš Satoranský se stali českými vlajkonoši
na slavnostním zahájení tokijské olympiády. Sportovci byli
vybráni samými olympioniky.
Dvojice nesla vlajku poprvé
v historii.
„To, že jsem mohla nést vlajku, je
pro mě samozřejmě čest. Jsou to
mé čtvrté olympijské hry, možná
i poslední, takže jsem ráda za to, že
jsem je mohla takto zahájit,“ těšilo
ocenění Kvitovou, která kvůli ceremoniálu požádala, aby mohla první zápas olympijského turnaje hrát
až v neděli. „Na zahájení jsem byla
v Pekingu hned na mých prvních
olympijských hrách. V Londýně
se mi to nepodařilo, protože to
bylo hodně daleko z Wimbledonu,
a v Riu to nešlo, jelikož jsem hrála,“

Foto: internet

ohlédla se v čase dlouholetá hráčka TK Agrofert Prostějov.
Kromě aktuální třináctky žebříčku
WTA nesl na zahájení vlajku také
basketbalista Tomáš Satoranský,
který měří 201 centimetrů. „Byl
tam výškový rozdíl, ale nějak jsme
se s tím srovnali,“ smála se 182
centimetrů vysoká tenistka.

Výběr partnerky si pochvaloval
nejlepší český basketbalista a jediný domácí hráč v NBA. „Je to pro
mě ohromná pocta dostat důvěru
od ostatních sportovců. A je to ještě prestižnější díky tomu, že jsem
mohl jít vedle tak skvělé sportovkyně a velkého jména, jako je Petra
Kvitová,“ prohlásil Satoranský. (lv)

TOKIO, PROSTĚJOV Vítězně
vstoupily do bojů o olympijské medaile české tenistky. Do druhého kola
postoupily Barbora Krejčíková, Petra Kvitová a Karolína Plíšková beze
ztráty setu, když potvrdily roli nasazených tenistek. Pokračují také páry
Krejčíková - Siniaková a Karolína
Plíšková - Vondroušová.
„Zápas nebyl snadný především kvůli
počasí. Chvílemi se mi špatně dýchalo,
možná proto jsem strávila na kurtu více
času, než jsem si původně představovala,“ uvedla Kvitová, nasazená desítka po
výhře nad Italkou Paoliniovou.
Pouze čtyři hry dovolila Cornetové
z Francie Karolína Plíšková. „Údery byly
dostatečně tvrdé a přesné, rychle se podařilo chytit správný rytmus. Proto bylo
utkání docela snadné,“ těšilo Plíškovou.
Bez větší námahy postoupila Krejčíková,
které se Kazaška Dijazová vzdala v průběhu první sady.
V poklidu přešly přes první kolo také dva
české páry. Ani jedna dvojice neměla téměř žádné problémy a zvítězila shodně
6:2, 6:1.
(lv)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
„Lze se pyšnit nejlepší amatérskou akcí pro tenisty v ČR,“
pochvalují si Martin Krupička a Petr Doseděl
PROSTĚJOV Když tenisový turnaj ve čtyřhře neregistrovaných
PROSTĚJOV CUP před deseti lety vznikl, šlo o malou lokální
událost pro omezený počet místních nadšenců na pár kurtech skromného areálku, a navíc teprve hledající svůj název.
Současnost? Z celorepublikově vyhlášeného sportovního podniku je kolos každoročně konaný v nádherném profi areálu TK
Prostějov a mající takovou herní i organizační úroveň, která jej
řadí na vrchol nejen v tuzemsku, ale také za hranicemi!
Na jubilejní desátý ročník byla letos upřena tím větší pozornost, že loni veškerou
snahu doslova zdevastovalo nepříznivé
počasí v podobě silného vytrvalého deště. Pořadatelský štáb se však přes tenhle
úder osudu – samozřejmě po překonání
prvotního zklamání – brzy přenesl, aby
okamžitě začal pracovat na návratu k nor-

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND

cesta stanislava husaøíka
k triumfu na prostìjov cupu
ROK

SPOLUHRÁČ

VÝSLEDEK

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Jakub Švandera
Daniel Malý
Radim Janíček
Tomáš Jeřábek
Tomáš Jeřábek
David Bolek
Daniel Trčka

semifinále
semifinále
semifinále
semifinále
osmifinále
čtvrtfinále
N*
vítězství

* loni turnaj zrušilo nepříznivé počasí.
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málu. Díky tomu se nešťastně přerušený
věhlas PROSTĚJOV CUPU podařilo
obnovit v naprosto parádním stylu.
„Dlouhodobé přípravy i sama organizace desátého ročníku turnaje nás s Pupou Dosedělem a dalšími parťáky stály
obrovské úsilí i spoustu energie. Zvlášť
po smolně propršeném loňsku a vzhledem k dlouhé nejistotě kvůli proticovidovým opatřením. Nakonec to ale stálo
za to, všechno dobře dopadlo a můžeme být šťastní. Udělali jsme naprosté
maximum a věřím, že všichni účastníci
odjížděli domů spokojení. Jejich četné
pochvaly se poslouchaly hodně dobře,
to musím přiznat,“ oddechoval po večerním konci celodenního zápasového
maratonu vyčerpaný, leč vrcholně spokojený Martin Krupička.
Hlavní organizátor trvale dává do zajištění tenisového klání, jehož je duchovním i praktickým otcem, celé své srdce, um a prostě všechno. V kooperaci
s úzkým okruhem spolupracovníků
dokáže pokaždé zajistit široké, přitom
nesmírně kvalitní startovní pole účastníků čítající několik desítek párů. Tentokrát jich dorazilo čtyřicet a podstatnou
část jako obvykle tvořili dřívější závodní
hráči, čímž se level mnoha utkání bez
přehánění blížil turnajům ITF. Navíc
aktéři měli tradičně k dispozici tolik
vynikajícího jídla i pití, že v srdci Hané

strávili po veškerých stránkách další výjimečný den.
„Obrovské díky patří vedle účastníků
pochopitelně všem partnerům v čele s titulárními, tedy městem Prostějov a společnostmi Neuklouzni.cz, JS Phone či
Hrajme fér – sport je fajn. Pomáhají nám
k tomu, aby PROSTĚJOV CUP mohl
být tak špičkovou sportovní akcí. Jmenovitě chci poděkovat Milanu Kolářovi za
perfektně navázanou novou spolupráci,
Božence Sekaninové i dalším představitelům města za dokonalou spolupráci
pokračující, manželům Černoškovým za
opětovné poskytnutí nádherného areálu
TK, Františku Prášilovi za nepřerušenou
podporu navzdory jeho zdárně překonané těžké životní situaci, Ondrovi Remencovi za pomoc při pořádání turnaje,
mému věrnému parťákovi Pupovi Dosedělovi za společné organizování celého
náročného projektu, firmě Alika Čelčice
za věnování svých produktů. A samozřejmě své rodině, která mi pomohla nachystat dobroty do přebohatého menu,“
nechtěl Krupička na nikoho důležitého
zapomenout.
Odměnou mu byla nejen výše zmíněná
spokojenost téměř stovky zúčastněných,
ale též vnitřní satisfakce ze zúročení celoroční přípravné dřiny. Navíc umocněná
vytouženým triumfem domácí dvojice.
„Pomyslnou třešničkou na dortu určitě

*NCXPÊQTICPK\¾VQT24156ö,18%727/CTVKP-TWRKéMC XRTCXQ CLGJQGOQVKXPÊITCVWNCEGMNGVQwPÊOWVTKWOHWFQO¾EÊOW5VCPKUNCXW*WUCąÊMQXK
Foto: Marek Sonnevend

CO ŘEKLI VÍTĚZOVÉ...
Stanislav Husařík (Prostějov):
„Měl jsem výborného spoluhráče a taky můj výkon byl mnohem lepší
než v minulých letech. Řekl bych, že mi tady vždycky během play-off
postupně docházely síly a následně odcházela i hlava. (smích) Dneska
se mi ale nic takového nestalo, celý turnaj jsem se cítil skvěle. Parťák mě
držel, společně jsme se zlepšovali zápas od zápasu a ve vyřazovacím pavouku předváděli hodně kvalitní tenis.“

Daniel Trčka (Prostějov):
„Nikdo z nás tady od loňského října dlouhé měsíce nehrál žádné zápasy, ani já. Tím byl turnaj dost nevyzpytatelný a my jsme ho prostě
zvládli nejlíp, hlavně ten závěr. Jak řekl Staňa, postupně jsme se zlepšovali, sehrávali, přicházeli na nové finty. A v semifinále i finále naše forma
vygradovala, cítili jsme blízkost celkového vítězství a tvrdě šli za ním.“
je vítězství našeho Stani Husaříka, mého
osobního favorita. Letos si k sobě vzal
vynikajícího spoluhráče Dana Trčku
a konečně protrhl mnoho roků trvající
marné dobývání zdejšího titulu. Gratulace však patří nejen těmto dvěma klukům,
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ale úplně všem, kteří si naše kulaté jubileum společně užili. Za rok na viděnou,“
zdůraznil Krupička.
Což plně platí i pro Večerník, hrdého
mediálního partnera PROSTĚJOV
CUPU!
4x foto: Marek Sonnevend
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Prostìjov Cup tentokrát
EH]]Q½PÙFKRVREQRVWÉ
Prostějov (son) – Pořadatelé nejkvalitnějšího tenisového turnaje neregistrovaných ve střední Evropě se
každoročně snaží vyšperkovat startovní pole také o známé či přímo
slavné sportovní tváře jiných odvětví, především ledního hokeje. Letos však žádná z lanařených hvězd
nakonec nedorazila. „Kvůli koronaviru obecně panuje složitější situace, není lehké sem teď osobnosti
dostat. Byť jsme se o to s Pupou
(Petrem Dosedělem) i tentokrát
samozřejmě snažili. Hlavní z mého
pohledu ale je, že tady opět nastoupila spousta špičkových tenistů a po
herní stránce měl Prostějov Cup
znovu vysokou úroveň,“ konstatoval
šéf organizátorů Martin Krupička.
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Aktéøi se po nìm
PRKOLXWORXFW
Prostějov (son) – Po celý den
jubilejního desátého ročníku
Prostějov Cupu byla všem
účastníkům k dispozici sýrová
Raclette party ve speciálním
stánku poskytnutém jedním z generálních partnerů akce. Z téhle
gurmánské možnosti se přitom stal
nefalšovaný hit, u výdeje voňavé
dobroty se místy tvořila i fronta.
„Speciálně tepelně připravovaný
sýr je opravdu mimořádně dobrý a návykový. Většinou platí,
že kdo jej ochutná, chce potom
stále víc a znovu,“ smála se jedna ze svou slečen, jež vytrvale
a ochotně připravovaly zájemcům
výjimečnou laskominu.

¶VSÈFKPÈODLRFKXWQ½YND
3DOÉUQ\8=HOHQÅKRVWURPX
Prostějov (son) – Svůj stánek v areálu TK Prostějov, kde se letošní tenisový svátek „amatérů“ tradičně konal, měla rovněž místní Palírna U Zeleného stromu. Aktérům i hostům byla zdarma k dispozici ochutnávka
celé řady lahodných alkoholických nápojů, které vyhlášená prostějovská
firma vyrábí. „Ze začátku lidi ještě moc nechodili, asi do sebe nechtěli lít
tvrdé dopoledne před obědem,“ smál se pracovník palírny u stánkového
pultu. „Ale postupem času ostych opadl a zájemců o ochutnání našich
produktů přibývalo. Byť jsou to všichni sportovci, takže konzumaci nikdo nepřeháněl,“ doplnil vtipně.
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„Finále bylo pro nás tentokrát

maximum, i tak jsme moc spokojení“

PROSTĚJOV Obhajovali společný triumf na Prostějov Cupu
z roku 2019, kdy Radim Janíček
a Jan Duba (na snímku) nastoupili
poprvé společně a hned zvítězili.
Prvně jmenovaný vyhrál tenhle
prestižní turnaj s jiným parťákem
už předtím, ovšem letos musela jedněm z největších favoritů stačit finálová účast a pomyslný zisk stříbra.

Jan Duba: „Dan Trčka je výborný
tenista a trefoval to tam skvěle. Staňa
Husařík se k němu dobře přidal, ale
po pravdě Trčka je o třídu nebo dvě
lepší hráč než my všichni ostatní
tady.“
Radim Janíček: „On hrával před nástupem covidu mezinárodní turnaje,
což je znát, tenisově patří někam
jinam. Má hrozně razantní údery
a nedělá skoro žádné chyby. JednoMarek SONNEVEND značně byl hlavním strůjcem vítězyy V rozhodujícím duelu o ko- ství dvojice Husařík, Trčka.“
nečný primát jste inkasovali ne- yy Až do finále se vám hrálo
příjemného kanára. Čím to?
dobře?
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Foto: Marek Sonnevend

Radim Janíček: „Určitě, spokojenost.“
Jan Duba: „Ze začátku jsme se trochu rozjížděli, ale od druhého kola
play-off šly naše výkony nahoru
a předváděli jsme kvalitní tenis.“
yy Nemrzí přesto vysoká finálová
porážka 0:6?
Jan Duba: „Nijak zvlášť. Kluci byli
prostě lepší a my jim ten titul pře-

jeme, rozhodně si ho zasloužili.
My jsme totéž zažili předloni, kdy
jsme se během turnaje dostali na
vlnu a vyhráli všechny zápasy až do
konce.“
Radim Janíček: „Prostějov Cup je
super turnaj a máme radost, že jsme
si ho mohli zase zahrát. Druhé místo
tentokrát bereme jako naše maximum, celkově jsme spokojení.“

