SMUTNÝ PŘÍBĚH DĚVČETE:

PROSTĚJOVSKÉ MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ

"NEVÍM, PROČ MĚ
MÁMA BILA..."
ze soudní síně

UŽ MÁ SVÉHO
NÁSLEDOVNÍKA

strana 5

region

dvoustrana10-11

SE STĚHUJÍ
KAM A PROČ?
sport

PROSTĚJOVSKÝ

strana 25

Vecerník
ˇ
'561É65Éæ.$9/$.Đ
1HåWĘVWtYçHOH]QLĀQtVWDQLFLY1ĘPĀLFtFKQDG+DQRX


18042710444

VOLEJBALISTKY PROSTĚJOVA

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'

DNES VYD

ÁNÍ

X40 XstraL
n

navštivte naše internetové stránky www.vecernikpv.cz

Pondělí 2. srpna 2021

Číslo 30 • Ročník 25

s pohodou od 7. 8.

Ce n a 2 5 K č

7 2 stran

-DNpMVRXGĢVOHGN\"
Michal KADLEC
NĚMČICE NAD HANOU Asi sto padesát metrů od budovy vlakové stanice
v Němčicích nad Hanou došlo v sobotu odpoledne k hrozivé srážce lokomotivy
nákladního vlaku s „osobákem“. Lokomotiva přejížděla z Havlíčkova Brodu do
Ostravy, osobní vlak zase z Olomouce do Nezamyslic. Zatím není zcela jasné, jak
mohlo ke střetu dojít. „Příčiny jsou v šetření. K nehodě došlo v sobotu ve 13.26 hodin a důsledkem jsou minimálně dvě zraněné osoby, z nichž jeden je strojvedoucí.
Provoz na trati mezi Nezamyslicemi a Přerovem byl až do večerních hodin zastaven,“
informoval už pár desítek minut po nehodě oficiální twitterový účet Správy železnic
s tím, že odhady o škodě se vyšplhaly až na 10,3 milionů korun!
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RYCHLÝ
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Nejvíc napršelo
v Prostìjovì
Prostějov (mik) – Bouřky spojené
s vydatnými lijáky se v noci z neděle
na pondělí 26. července přehnaly nad
většinou území České republiky. Podle
meteorologů si Prostějov v tomto
ohledu zapsal prvenství! „Velmi silné
bouřky byly doprovázené vydatným
deštěm, kdy se srážkové úhrny zastavovaly i přes 50 milimetrů. Nejvíce srážek
spadlo v Prostějově (62 milimetrů), na
stanici Jelení na Prachaticku (60 milimetrů) a v Brně (51 milimetrů),“ vypočítala meteoroložka Dagmar Honsová.

8zVLMH]GÉ
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Prostějov (mik) – Během uplynulých
dvou týdnů zaujal nejen vrahovické
občany nový asfaltový povrch ve Vrahovické ulici ve směru od křižovatky
s Tovární ulicí až po most přes Romži.
Přestože byl celý úsek ještě uzavřen, na
což upozorňovaly výrazné dopravní
značky se zákazem vjezdu, motoristé se
už po nové silnici vesele proháněli. „Na
značky každý kašle, už se tady běžně
jezdí. Silnici využívají hlavně lidé, kteří
v této ulici bydlí. Divím se, že to policajti nechávají bez odezvy,“ kroutí hlavou
nad proudy vozidel ve stále ještě uzavřené ulici jeden z místních obyvatel.

9ÈGÈORSÔHGQRVWLDOH
Prostějov (mik) – Večerník byl minulé úterý svědkem drobné dopravní
nehody na parkovišti před supermarketem Tesco. Na něm, jak je známo,
platí přednost v jízdě zprava, což si asi
viník nehody hned neuvědomil. Starší
zkušený šofér škodovky jel po středové
komunikace, ale nedal přednost zprava
vyjíždějícímu Fiatu. Došlo k menšímu
střetu, který si vyžádal drobné škrábance na karoseriích obou vozidel. „Já vím,
že je tu přednost zprava, ale nějak jsem
si to v tu chvíli neuvědomil,“ kál se viník
bouračky, kterou oba řidiči vyřešili sami
pomocí euroformulářů.
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Šrouby
a
matice
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rubriky
Večerníku
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Pokousaná už je doma. Odstrašující případ malé holčičky, která
byla v pátek 16. července ve Stínavě pokousána v obličeji toulavým
psem, má nakonec šťastnou dohru.
Zatímco zvíře bylo veterinářem na
příkaz policie utraceno, dívenka
je už po krátké hospitalizaci v olomoucké fakultní nemocnici v domácím léčení.
&21É68',9,/2«

Martin ZAORAL
PROSTĚJOV „Platit ti výdaje. Prdět si ve vaně. Kvůli tvé pověsti porvat se v hospodě. Nosit ti lekníny. Vrtat ti police. Jsme časem kalený šrouby a matice,“ zpívala svého času velmi populární kapela Mandrage. Už je to devět let,
co tato skupina vystoupila na pláži U Vrbiček na jedinečném dvojkoncertu s písničkářem Xindlem X. Nedlouho po
vystoupení v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem pak na konci roku 2019 hudebníci oznámili, že kvůli osobním
problémům frontmana Víti Starého přerušují svoji činnost. Zatímco na jejich koncerty už můžeme jen vzpomínat,
téma jejich nejslavnějšího hitu „Šrouby a matice“ vtipným způsobem ztvárnil kreslíř, jehož dílko bylo možné spatřit
na kufru jednoho z vozů zaparkovaných nedávno před prostějovským Kauflandem.
Foto: Martin Zaoral

Agentura 1DUDGQLFLRWHYŐRXVH]QDPRYDFtNDQFHOiŐ
Kdepak nějaká pochybná seznamka na internetu, tady půjde
o zcela seriózní projekt! Tedy alespoň podle toho, co všechno o něm
Agentura Hóser zatím zjistila. Od
1. září otevře magistrát novou
kancelář, tentokrát seznamovací!
„Je to tak, zjistili jsme, že nedávno vybudovaná zasedací místnost
rady města je nevyužívaná a tak to
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•• Pondělí ••
Bez brzdy to nejde. „Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako
auto bez brzdy,“ poznamenal slavný šansoniér Charles Aznavour. O tom, že
i ruční brzdu je potřeba zatáhnout obzvláště pečlivě, se přesvědčil starší řidič
dodávky v Konici. Jeho vůz se po zaparkování samovolně rozjel a narazil do
brány areálu. On sám pak skončil v nemocnici.
•• Úterý ••
Všichni prohrají. Válka rodičů o děti nikdy nemůže mít vítěze, vždy zde
budou pouze poražení… To platí i v případě bývalých manželů z Konice.
Další bitvu jejich roky trvajícího souboje viděl prostějovský soud.
•• Středa ••
Kam srdce dohlédne? „Rozhlédni se, člověče, než ti život mezi prsty uteče. Opusť svoji rodnou pec a vydej se s námi někam na kopec,“ zpívalo se
v úvodní písni televizního seriálu o rozhlednách. Tuto výzvu uposlechli
i účastníci zajímavé vycházky s Ekocentrem Iris, která vedla z Malého Hradiska do Repech, kde stojí známá rozhledna Kopaninka.
•• Čtvrtek ••
Hymna devadesátek. „Vezmu si sako a půjdu do baru, absolventi kurzů
nudy pořád postaru. Kytky v klopě vadnou, dívám se okolo po stínech,
kterou? no přeci žádnou!“ Tak zní text legendární písně Hodinový hotel,
která by se klidně dala považovat za hymnu lidí dospívajících v devadesátých letech minulého století. Její tvůrci z kapely Mňága a Žďorp vystoupili
na prostějovském náměstí v rámci kulturního léta.
•• Pátek ••
Legrace beze smíchu. „Sex je největší legrací beze smíchu,“ všiml si režisér Woody Allen. Právě sex, vztahy a chlapy společně řeší čtyři sebevědomé kamarádky ve filmu Matky. Tato komedie byla k vidění v letním kině
v Mostkovicích.
•• Sobota ••
Bezhlavé hubnutí. Víte, jak se tomu říká, když drak žere jen bezhlavé
rytíře? Bezlebková dieta… Nejen bezhlavého rytíře, ale i celou řadu dalších příšer jste mohli potkat ve Strašidelném lese, který se konal v areálu
bývalé vojenské posádky ve Skřípově.
•• Neděle ••
Ohnivý dech. „Jak se máčú, tak pučňajú, na kvas už se zakládá, za tu nejpilnější prácu tatíček to pokládá.“ Tak zní úryvek z textu písně Trnéčková
o pálení slivovice. V repertoáru ji má i dechová hudba Vřesovanka. Právě
její členové stáli za pořádáním akce Pod hanáckým nebem ve Vřesovicích,
na níž Vřesovanka samozřejmě nemohla chybět.

chceme napravit. Velice se nám zamlouvá projekt kolegyně Miládky
Bitva u Sokolova a hodláme v přízemí radnice otevřít seznamovací
kancelář pro všechny věkové kategorie a bez rozdílu sexuální orientace,“ sdělil prostějovský primátor
Francimór Kopačka.
Projekt se okamžitě zalíbil všem
radním bez výjimky a podle zákulisních informací někteří konšelé budou také prvními klienty seznamky.
„Je tu několik radních, kteří jsou po
rozvodu nebo se na něj připravují.
Nově přijatí pracovníci magistrátu
jim budou hledat nové partnery,“
potvrdil první muž Prostějova.

KRIMI
Ü½NGJ

Osmatřicetiletá žena se náramně bavila v restauraci
na Žižkově náměstí v Prostějově. Ve víru zábavy si ani
nevšimla, že její kabelka je
středem zájmu zloděje. Ten jí
ukradl značkovou šrajtofli,
ve které měla sedm stovek,
doklady a platební kartu!

1 660
Celková škoda za 1 660 korun
mohla být mnohem vyšší, protože zatím neznámý pachatel
se pomocí platební karty snažil ještě v bankomatu vybrat
z účtu okradené ženy 15 tisíc
korun. To se mu ale nepodařilo. Policisté celou záležitost
šetří pro spáchání hned dvou
trestných činů a zloději v případě dopadení hrozí až dvouletý kriminál.

Seznamovací kancelář na radnici
otevře své dveře ve středu 1. září.
„Tento nápad jsem nosila v hlavě už hodně dlouho. Podívejte
se, kolik Prostějovanů žije bez
partnerů a marně si hledá nové.
Ve své zoufalosti se muži i ženy
obracejí na seznamky různě po
internetech a jsou jim nabízeny
jen pochybné existence. Pracovnice radniční seznamovací kanceláře budou požadavky a tužby
jednotlivých klientů či klientek
probírat osobně, tedy žádná anonymita! Už nyní máme na seznamu přes tisíc osob z Prostějova
a okolí, které budou chtít využít

služeb naší nové seznamky,“ sdělila náměstkyně primátora pro
kulturu a nově pro lidské vztahy
Milada Bitva u Sokolova. Jak ještě prozradila, mezi přihlášenými
budoucími klienty seznamovací
kanceláře je i spousta bezdomovců. „Právě lidé bez domova
trpí nedostatkem lidského citu
a porozumění ze strany partnerů.
I pro ně se budeme snažit najít
nové vztahy,“ slibuje náměstkyně.
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.

MAREK FIALA
se narodil 14. října 1984 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 19. července 2021.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do
40 let, měří mezi 170 až 180 centimetry,
má hubenou až střední postavu, hnědé
vlasy a hnědé hladké vousy.

DOMINIKA PROCHÁZKOVÁ
se narodila 20. ledna 1999 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání
dne 26. července 2021. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od 22 do 23
let, měří mezi 165 až 170 centimetry, má střední postavu, hnědé oči
a hnědé vlasy.

Bezdomovec si vystřelil z policie. Zbytečný výjezd absolvovala
minulé úterý policejní hlídka, která reagovala na oznámení bezdomovce, že na autobusovém nádraží v Janáčkově ulici byl napaden
skupinkou osob. Bylo zjištěno,
že k žádnému incidentu nedošlo
a bezdomovec se přiznal, že si dělal
srandu...
=$&+<7,/,-60(

1090

Anonymního dotazníkového
průzkumu ohledně budoucího využití pozemku po zbouraných jezdeckých kasárnách
v Prostějově se zúčastnilo
1 090 respondentů.
=$8-$/1É6

Foto: internet

MŇÁGA
A ŽĎORP
Prostějovské léto nabídlo další program a ve čtvrtek večer přilákala
na náměstí T. G. Masaryka stovky
fanoušků tato rocková kapela.
=$6/(&+/,
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„MĚLI JSME HODNĚ
POŽADAVKŮ,
ABYCHOM HO MĚLI
NA KANDIDÁTCE!“
Lídr kandidátky ANO v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk
uvedl, že na „dvojce“ mu bude krýt
záda Jaroslav Faltýnek.
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Zdroj: meteocentrum.cz
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s epileptickým záchvatem! byla propuštěna

PROSTĚJOV Obrovské drama,
v němž byl doslova a do písmene v sázce život dámy středního věku, se odehrálo ve čtvrtek
22. července před polednem
v prostoru autobusových zastávek v ulici Újezd v Prostějově.
Žena upadla na zem a svíjela se
v křečích. Její neteř okamžitě
běžela pro pomoc do nedalekého sídla policie. Tři strážci äGPCWRCFNCPC\CUV¾XEGPC·LG\F÷FQGRKNGRVKEGRV
RVKE
KEzákona neprodleně vyrazili na MÆJQ\¾EJXCVWåKXQVLÊ\CEJT¾PKNKRQJQVQXÊRQNKEKUVÆ
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místo, aby zachránili ženu s epiotní indispozicí převežili ji do vhodné polohy a do příjezdu zdravotní
leptickým záchvatem!

EXKLUZIVNĚ

Michal KADLEC
K dramatické události se šťastným
koncem došlo předminulý čtvrtek pár
minut po jedenácté hodině dopolední.
„Do vstupu budovy územního odboru Prostějov přiběhla mladá žena,
že na nedaleké autobusové zastávce
v ulici Újezd leží její příbuzná a upadla
zřejmě do nějakého záchvatu. Spolu
se ženou vyběhli k určenému místu
tři policisté, na které žena u vstupu
narazila, a poskytli ženě silně zasažené
záchvatem první pomoc. Zaklonili jí
ý
y, polop
hlavu,, abyy uvolnili dýchací
cesty,

zdravotníků, které žena přivolala ještě
předtím, než běžela pro pomoc na
policii, kontrolovali její základní životní funkce a ženu drželi tak, aby se nezranila o poblíž umístěné předměty,“
prozradila Večerníku Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Podle našich informací trvalo dlouhých
sedmnáct minut, než dorazila sanitka
s lékařem. „Po příjezdu záchranné služby předali ženu do péče zdravotníků,
která policistům za poskytnutou první
pomoc poděkovala a pak odjela se svojí
ppříbuznou do nemocnice,, kam byla
y se

zena,“ sdělila dále mluvčí
policie
krajské
j
Miluše Zajícová.
k zjistil
Večerník
jd
totožnostt jednoho z policistů, jež ženě nezištně
pomohli a bleskovým zásahem jí
zachránili život. „To nestojí za řeč,
byla to naše povinnost,“ okomentoval čin velice skromně jeden
z trojice strážců zákona.
Neteř zmíněné ženy, kterou na zastávce
na Újezdě postihl epileptický záchvat,
se chystá podle svých slov ještě jednou
ppolicistyy oslovit. „Chtěla
„
y je
j nabych

z nemocnice

STÍNAVA, OLOMOUC Večerník
podrobně sleduje drastický případ,
ke kterému došlo v pátek 16. července ve Stínavě. Malou dívenku
napadl toulavý pes a zle ji pokousal
v obličeji. Dobrou zprávou je, že po
třídenní hospitalizaci ve Fakultní
nemocnici Olomouc je už v domácím léčení.
V krátkosti jen připomeňme, že malá
dívenka po útoku psem utrpěla tržné
rány v obličeji a byla převezena na urgentní příjem olomoucké nemocnice.
Případ vyšetřovali policisté a i nadávštívit a poděkopoděk
po
ěkoole ho prověřují jako přestupek. „Šlo
vat jim osobně! Když
jsem za nimi v ten čtvrtek při
přišla, na o toulavého psa bez majitele, neměl ani
i nečekali,
č k li nasadili si rukavice a okanic
mžitě vyběhli na zastávku pomoci mé
tetičce. Byla jsem hrůzou bez sebe
a nevěděla, co v tu chvíli dělat. Volala
jsem nejdříve sanitku, ale ta dlouho
nejela, tak jsem utíkala na policejní
služebnu. Teta na tom byla opravdu
špatně, ale teď už ji propustili z nemocnice a je v pořádku,“ svěřila se exkluzivně Večerníku Natálie Poláčková
z Dobromilic.

čip. Zvíře bylo odchyceno a vzápětí veterinářem utraceno,“ prozradila Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
Večerníku se podařilo zjistit, jak to
bylo se zraněním malé dívenky ze
Stínavy. „Přes oddělení urgentního
příjmu byla odeslána na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, kde
byla hospitalizována do 19. července.
Tam bylo její zranění ošetřeno a došlo
i k další léčbě látkami s antibakteriálními účinky. Poté byla dívka propuštěna,“ sdělil exkluzivně Večerníku Adam
Fritscher, tiskový mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.
(mik)

NAHÁÈ PØED 1É'5$æÌ0
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Šok a pozdvižení
vyvolal dvacetiletý mladík, který
se u hlavního nádraží v Prostějově
producíroval úplně nahý! V ruce
u. Není
měl pouze ručník a cigaretu.
ů přiům
divu, že lidé mířící k vlakům
volali policii. Strážníci takéé přijeli
u
usově
a naháče zadrželi až na Husově
m
náměstí. „Do ulic vyrazil mlaě
ětí
dík jako nudista, ale vzápětí
byly zjištěny závažné okol-nosti o spáchání
trestného činu,“
komentoval neÀ=?ßNíN?
všední
případ 2 NL;Hí
M
H;
mluvčí prostějovských strážníků Petr Zapletal.
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Šokující ceny!
(QVQ/KEJCN-CFNGE

No,
nekupte to...

21072910936

PLUMLOV Smysl pro humor se kreslířům vtipů rozhodně nedá upřít. Vždyť jsou za něj také placeni... Ovšem jakým způsobem si vystřelili z návštěvníků výstavy kresleného humoru uplynulou sobotu v kempu Žralok, to svět ještě neviděl! Nebo byste si snad vzali starý
rezavý stojan na kola za sto tisíc korun, betonový patník za 72,5 tisíce korun či odpadkový
koš bratru za 20 tisíc?! Zděšení těch, kteří recesi uvěřili, bylo obrovské…
(mik)
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Prostějovské léto má za sebou koncert
valašskomeziříčské kapely Mňága
a Žďorp. Mám radost, že řada z vás
stejně jako já neodolala a vyrazila ve
čtvrtek do centra města užít si nádhernou letní atmosféru a skvělou muziku.
Bylo povzbuzující vidět zase tolik lidí,
jež se mohou bavit pod širým nebem.
Proto bych vás rád pozval na další
vystoupení, která nás ještě na náměstí
T. G. Masaryka čekají. Během srpna
v našem městě přivítáme kapelu Laura a její tygři, Pokáče, Michala Hrůzu
a Hanu Zagorovou. Milovníci muzikálů si přijdou na své na večeru melodií
z Fantoma Opery, jehož autorem je
slavný Andrew Lloyd Webber.
Před hlavním večerním programem
vždy vystupují další skupiny, součástí
programu jsou často také soutěže pro
děti zajišťované Ekocentrem Iris. Přijďte si užít léto společně s námi, těšíme
se na vás.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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„Dzbelské Lipno“ po letech

STÍNY MINULOSTI
5HNODPDFH3OXPORYVNÇXæGYDURN\SRUHNRQVWUXNFL
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PROSTĚJOV Tak se to podařilo! Pokud si chcete užít koupání
v kouzelném vesnickém rybníčku
obklopeném malebným okolím,
který jako kdyby vypadl z obrázku
Josefa Lady, pak můžete vyrazit
třeba do Dzbelu. Na okraji obce se
nachází nádrž, které místní přezdívají „Dzbelské Lipno“. Po loňské
kompletní revitalizaci za 5,2 milionu korun se v něm dá opět koupat.
„Dzbelské Lipno“ najdete na okraji
místní části Borová. Kousek od něj

vede železniční trať pokračující do Nectavského údolí. Kdo však o malebném
rybníku neví, tak ho jen tak neobjeví. Je
totiž zcela ukrytý v okolní zeleni.
Oficiálně se jedná o „obecní rybník“.
Před osmnácti lety zde proběhly větší
úpravy, bezprostředně po nich se sem
lidé chodili koupat. „Jenže pak se tu začaly ve větší míře chovat ryby, voda se
zakalila a už nikoho nelákala,“ ohlédla
se starostka Dzbelu Jana Konečná.
Loni proběhla celková revitalizace
rybníka. Radnice se pro ni rozhodla

zejména kvůli dlouhodobým problémům s pevností hráze, která už
řadu let hrozila protržením. Úpravy
měly i další pozitivní efekt.
„Revitalizace se zdařila, hráz je zpevněná a lidé se nyní do rybníka chodí
opět koupat. Voda v něm je čistá,
ačkoliv křišťálově průhledná také
není. Uvidíme, jak dlouho to vydrží,
rybník totiž leží v dolíku, takže při
větších deštích do něj stéká bahno
z okolí,“ nastínila Jana Konečná.
(mls)
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Napsáno
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25. 7. 2011

PROSTĚJOV Uběhly dva roky od
slavnostního otevření rekonstruované Plumlovské ulice v Prostějově. Ne všechno je ale tak perfektní, jak se původně zdálo. Už
v roce 2020 byl Večerník upozorněn na to, že při silných deštích se
na komunikaci vytvářejí obrovské
kaluže, které pak řidičům komplikují situaci přetrvávající i několik
dní. Problémy se spádovostí zbrusu nové komunikace se naplno
projevily při intenzivních srážkách v pondělí 21. června i od den
později v úterý 22. června.
„Plumlovská ulice je po poslední
rozsáhlé rekonstrukci špatně vyspádována, i po běžném dešti, a nemu(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW sí jít pouze o přívalové srážky, na ní

téměř po celé délce stojí u obrubníků a u všech odboček voda,“ upozornil magistrát občan Prostějova.
„V pondělí 21. června večer se po
hodinovém lijáku nedalo Plumlovskou vůbec projet,“ volala do Večerníku zase rozhořčená Jiřina Novotná
z Mostkovic.
Magistrát technické problémy přiznává a ve dvou případech bude
určitá místa na Plumlovské ulici
u stavební firmy reklamovat. „Ulice
Plumlovská je ve svém podélném
profilu spádována ve dvou procentech, dalo by se tedy říci, že vlastně
nemá žádný spád. Na základě této
skutečnosti byly podél obrubníků
realizovány i žulové kostky, takzvané
odvodňovací dvojřádky. Ty odvádí

vodu do uličních vpustí. To, že se
v nich zdržuje voda, je jejich funkce. Voda následně pomalu odteče
do uličních vpustí,“ konstatuje Petr
Brückner, vedoucí odboru rozvoje
a investic Magistrátu statutárního
města Prostějova. „Po přívalové
bouřce ze dne 21. června byla provedena prohlídka Plumlovské ulice. Ve dvou místech se držela voda
z důvodu ucpané odtokové mřížky
uliční vpusti, vůz Správy silnic Olomouckého kraje byl na místě a odstraňoval nánosy. V místě autobusové zastávky směrem do centra města
stála voda stejně jako i v místě přechodu u Jungmannovy ulice. Toto
budeme řešit reklamací,“ potvrdil
Brückner.
(mik)

O stadion ve Sportovní ulici nemá radnice zatím zájem
Prostějovští radní se na svém posledním červencovém jednání
zabývali mimo jiné i nabídkou na
odkup pozemků a nemovitostí
v areálu fotbalového stadionu ve
Sportovní ulici v Prostějově. Odkup značně zchátralého areálu
však radní zastupitelům nedoporučí. Proč, o tom Večerník informoval místostarosta Jiří Pospíšil.
„Hlavním důvodem je cena, a to
nejen ta nabídková, která činí přibližně 16 milionů korun, ale zejména objem investic, které bychom
dále museli investovat. Areál je ve
velmi špatném technickém stavu,
budovy na tamních pozemcích by

musely být asanovány, a pokud bychom chtěli stadion využít pro další sportování, odhadujeme, že by
se celková suma tvořená cenou za
odkup pozemků, demolici objektů
a následnou rekonstrukci stadionu
vyšplhala až k 50 milionům korun.
A to je v současné době nereálné.
Jsme přesvědčeni, že s ohledem na
finanční možnosti města máme
v následujících letech určitě jiné priority. Fotbal se samozřejmě v rámci
možností snažíme podporovat,“ uvedl Jiří Pospíšil, kterého se Večerník
zeptal, jak tedy město nyní kopanou
v Prostějově podporuje. „Jednak
se nám v loňském roce podařilo

vybudovat nové moderní sporto- šaten. Podporujeme i další fotbalové výši půl milionu korun. Myslím, že niviště u školy v ulici E. Valenty, které oddíly, mezi které se letos rozdělila kdo nemůže říct, že město fotbalu neslouží fotbalistům. Tato investice navíc další veřejná finanční podpora ve věnuje pozornost,“ sdělil Jiří Pospíšil.
spolykala přes 53 milionů korun,
byť se významnou měrou podílel
9(é(51«.8
na financování Olomoucký kraj.
Dále jsme před časem odkoupili za Tehdy se ještě dalo se záchranou tradičního prostějovského fotbalového
zhruba 14 milionů korun dvě fotba- stánku něco dělat, dnes je už ale pozdě. Jestliže v roce 2011 odhadoval
lová hřiště u Sportcentra. Občanské tehdejší místostarosta Pospíšil náklady na rekonstrukci na nějakých
sdružení Fotbal Prostějov získá na- 50 milionů korun, v současnosti by tato částka byla až šestinásobná.
víc dle našich informací 3 miliony A to se držíme při zdi. Zajímavé je, že během dlouhých let se nepodařilo
korun dotace od Ministerstva škol- žádnému politickému vedení města domluvit s majitelem hřiště o jeho
ství na rekonstrukci jednoho z těch- odkupu. Prý byly požadavky pana Pořízky neúměrné. Teď je to ale
to hřišť. To znamená, že hřiště bude všechno stejně už jedno, protože letos na červnovém jednání zastupitelnově zatravněno, dojde k úpravě stva vedení magistrátu jakékoliv snahy o návrat vrcholové kopané do
okolí a formou veřejné finanční pod- Sportovní ulice odpískalo. Nový areál i s atletickou dráhou a prostory
(mik)
pory sem město přispělo na instalaci pro hasiče by se tam nevešel...

$.78/1«.20(17ą

jak šel čas Prostějovem ...

Petrské náměstí
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Příště: Jihoslovanská ulice

krimi
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Sedačku odnesl
zpět domů

(QVQ/22TQUV÷LQX

I nakládání s odpadem má svá pravidla. Zbavit se sedačky nepovoleným
způsobem chtěl v úterý 27. července
šestatřicetiletý muž. Vysloužilý nábytek vynesl ke kontejnerům na sklo
a kovové odpady. Vyslané hlídce se
podařilo původce založení skládky
vypátrat. Muž nezapíral a uvedl,
že před několika minutami opravv
du ze svého bytu odnesl pohovku
a položil ji k nádobám na tříděný
odpad. Bylo mu vysvětleno, kde se
v Prostějově nacházejí sběrné dvory, kam může objemné věci odvézt.
Za přítomnosti hlídky místo uklidil
a sedačku odnesl zpět domů. Protiprávní jednání strážníci oznámili
příslušnému správnímu orgánu, kde
může být uložena pokuta do výše 50
tisíc korun.

Vypálil trávu na zahradě
Devětašedesátiletý majitel zahrady
prováděl v pátek 23. července ve
večerních hodinách vypalování travv
natého porostu. Práci prováděl takovým způsobem, až kouřem zamořil
celé okolí. Strážníci jej kontaktovali
a upozornili, že vypalování porostů
je zakázáno dle zákona o požární
ochraně. Na území města Prostějova lze spalovat jen suché rostlinné
materiály, a to za příznivých klimatických podmínek. Navíc pouze na
jaře v měsících březen, duben a na
podzim říjen, listopad. Muž při vyy
světlení hlídce uvedl, že podle vlastního úsudku nic neporušuje. Oheň
přesto uhasil. Celá záležitost byla
oznámena příslušnému správnímu
orgánu k projednání.

Narozeninový ohňostroj
Strážnici vyjížděli v pátek 23. července před dvaadvacátou hodinou
prověřit oznámení týkající se ohňostroje. K hlídce se přihlásila jednadvacetiletá žena zodpovědná za
používání zábavní pyrotechniky.
Uvedla, že její strýc má narozeniny
a z tohoto důvodu pro něj zorganizovali ohňostroj. Hlídka ženu
poučila o zákazu používání pyrotechniky na vymezených částech
města Prostějova. Výjimku může
udělit jen Rada města Prostějova
svým rozhodnutím na základě
podané žádosti minimálně dvacet
dnů před konáním akce. Vzniklý
odpad po ohňostroji byl uklizen.
Zjištěné protiprávní jednání projedná příslušný správní orgán.

Za klobásy platit nechtěl
Na nákup do jednoho z prostě
N
prostě-jovských supermarketů vyrazil ve
čtvrtek 29. července devětadvacetiletý muž. Po vstupu na prodejnu
si nepočínal zrovna poctivě. Místo
nákupního košíku použil předem
připravenou tašku, do které postupně vkládal vybrané zboží. Zaplatit samozřejmě neměl v úmyslu
a rovnou si to namířil k východu.
Jeho podezřelé chování neuniklo
pozornosti ostrahy obchodu a za
pokladnami byl zastaven. Přivolaná hlídka zjistila odcizené klobásky a nápoje v celkové hodnotě 148
korun. K poškození zboží nedošlo, a proto bylo vráceno zpět do
prodeje. Ke krádeži se muž strážníkům přiznal. Jeho chování bylo
oznámeno správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku. Ten může za takové počínání
uložit pokutu do 50 000 korun.

WWW.VECERNIKPV.CZ

5

2. srpna 2021

+0&)+¡(72(/'&+6%)"!'¡ ÿ(51É
„Místo jeho pobytu není známé,“
přiznává mluvčí policie
&3-/,01í',3í .521,.$
PŘEROV, PROSTĚJOV Ve třech regionech Olomouckého kraje
baží policisté po zřejmě nebezpečném zločinci. Celostátní pátrání
po Ukrajinci Ivanu Konovshiim vyhlásila přerovská policie, která cizince podezírá ze spáchání násilného trestného činu. A Ivan Konovshii
se může podle policejních poznatků pohybovat i na Prostějovsku!

Michal KADLEC
Krajští policisté minulý čtvrtek rozeslali žádost o spolupráci při pátrání
po hledané osobě zejména v regionech Přerovsko, Prostějovsko a Olomoucko. „Přerovští policisté pátrají
po šestadvacetiletém cizinci žijícím
přechodně v Přerově. Místo jeho
současného pobytu není známé.

V pátrání je od 12. července pro
podezření ze spáchání násilné trestné činnosti, které se mohl dopustit v době, kdy pobýval a pracoval
v Přerově,“ sdělila Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Hledaný muž je občanem Ukrajiny. Je sportovní postavy. Má plavé,
krátké, rovné vlasy česané dopředu

U bankomatu
už neuspěl

a modrošedé oči. Zpravidla má hladce oholený obličej,“ přidala k popisu
mluvčí krajské policie s tím, že Policie ČR žádá spoluobčany o poskytnutí informací k místu současného
pobytu a pohybu hledaného muže.
„Policii je možné kontaktovat na celostátní bezplatné lince 158, v pracovní
době od 7.00 do 15.00 hodin na telefonní lince 974 778 336 – 337, případně
je možné předat informace k hledané
osobě na mobilní telefon 601 365 551,“
apeluje na veřejnost Miluše Zajícová.

Z pátku 23. na sobotu 24. července se osmatřicetiletá žena
bavila v restauraci v Prostějově
na Žižkově náměstí. V průběhu
návštěvy podniku nevěnovala
příliš velkou pozornost kabelce
a toho využil neznámý lapka.
Bez povšimnutí z ní vytáhl značkovou peněženku, ve které měla
poškozená osobní doklady, platební kartu a finanční hotovost
necelých 700 korun. V sobotu
se zloděj pokusil zneužít odcizenou platební kartu, když se
prostřednictvím bankomatu
snažil z účtu poškozené vybrat
15 000 korun. Naštěstí se mu ale
tato transakce nezdařila a tak
poškozené nakonec vznikla škoda „pouze“ 1 660 korun. Událost
šetří policisté pro trestný čin neoprávněného opatření, padělání
a pozměnění platebního prostředku a trestný čin krádeže ve
stádiu pokusu.
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Bezdomovec nafingoval
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PLUMLOV Koupě štěněte nebyla v tomto případě dobrá volba.
Žena z Plumlova podle všeho
naletěla podvodníkovi ze Šternberka, který jí prodal za hříšné
peníze malou fenečku. Ta ale po
pár dnech uhynula na parvovirózu. I proto, že zvíře nebylo odčervené, jak původně deklaroval prodejce. Muže teď policisté stíhají
pro dva přestupky.
„Policisté z plumlovského oddělení šetří případ oklamané ženy,
která koupila štěně kříženého plemena a dala za něj prodávajícímu
ze Šternberka částku 5 000 korun.
K prodeji došlo koncem května
a šťastná majitelka si fenku odvezla domů bez jakýchkoliv dokladů,
očkovaní a čipu, ale s tím, že byla

údajné řádně odčervena,“ uvedla
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Žena z Plumlova se ale bohužel ze
štěňátka dlouho neradovala. „Po několika dnech uhynulo na parvovirózu, jak sdělil poškozené veterinář,
navíc nebylo odčervené. V ordinaci
majitelka fenky nechala za její léčbu
přes tři a půl tisíce korun. Poté se
žena spojila s prodávajícím a chtěla
po něm úhradu vzniklé škody. Na to
ale dotyčný zareagoval tak, že přestal
s oklamanou ženou komunikovat.
Případ šetříme jako přestupek proti
majetku a přestupek související se
zákonem o veterinární péči,“ doplnila k případu mluvčí krajské policie.
(mik)

PROSTĚJOV Prostějovský bezdomovec si neuvěřitelně vystřelil z policistů
a zneužil tísňovou linku 158. Sedmatřicetiletý muž na ni ohlásil, že ho na autobusovém nádraží napadla skupina osob.
Vzápětípolicejníhlídkapřišlanato,žese
nic takového nestalo. Muž bez domova
se poté přiznal, že to byla sranda. Tento
fórek ho může ale stát pořádný balík,
hrozí mu až dvousettisícová pokuta!
„V úterý 27. července po půl desáté
večer jsme na linku 158 obdrželi oznámení od sedmatřicetiletého muže, že na
ulici Vrahovická v Prostějově mělo dojít
k jeho fyzickému napadení skupinkou
osob, která se stále zdržuje okolo autobusového nádraží. Na dané místo byla
ihned vyslána hlídka, která až do uvedené lokality dojela se zapnutými majáky,
kde měl dle příslibu napadený počkat,“
informovala Miluše Zajícová, tisková

„Byla to
val
komento
sranda,“
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mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Na nádraží ale nikdo nečekal a skupinka
údajných útočníků byla v nedohlednu.
„Policisté tedy oznamovatele kontaktovali
telefonicky. Ten jim však sdělil, že se nic nestalo, policii nepotřebuje a že to byla pouze
sranda. O chvíli později se zjistilo, že autorem bezdůvodného volání na tísňovou
linku je místní bezdomovec, který se takto
bavil. Událost byla zadokumentována a je
šetřena jako přestupek evidovaný v zákoně o elektronických komunikacích a týká
se zneužití volání na tísňové číslo,“ sdělila
Zajícová s dodatkem, že případ bude
předán správnímu orgánu, který může za
uvedené jednání uložit sankci až 200 tisíc
korun!
(mik)
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Munice ve sklepení
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PROSTĚJOVTohle téma je hodně citlivé a bolavé. Navzdory
tomu se řeší stále častěji. Po
rozchodu se rodiče až příliš často pouští do zuřivé bitvy o děti.
Je to však boj, ve kterém není
možné zvítězit, naopak na jeho
konci může čekat největší životní prohra. O té již nyní může
hovořit paní Magda žijící s rodiči v jedné z obcí na Konicku.
Nejenže si zásadním způsobem
pošramotila svůj vztah k vlastní
dceři, navíc uplynulé úterý před
soudem čelila obžalobě. V celé
věci dosud nepadl rozsudek,
ať už však bude jakýkoliv, předchozí vzájemná dohoda obou
rodičů by byla neskonale lepší.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
V případě soudních sporů bývalých partnerů obvykle existují dvě
verze událostí, které se liší snad
úplně ve všem. O to mrazivěji
působí, jak vše vnímají děti, které
jsou do sporů proti své vůli vtaženy. „Bydlím nyní se svým tátou
a tetou, která je zároveň tatínkovou manželkou. Předtím jsem žila
s maminkou, starší sestrou a prarodiči. Tatínka jsem vídala jednou za

Před senátem zazněla výpověď dívky,
která se ocitla mezi mlýnskými kameny svých rodičů
dva týdny o víkendu. Nejdřív jsem
tam jezdila se sestrou, ale ta už pak
k tátovi jezdit nechtěla. Máma jí
za to kupovala nové oblečení,“ vypověděla dcera obžalované ženy,
která dle svých slov vnímala, že
její maminka nerada vidí jakýkoliv
její kontakt s tatínkem. „Nemohla
jsem si s ním telefonovat, když mi
táta koupil nějaké oblečení, které
jsem si u něj sama vybrala, tak mi
ho po návratu vyhodila do koše,“
popsala mladá slečna, která na první pohled působila dojmem dítěte
z „dobré rodiny“.

Nevím, proč mě
máma bila
O to horší bylo slyšet, čím si ona
sama musela projít. „Máma mě
bila, nevím přesně proč. Bylo to
tak třikrát týdně, většinou jsem
schytala facku, někdy jsem dostala na zadek. Bouchala mě hlavně,
když jsem se táty v něčem zastala.
Jednou jsem řekla, že bych u něj
ráda přespala, to mi pak maminka vyhrožovala, že mě vyhodí nahou z domu. Babička pak navrhla
trest, abych tak dlouho klečela,
dokud mi neodpustí,“ vypověděla
nezletilá dívka, která se často neměla komu svěřit se svými starostmi, a jediný, s kým o nich mluvila,
byl její oblíbený plyšák.
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Nakonec vše vypověděla nové partnerce svého otce. Jelikož prostějovská
„sociálka“ celou věc neřešila, skončilo vše podáním trestního oznámení
na policii. Teprve pak se daly věci do
pohybu, následkem čehož bylo dítě
svěřeno do péče otci. Maminka svoji
vlastní dceru může nyní vidět pouze
jednou za dva týdny během asistovaného rozhovoru, jemuž je přítomna
i psycholožka. „Je to pouze známka
toho, jak silně ji její otec ovlivnil,“
reagovala stručně na obsáhlou výpověď své dcery obžalovaná, která se
s otcem svých dětí rozvedla již před
dlouhými šesti lety.

Ve středu 28. července dopoledne přijali policisté oznámení
o nálezu munice
ve sklepních
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
prostorách domu v ulici Vítězslava Nováka v Prostějově. Policistovi na lince 158 žena sdělila,
že se věci nacházejí v igelitové
tašce. Po prvotním ohledání
nálezu policisty z obvodu byla
na místo přivolána pyrotechnická služba a policejní specialista upřesnil, že se jednalo
o 3 kusy iniciátoru, jeden kus
výbušky, malorážkovou munici, 2 kusy pyrotechnických výrobků a 2 kusy dýmovnic. Ani
jedna z nalezených věcí nemohla dle vyjádření pyrotechnika
nikoho ohrozit na životě. Předměty si pyrotechnik převzal na
místě a odvezl ke zneškodnění.

Drahý nákup
Předminulou sobotu 24. července v podvečer se na linku
tísňového volání dovolala poškozená žena a sdělila, že byla
právě okradena o kabelku, kterou měla položenou v autě na
předním sedadle. Auto neměla
uzamčené, protože na parkovišti u marketu v Okružní ulici
v Prostějově dávala nákup do
zavazadlového prostoru. V tu
dobu se k autu nachomýtl zlodějíček, který zřejmě počínání
ženy sledoval a kabelku ukradl.
Žena tak nepřišla pouze o finanční hotovost 5 000 korun,
ale taky o náhradní klíč od auta,
mini terminál a osobní doklady.
Škoda, kterou poškozené pachatel napáchal, byla stanovena
na 9 000 korun. Další doposud
nevyčíslená škoda vznikla i společnosti z Prostějova. Případem
se zabývají prostějovští policisté
a šetří ho jako přestupek proti
majetku.

Vše se táhne roky
Ani po letech se však vztahy mezi
bývalými partnery neurovnaly, spíše
naopak. „Rok a půl po rozvodu jsem
si našel přítelkyni, kterou jsem si vzal
za ženu. Koupil jsem dům a začali
jsme žít spolu. Od té doby se však
stupňovaly problémy s exmanželkou, která to vše zřejmě špatně nesla.
Když začala žít mladší dcera u nás,
nedala mi vůbec žádné její věci, vše
jsme museli kupovat znovu,“ vypověděl u soudu otec malé dcery.
Obžalovaná výpověď muže, kterému

před lety řekla své „ano“, označila za
zcela lživou. „Oblečení a další osobní
věci dcery jsem mu nabízela, on sám
však o ně nestál,“ reagovala mimo jiné.
V dané věci obsáhle vypovídala
celá řada svědků. Z tohoto důvodu soud zatím nestihl vynést rozsudek, hlavní líčení bylo odročeno na konec letošního srpna.
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Ela POPELKOVÁ
26. 7. 2021 49 cm 2,95 kg
Otaslavice

Matěj HADRA
22. 7. 2021 52 cm 3,40 kg
Kostelec na Hané

Vojtěch SLÁMA
26. 7. 2021 51 cm 3,20 kg
Otaslavice

Petr STROUHAL
26. 7. 2021 48 cm 2,80 kg
Hluchov

Sabina ŠVEDOVÁ
28. 7. 2021 50 cm 3,00 kg
Krasice

Michael CZINA
29. 7. 2021 50 cm 2,85 kg
Uherský Brod

Amálie Lucie VINCOURKOVÁ
29. 7. 2021 49 cm 2,95 kg
Prostějov

protože se osvědčily. Letos to ale
bylo vše opět nově a jinak.

A nejen v roli vlka či Karkulky.
Rodiny se nám vracejí na letní programy i několik let po sobě, někdy
s jejich dalšími dětmi, takže vymýšlíme stále nové aktivity. Velkou
odměnou nám je, že jsme schopni
zaujmout nebo i překvapit i ty, kteří
s námi zažili už ledasco,“ pochvaluje
si Skládalová. „Samozřejmě některé
programy pro nové zájemce už mají
tradici a vracíme se k nim řadu let,

ZHQVQ/%%KRÊUGM

A o překvapení, adrenalin a improvizaci tedy nebyla nouze. Pod heslem
Pipi Dlouhé punčochy ‚To jsme ještě
nedělali, to nám určitě půjde‘ jsme si
všichni dospělí i děti užili letní dny
s Cipískem ve zdraví, v přátelské atmosféře a se smíchem,“ prozradila
dále jedna z čelních představitelek
mateřského centra.

Po červencových týdnech připravuje Cipísek na druhou půli srpna
jednorázové programy pro rodiče
s dětmi do jednoho roku v centru
a pro ty starší v parku, samoobslužnou letní Cipískovu stezku s úkoly pro děti v Kolářových sadech

a kolem Hloučely. „Tam bude na
děti čekat i vodník Hloučelák,“
usmála se Markéta Skládalová.
Od 16. srpna pak bude spuštěn také
on-line zápis do podzimních kurzů.
MC Cipísek nabízí programy pro
rodiče s dětmi od miminek od tří
měsíců až po předškoláky do pěti let.
Zájemci získají informace o všech
nabízených aktivitách a o zápisu na
kontaktních adresách www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov nebo e-mailem:
mcprostejov@centrum.cz.
(red)
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Cipísek letos s dětmi a rodiči cestoval pod vodu, do
pravěku, do lesa nebo i z pohádky
do pohádky. Mateřské centrum
totiž stejně jako předchozích třináct let připravilo v červenci pro
rodiče a děti do šesti let příměstské letní týdenní programy plné
zážitků, výletů, tvoření a dobré
nálady.
Po školním roce stěhování z reality
do virtuálního světa se o prázdninách Cipísčata dočkala tradičních
letních programů. „Letos to bylo
cestování s Cipískem a pohádkový
týden s úplně novými pohádkami.
Na děti a rodiče čekaly výlety s překvapením, spousta pohybových aktivit, maňáskové divadlo, karneval
s pohádkovými úkoly, hledání pokladu i tvoření pro děti a dospělé,“
uvedla Markéta Skládalová, místopředsedkyně MC Cipísek s tím,
že letní programy jsou připraveny
vždy tak, aby se aktivně vedle dětí
zapojili i rodiče a nezůstali stranou.
„Děti tak mohou zažít rodiče
v jiných rolích, než jsou zvyklé.

(¼NI s CJÀME?G D? JFH¼ T´ÛCNEă

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!

Amálie BONKOVÁ
27. 7. 2021 50 cm 3,25 kg
Žešov

děti a pejsci

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 pak všem rodičům zašleme jako poděkování
dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Adéla POLÁKOVÁ
27. 7. 2021 51 cm 3,65 kg
Mostkovice

WWW.VECERNIKPV.CZ
RNIK
KPV
PV.
P
PV.C
V.C
V.C
CZ
CZ

Vítejte na svìtì
ì

BLAHOPØEJEME!!!

galerie na www.vecernikpv.cz
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hnal (ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
Změny podle něj přinesou ekonomičtější řešení pro vybavení kuchyně.
„Díky těmto změnám dojde například
k úspoře energií v oblasti vzduchotechniky, nově bude osazena kapotovaná
kondenzační jednotka pro zvýšení kapacity chlazení, vyměněn bude například i mycí stroj za energeticky užitečnější,“ vyjmenoval namátkou některé
změny náměstek, v jehož gesci jsou
investice a stavební rozvoj města.
Částka za gastrovybavení, o kterém
budou zastupitelé jednat, překročí 306
tisíc korun. Celková částka před zmiňovaným navýšením byla téměř 3,7
milionu korun.
(mik)

0¾MNCF[PCMQORNGVPÊTGMQPUVTWMEKMWEJ[P÷0¾TQFPÊJQFQOWPCMQPGERąGU¾JPQW
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PROSTĚJOV Rozsáhlá rekonstrukce kuchyně Národního domu bude
v konečném součtu dražší, než se
původně předpokládalo. Probíhající totální přestavba dosavadního
zařízení kuchyně měla vyjít na 3,7
milionu korun, radní teď budou zastupitele žádat o schválení dalších
306 tisíc korun. Proč?
Zastupitelé budou na svém zářijovém
zasedání rozhodovat o navýšení financí
na vybavení kuchyně secesní památky
města. „V průběhu realizace stavby
došlo k vyžádaným změnám ze strany
provozovatele restaurace a kuchyně,
*NCXPÊ\O÷PQWXGX[JN¾wEGLGRQRNCVMQX¾RQXKPPQUVPQX÷KRT¾XPKEMÚEJQUQDMVGTÆ tím zároveň k nutné záměně, či doplOCLÊXGUXÆOXNCUVPKEVXÊD[VéKFčOXP÷OåPGPÊJN¾wGPCMVTXCNÆOWRQD[VWå¾FP¾ nění některých spotřebičů a vybavení
H[\KEM¾QUQDC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW kuchyně,“ vysvětluje kroky Jiří Roze-

Je však třeba zdůraznit, že skutečné
náklady na sběr a svoz komunálního
odpadu jsou rok od roku vyšší. I tak
město Prostějov za své občany při
současné výši poplatku 600 korun doplácí. Skutečné celkové náklady na sběr
a svoz komunálního odpadu za rok 2020
jsou ve výši 50 459 350 korun. Do těchto
nákladů jsou zahrnuty sběr, svoz, TKO
od občanů, náklady na sběrný dvůr, úklid,
třídění, odvoz a likvidaci odpadů U svaté Anny a v Průmyslové ulici, náklady
na vývoz odpadu z odpadkových košů,
přistavení velkoobjemových kontejnerů
a náklady na opravy. Při těchto celkových
nákladech přesahujících padesát milionů
korun na systém tříděného i netříděného odpadu za rok 2020 je skutečná výše
nákladů na jednoho poplatníka v částce
1 077 korun. To znamená, že z rozpočtu
města se doplácí částka 477 korun na jednoho poplatníka,“ zdůraznil na závěr první náměstek primátora Prostějova.
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2. srpna 2021

hodnoticí komise nabídka splnila
zadávací podmínky v plném rozsahu.
Realizace této investiční akce bude
financována z prostředků města Prostějova,“ doplnil Rozehnal.
(mik)

&QRTCXPÊ VGTOKP¾N X WNKEK ·LG\F XéGVP÷ RCTMQXKwV÷ D[ UG O÷N UVCX÷V Wå RąÊwVÊ TQM
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(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Jiří Rozehnal (ANO 2011), který má
stavební rozvoj a investice ve své gesci.
Celková předkládaná hodnota zakázky na zpracování projektové dokumentace je 3,5 milionu korun. „Podle

Jaké jsou tedy aktuální změny spojené
se druhou etapou rekonstrukce Vrahovické ulice, která měla začít v neděli
1. srpna? „Druhá etapa s drobnými
úpravami začne první pracovní den
v pondělí druhého srpna. Vzhledem ke
zpoždění prací o dva týdny na mostu
přes Romži bude ale úsek Vrahovické

Michal KADLEC

PROSTĚJOV V minulém vydání Večerník podrobně informoval o průběhu rekonstrukce Vrahovické ulice
v Prostějově. A také o skutečnosti, že
závěr první etapy komplikuje zdržení
prací na opravách mostu přes říčku
Romži, které bude zhruba dvoutýdenní. To ovšem podle sdělení náměstka prostějovského primátora
pro stavební investice Jiřího Rozehnala nemění nic na skutečnosti, že
dnešním dnem začíná etapa druhá.
Jen s menšími úpravami.

ulice od křižovatky s Janáčkovou ulicí
až po náměstí Padlých hrdinů v provozu až do jedenatřicátého srpna! Nebude se tedy uzavírat, jak se původně
plánovalo. K celkové uzavírce tohoto
úseku dojde až od prvního září,“ spravil
Večerník o žhavé novince Jiří Rozehnal
(ANO 2011), kterého jsme požádali
ještě jednou o přesný harmonogram
uzavírek. „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 od prvního do
patnáctého srpna včetně oboustranně
slepá a bude z ostatních částí města přístupná jen přes ulicí Říční, respektive
Tovární nebo M. Pujmanové. Navíc
stávající dopravní značení neumožňuje
vjezd nákladním automobilům nad 3,5
tuny, a to bude státní i městská policie
kontrolovat,“ odpověděl podrobně Rozehnal a vzápětí dodal další údaje o har-
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monogramu. „Most přes Romži a část
Vrahovické ulice od mostu po ZŠ v ulici
Majakovského bude otevřen od šestnáctého srpna a bude tomu následně
přizpůsobena MHD. 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 prvního do jednatřicátého srpna.
Úsek Vrahovické ulice od křižovatky
s ulicí Janáčkova až po náměstí Padlých
hrdinů bude uzavřen od prvního září do
devatenáctého prosince,“ uvedl náměstek primátora.
Večerník ještě zajímalo, jak probíhají dokončovací práce na mostě přes Romži
a zda bude skutečně do 15. srpna hotov ·UGMQFMąKåQXCVM[U6QX¾TPÊWNKEÊCåRQOQUVRąGU4QOåKO¾DÚVQVGXąGPWåFPGUDWFGCNG\CVÊOdUNGRÚq8RQPF÷NÊRCM\CéÊP¾FTWJ¾GVCRC
a otevřen? „Zhotovitel nás ujistil, že platí TGMQPUVTWMEG8TCJQXKEMÆWNKEGCW\CXąGPDWFG×UGMQFOQUVWRąGU*NQWéGNWCåRQMąKåQXCVMWU2TčO[UNQXQWWNKEÊ 2x foto: Michal Kadlec
termín zprovoznění tohoto úseku od šest- denně a kontrolují průběh prací. To, že bě, se stát může, ale informováni jsme ze a to se nesmí opakovat,“ durdil se i po něnáctého srpna. Na stavbě jsou naši lidé covid bohužel způsobil výpadky ve výro- strany zhotovitele byli na poslední chvíli, kolika dnech Jiří Rozehnal.

Nastává druhá etapa rekonstrukce Vrahovické

PROSTĚJOV Prostějovští radní
odsouhlasili aktualizovaný seznam
projektů pro realizaci strategie ITI
Olomouckého kraje.
„Jedná se o nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím Evropských strukturálních a investičních
fondů, který je realizován na základě
zpracované a schválené integrované
strategie.
V rámci projednání projektů jsme diskutovali aktuální postup při přípravě plánovaných projektů, způsob jejich výběru
do akčního plánu ve vazbě na výběrová

PROSTĚJOV Radní minulé úterý
na svém jednání rozhodli o výběru
dodavatele projektové dokumentace pro dopravní terminál v ulici
Újezd v Prostějově. Je jím olomoucká společnost Alfaprojekt. Sledovaná i často kritizovaná stavba tak získává jasnější obrysy.
„Dodavatel předložil v zadávacím
řízení ekonomicky nejvýhodnější
nabídku. Mám-li být konkrétní, jde
o zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební
řízení a dokumentace pro provedení
stavby na dopravní terminál kapacitního dvouúrovňového parkoviště a přestavby přilehlých veřejných prostrankritéria a očekávané finanční alokace,“ 2011), náměstek primátora Statutární- ství v ulici Újezd v Prostějově,“ nastínil
popsal jednání ITI Jiří Rozehnal (ANO ho města Prostějova.
(mik) náměstek prostějovského primátora

Aktivita přestupní terminály veřejné dopravy:
y Terminál Újezd.
y Cyklověž Janáčkova
Aktivita veřejná prostranství:
y Obnova Žižkova nám., chodníků a komunikací na nám.
T. G. Masaryka a Dukelské brány, revitalizace nám. Svatopluka Čecha.
y Veřejná prostranství v širším okolí zámku (Pernštýnské a Skálovo
nám., ulice Kravařova a Fügnerova)
Aktivita rozvoj cyklistické infrastruktury:
y Cyklostezky Okružní, Vrahovice – Vrbátky a Říční
Aktivita mateřské školy:
y MŠ Čechovice – připravený projekt přestavby dvou nevyhovujících
pavilonů
y MŠ a jesle Jana Železného – záměr rozšíření (nástavby) jednoho
pavilonu MŠ a nahrazení dalšího pavilonu objektem chybějících jeslí
Aktivita rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci
y Inteligentní zastávky MHD.
veřejné dopravy:
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Michal KADLEC
Poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství je obdobou zrušeného
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
„Poplatníkem nadále zůstává fyzická osoba přihlášená v obci, vlastník nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Nezáleží na
tom, zda v obci poplatník skutečně žije
a vytváří odpad, respektive využívá systému odstraňování komunálního odpadu,“
poznamenal Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Prostějova.
Změnu, kterou přináší novela zákona
o místních poplatcích, je podle druhého
muže radnice poplatková povinnost nově

PCWXQNP÷PÆRNQwGRą¾NKX[DWFQXCV

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

a odpadkové koše, vodní prvky, dětské
hřiště a sportoviště. Dále osmatřicet dotázaných by také uvítalo rozšíření botanické
zahrady,“ podotkla Kajlíková.
Početné skupině respondentů záleží na životním prostředí, vyžaduje používání více
ekologických přístupů v oblasti zakládání
a údržby zeleně města. Dotazovaní dále
touží po dalším sportovním a kulturním
vyžití ve městě. „Lidé se nejvíce obávají podoby výstavby nových budov, kontroverzním tématem je pro některé dotazované
také demolice hlavní budovy jezdeckých
kasáren. Jako negativní dále obyvatelé
vnímají přítomnost pavlačového domu se
sociálními byty,“ uzavřela Anna Kajlíková.
Podrobné výsledky anonymního dotazníku je možné shlédnout na
https://prostejov.pincity.cz.

i právnických osob, které mají ve svém
vlastnictví byt či dům, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. „Typickým příkladem takové
právnické osoby je družstvo, které vlastní
byty, svěřenský fond nebo firma, která například v části budovy bude mít prostory
pro podnikání a v části pro bydlení. Účel
využití těchto prostor či bytů musí být
uveden v katastru nemovitostí. V současnosti je stanovena sazba u místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ve
výši 600 korun. Sazba místního poplatku
zůstává beze změny již devátým rokem,
tedy od roku 2013. V připravované obecně závazné vyhlášce o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství je navržena sazba ve stejné výši. Pro
občany města Prostějova se v konečném
důsledku nebude měnit nic zásadního,“
ujistil Pospíšil.
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PROSTĚJOV Zastupitelé budou
rozhodovat o vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Její znění prozatím schválili
radní na svém úterním jednání. Touto nově navrhovanou obecně závaznou vyhláškou bude zrušena stávající
obecně závazná vyhláška z roku 2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
-F[åX×PQTW\CéCNQDQWT¾PÊLG\FGEMÚEJ MCU¾TGP PKMFQ PGVWwKN åG RQ\GOGM třídění, využívání a odstraňování koDWFGR÷VNGVNGåGVNCFGO2TQUV÷LQXCPÆP[PÊ munálních odpadů, a to s účinností od
XRTč\MWOW\ąGVGNP÷FCNKPCLGXQEQD[UK 1. ledna 2022.
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Prostějov (mik) – Úspora tepelné energie je důvodem k opatřením, která proběhnou v půdních prostorách radnice na
náměstí T. G. Masaryka. Nutné zateplení
bude stát městskou kasu přes devět set
tisíc korun. Zatím je vyhotovena a zaplacena projektová dokumentace. Předmětem akce je zateplení půdy radnice, která
je nemovitou kulturní památkou. Zateplení bude probíhat na dvou oddělených,
samostatně přístupných plochách půdy.
„V rámci stavební akce je navrženo zateplení podlahy půdy položením parotěsné
fólie a minerální vaty. Zároveň budou zatepleny svislé stěny parotěsnou folií a minerální vatou,“ popsal náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011), který má
rozvoj a investice města na starost. Celkové náklady na realizaci dané akce činí
přes 930 000 korun. „V rozpočtu města
Prostějova pro rok 2021 byly vyčleněny
zatím finanční prostředky na zpracování
projektové dokumentace ve výši sto pět
tisíc korun. O navýšení bude rozhodovat
Zastupitelstvo města Prostějova v září,“
dodal Rozehnal.

=DWHSOHQÉSÕG\UDGQLFH

Prostějov (red) – Prostory v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí
budou od 1. října k dispozici vystavovatelům. Zájemci o výstavy v první síni městské galerie zámku se mohou hlásit na oddělení DUHA kulturní klub, konkrétně
u Aleny Dvořákové na e-mailové adrese:
alena.dvorakova@prostejov.eu, telefon
582 329 379. „Nabízíme možnost prezentace fotografií či maleb zejména zájemcům z našeho regionu. Věříme, že
takto přilákáme návštěvníky nejen sem,
ale také do navazujících sálů městské galerie,“ říká náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). Zájemcům je k dispozici sál pro vystavování fotografií či maleb
a závěsný lištový systém s lanky. „Určitě
bude nejlepší, když se vystavovatelé obrátí přímo na oddělení DUHA kulturní
klub, které poskytne příslušnou součinnost,“ dodala Sokolová.

3URVWRU\QDYÙVWDY\
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Prostějov (red) – Dnešním dnem
započnou v souvislosti s rekonstrukcí
kabelu VN v ulicích E. Valenty a Květná
výkopové práce. Celková plocha záboru
veřejné zeleně je 344 m2. Termín dokončení je naplánován do 31. srpna. Další práce v zeleni budou prováděny pro
investora společnost Vak Prostějov, a to
v souvislosti s opravou vodovodu na Sídlišti Svobody. Oprava vodovodu bude
provedena bezvýkopovou technologií
do původního potrubí s výkopy pouze
montážních šachet v travnatých plochách podél bytových domů. Celková
plocha záboru veřejné zeleně (montážní
šachta a uložení výkopku) je cca 190 m2.
Termín prací je od 2. srpna, tj. dnes, do
30. října.
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Prostějov (mik) – Reálné gymnázium a Základní škola města Prostějova
ponese od 1. září ve svém názvu jméno
akademika Otty Wichterleho. Nový
název školy schválili na svém červnovém jednání prostějovští zastupitelé.
„Přírodovědně zaměřené reálné gymnázium ponese spolu se základní školou
jméno tohoto prostějovského rodáka,
geniálního chemika, světově proslulého
objevitele silonu a gelových kontaktních
čoček, za jejichž vynález byl nominován
na Nobelovu cenu,“ uvedl František Jura
(ANO 2011), primátor Statutárního
města Prostějov.

hNRODVQRYÙPQ½]YHP

Prostějov (red) – Ve dnech od pondělí 2., tj. dnes, do soboty 7. srpna je za
příznivého počasí prostějovským magistrátem plánováno chemické ošetření
keřových záhonů přípravkem Touchdown Quattro a trvalkových záhonů
přípravkem ROUNDUP ve vybraných
lokalitách. Jejich seznam najdete na
www.prostejov.eu.

Roundup do akce!

RYCHLÝ
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Když v roce 2017 Večerníku představil tehdejší náměstek primátorky Zdeněk Fišer
studii, která obsahovala například výstavbu
komunitních domů společně s velkým
parkem, zdálo se, že plocha v Jezdecké ulici
bude brzy využita. Nestalo se tak dodnes.
Proto současné vedení magistrátu uspořádalo jakousi anketu, ve které se občané Pro-

stějova mohli anonymně vyjádřit, co by si
na místě po jezdeckých kasárnách přáli.
„Cílem průzkumu bylo zmapovat názory
obyvatel. Anketa se zaměřovala na stávající problémy a přání ohledně budoucnosti
tohoto areálu. Dotazovaní byli převážně
v produktivním věku, celkový počet respondentů byl 1 090. Téměř všichni do-

ze strany 3

PROSTĚJOV Zcela nahý nemrava
se objevil v okolí prostějovského
nádraží v pátek 23. července večer.
Co tam dělal? A jak zareagovala veřejnost?
„Po devatenácté hodině bylo městskou policií přijato oznámení o mladém muži, který se má nedaleko
hlavního nádraží pohybovat úplně
nahý. Vyslaná hlídka nalezla tohoto muže až na Husově náměstí. Byl
naprosto obnažený, jen v pravé ruce
držel ručník a v levé elektronickou

➢

cigaretu,“ informoval Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
Muži zákona se pochopitelně okamžitě začali pídit po tom, co má tohle
extempore znamenat. „Strážníkům
dvacetiletý muž tvrdil, že právě vyšel
z domu a jde na procházku do centra
města. Hlídka se přesunula společně
s mužem k jeho bydlišti, kde měl mít
i své oblečení. Následně zjistila na
domě rozbité okno, které bylo zcela
otevřené. Jak k poškození došlo, nedokázal mladík vysvětlit. Velmi neobvyklé bylo jeho tvrzení, že domů

musí chodit oknem, jelikož nemá
klíče od vchodových dveří,“ popsal
Zapletal s tím, že vlastnické právo
k nemovitosti nebo nájemní smlouvu nedokázal nahatý muž strážníkům
hodnověrným způsobem prokázat.
„Ti tak nabyli důvodné podezření ze
spáchání trestného činu a celou událost oznámili Policii ČR. Policisté si
dvacetiletého muže převzali k dalším
úkonům,“ uzavřel mluvčí prostějovských strážníků.
Jak bude případ pokračovat, se dočtete v příštím vydání Večerníku.
(mik)
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co by mìl centrální park a okolí obèanùm nabízet?
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jaké jsou pøedstavy o budoucím celkovém øešení
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Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Demolice objektů v bývalých jezdeckých kasárnách v Prostějově začala po tříletých
odkladech konečně v úvodu roku 2016. Zejména bourání hlavní budovy kasáren provázely dlouhodobé protesty, a dokonce padala i trestní oznámení. A faktem je, že už více než pět let leží pozemek
v Jezdecké ulici ladem a i když jsme už slyšeli spoustu úvah o tom, co by zde mohlo být postaveno,
neudělalo se za celou dobu vůbec nic. V dubnu tohoto roku tak vedení magistrátu uspořádalo on-line dotazníkové šetření v souvislosti s připravovanou urbanisticko-krajinářskou soutěží s názvem
„Revitalizace lokality bývalých jezdeckých kasáren v Prostějově“. Předmětem soutěže je úprava areálu jezdeckých kasáren a jeho blízkého okolí. Nyní zveřejnilo výsledky průzkumu.

Zároveň by velká část uvítala prostor
pro aktivní trávení času (45 %) a třetina
dotazovaných by uvítala místo pro setkávání s možností kulturního a uměleckého
vyžití (32 %),“ prozradila výsledky ankety
Anna Kajlíková.
Z dotazníkového šetření dále vyplynulo,
že velké části respondentů chybí v centru
města zeleň. „Občané si v místě nejvíce
přejí výsadbu vzrostlých stromů, lavičky
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co lidem v území vadí?

tazování lokalitu jezdeckých kasáren znají.
Díky tomu můžeme anketu považovat za
velmi podnětnou,“ zmínila v tiskové zprávě
Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského magistrátu.
Z měsíc trvajícího dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř 90 % obyvatel není spokojeno se stavem řešené
lokality, jako největší problém areálu
spatřují v jeho nevyužívání. Mezi další
problémy bylo uvedeno nedodržování čistoty a pořádku, pocity nebezpečí spojené
s nedostatečným osvětlením, nevhodným
chováním spoluobčanů a nemožností územím projít. „Ohledně budoucnosti areálu
mají však dotazovaní jasnou představu.
Z dotazníku vyplývá, že obyvatelé touží
po různorodém parku, kde si své místo
najdou všechny věkové skupiny. Nejčastějším názorem na využití areálu je vytvoření klidové zóny pro odpočinek (68 %).

Pozemky po kasárnách leží už pět let ladem, magistrát
uspořádal dotazníkové šetření. Jak průzkum dopadl?

co by chtěli v Jezdecké ulici

Prostějované dali najevo,

zpravodajství
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Jak vám vyšla dovolená? Taky vám celou
dobu pršelo? My jsme si užili sluníčka,
ale občas bylo až nechutné vedro! Asi tak
nějak jsme zvyklí po návratu z prázdninových cest probírat dobrodiní či naopak nepřízeň počasí se svými přáteli
a známými. A vždycky se najde důvod
ke stížnostem. Však jsme Češi, znáte to.
Kdo zavítá k moři, obvykle tyto rozhovory utne s tím, že někdy bylo i pod třicet
stupňů, ale sluníčko pálilo a voda byl
prostě boží. Horší to máme my, co raději
chodíme po tuzemských kopcích. Nadít
se můžeme čehokoli a výběr termínu je
z hlediska počasí sázkou do loterie.
V Krkonoších jsem zažil už ledacos.
Před mnoha lety, kdy jsme krásy těchto
hor postupně objevovali, jsme na Zlatém návrší zažili pořádnou bouřku. Nebylo mi tenkrát vůbec dobře po těle a už
už jsem chtěl zalehávat, abych splynul
s okolním terénem. Ostatní turisté v pohodě putující dál za svým cílem mě sice
lehce uklidnili, ale byl jsem rád, když se
zase z oblohy usmálo sluníčko.
Tehdy to vůbec byla výprava o sbírání
zkušeností. Po nebi se honily mraky,

FEJETON

Ahoj všichni,
tak máme za sebou půlku prázdnin a já
se ptám všech těch, kteří se poflakovali
někde u moře a utráceli tam peníze, jak
vybralo vše, co se dalo navléct pod bun- v toto léto podpořili místní podnikatele,
kteří otevřeli po covidu a rádi by aspoň
du, pláštěnku navíc s sebou a šlo se.
Kapky padající z nebe u dolní stanice něco málo vydělali přes letní sezónu?
lanovky neslibovaly zrovna příjemně Ptám se proto, jelikož běžně míváme
strávený den. Třeba se nahoře projasní, plná ústa vlastenectví a patriotismu, dádoufali jsme ve skrytu duše. Obsluhy váme to od politiků až po běžné občany
okatě na sociální sítě, obzvláště když
lanovky jsme se raději přeptali, má-li
hraje naše reprezentace fotbal nebo tenis.
shora přesnější informace. Ošlehaná Jenže pak přijde možnost skutečně potvář horala dávala tušit, že se vyzná. moci jako vlastenec a patriot konkrétně
Koukl na oblohu, šlehl pohledem po nás a cíleně a ono najednou nic…
a fundovaně pravil: „No tady prší, tak- Velmi rychle zapomínáme, že třeba navštíže nahoře bude sněžit.“
vit nějaké zajímavé místo v naší republice
v něja-
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pohledem na krkonošské scenérie, půso- 1É0
majlant, přičemž doma pak přepočítávat
bil na vyhlídkách jaksi nepatřičně. Za- každou korunu.
pózovat pro absurdní fotografii s ním Líbí se mi demonstranti, kteří pobíhají
jistě šlo. Jen ta mlha byla v dalekohledu s vlajkami a protestují proti kdečemu
ještě hustší.
z vládních nařízení, ale že by raději podAž si budete po prázdninách vyprávět pořili nějakou sbírkou nebo aspoň smyszážitky z dovolené, zkuste si dopředu luplným nápadem podnikatelský sektor,
nenápadně zjistit, kde dotyčný přebý- to ani náhodou. Stále více mi připadá, že
val. Jednotvárné líčení „azura“ u moře blábolit, obzvláště když je u toho televize,
umí každý, ale smysluplně konat, to zase
fakt není ono.
zbývá na armádu těch bezejmenných.
Proto si říkám, že alespoň ta populární
mlčící většina by mohla podpořit normální život v našem státě nenápadnou
podporou, tj. nakupovat u domácích producentů, třeba i na farmářských trzích,
sedět u domácích restauratérů, kavárníků,
bydlet u našich hoteliérů, využívat naše
koupaliště atd.
Pojďme společně pomáhat, protože jinak se
naše ekonomika a konkrétně podnikatelský
sektor položí a staneme se pouze odpadlištěm zbytků z EU. Budeme stále jen ti druhořadí, se kterými si každý vytře …..? Však
my víme. Máme na to ještě celý letní srpen.
Tak se nenechejte pobízet!
Marty
zcela po právu dostal 3,5 roku vězení.
exuální násilí na ženách rozhodně
nelze zlehčovat, je však nepochybné,
že k němu ve větší míře dochází v naprosto jiných zemích než v ČR či jiných
rozvinutých státech. Naopak se zdálo, že
v západním světě je po něm svého druhu
poptávka. Minimálně tomu nasvědčoval
jinak naprosto nepochopitelný úspěch
nejrůznějších knižních i filmových odstínů šedi založený víceméně právě na jeho
odlehčenější formě. Jenže pod vlivem
kdysi vysmívané kampaně MeToo se
všude kolem stále více množí svědectví
o dávných křivdách, jichž se měli muži
dopustit na ženách. Často v nich lze objevit vyjádření typu „Po incidentu jsem se
nikomu nesvěřila, protože jsem nevěřila,
že bych někde našla zastání. Všichni by
mi tehdy jen vyčítali, že jsem tam s ním
chodila a že si za to můžu sama“.
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tím souvisí tlak na hyperkorektní
chování mužů vůči ženám. Výsledek je asi podobný, jako pokud by v boji
proti krádežím peněženek psalo, že ženy
se krádeži peněženek nebrání, a hlavně
je skoro nikdy nehlásí. Vypadá to, jako
bychom chtěli všechny potenciální zloděje vyzvat k tomu, aby byli civilizovaní
a ženám peněženky nekradli. Celé je to
přitom naprosto nesmyslné a kontraproduktivní. Slušný muž by stejně nekradl,
ale zloděje to pouze navnadí na snadný
zisk. Přitom z celé záležitosti naprosto vypadávají samy ženy. Nikdo jim nemůže
mít za zlé, že je čas od času popadne chuť
flirtovat s jinými muži. Navzdory tomu
právě ony v drtivé většině rozhodují, kam
až to může zajít. Kdyby už pro ně bylo
úplně nejhůř, každá z nich může v pravý
čas zdrhnout. Není vyloučeno, že si následně vyslechnou nějaké nadávky od
nadrženého samečka. Ale to je asi tak vše.
enže tenhle sled událostí postavili zvěstovatelé nového světa zcela na hlavu.
Všechny ženy si v této zářivé budoucnosti
mohou s odstupem času vzpomenout,
že si sex, či dokonce i dvoření nepřály, byly
k němu donuceny a mohou žádat exemplární potrestání. Kam se však poděla

jejich vlastní odpovědnost? Ať už máme
na celou záležitost jakýkoliv pohled, je pozoruhodné, jak celá tahle hysterie postupně válcuje hlavně ty, kteří pro ni připravovali živnou půdu. Člověka přitom napadá
okřídlené rčení o revoluci požírající své
vlastní děti. My ostatní můžeme jen doufat, že do tohoto šílenství nikdy nebudeme
vtaženi. Ale člověk už nikdy neví…

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA

Chtěla bych moc městu Prostějovu poděkovat za
skvělé zorganizování a zajištění bezproblémového
očkování proti covidu-19 ve Společenském domě.
Je velmi povzbuzující a potěšující, jak se všichni
staráte o své občany. Cítíme, že vám na nás záleží,
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dáváte nám pocit jistoty a klidu k žití v našem krásném
městě. Naše poděkování samozřejmě také patří všem
lékařům a zdravotním sestrám, kteří v této nelehké
době pracují více než na sto procent. S nasazením
všech sil nám pomáhají zvládnout epidemii a obětavě

se zapojují i do očkování. V neposlední řadě si zaslouží naše poděkování všichni dobrovolní pracovníci,
kteří přispěli ochotou a vstřícností ke klidnému a dynamickému průběhu očkování v KaSCentru.
A. Ž. Prostějov
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Musím říct, že v posledních dvou měsících jsem hodinové čekání venku jsou tedy spíše projevem jak se pracuje s objednávkovým systémem a co je
byl na odboru dopravy prostějovského magis- toho, že nejsou schopni využívat moderní tech- nejlepší udělat pro to, aby nemuseli stát dlouhé
trátu vyřizovat náležitosti kolem firemních vo- nologie. Kdo se objedná přes internet, nečeká fronty. Od několika lidí jsem slyšel, že před buzidel hned čtyřikrát. Na rozdíl od lidí čekajících pak ani minutu, prostě na daný časový termín dovou úřadu stáli i několik hodin a přišel mezi ně
v předlouhých frontách před úřadem jsem ale přijde k okénku a je úředníkem odbaven. Větši- pouze hlídač... To vůbec nesvědčí o tom, čím se
vždy využil objednávkového systému. Ano, nou během pěti minut, kdy je potřebná záležitost politici tohoto města rádi a často chlubí. Že totiž
prostě jsem si přes internet objednal návštěvu, vyřízena. Ale trošku bych se těch lidí čekajících prostějovský magistrát opakovaně získává oceněcož ostatně mohou udělat úplně všichni občané. ve frontách před „dopravkou“ chtěl zastat. Proč ní jako nejpřívětivější úřad v zemi.
Milan Koudelka, Prostějov
Jejich stížnosti na dlouhé a mnohdy až několika- mezi ně někdo z úřadu nepřijde a nevysvětlí jim,
3ÔHMÉWVLOQLFLWRMHRzLYRW
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Když se letos opravuje Vrahovická ulice, tak všichni doufáme, že investor Olo- Na příkladech z Držovic je vidět, že v současné době si každý developer může dělat
moucký kraj nebo posléze město budou pamatovat i na více přechodů pro úplně, co chce, a nikdo mu v tom nezabrání. Vyhrožovat sousedům, že mu bude zbouchodce. Vždyť si vezměte, že od železničního přejezdu až po obchůdek na kři- rána kůlna na jeho pozemku kvůli výstavbě nějaké obchodní zóny, která vůbec není
žovatce s Tovární ulicí není jedna jediná zebra! A to je nějakých tři sta metrů! povolena, to je opravdové unikum. Nebo už šesté napojení na malý rondel kvůli jinému
Přitom je zde velká slévárna, sladovny nebo firmy v bývalém pivovaru. Něko- obchodnímu centru? Co je to za blbost? A kdo vůbec takové věci povoluje? Pomalu si
lik set lidí tak přechází silnici každý den a jsou pro řidiče velkým nebezpečím. začínám myslet, že místo stavebního úřadu funguje v Prostějově všehoschopná partičMyslí na to vůbec někdo? Přejít Vrahovickou ulici je prostě o život!
ka lidí, kteří povolí vše, jen když se jim to vyplatí. Ale co my ostatní, obyčejní lidé? A kde
Jana Kohoutová, Prostějov zůstává selský rozum?
Jiří Doseděl, Prostějov
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ůvodně byl takto označován muž nahánějící dívenky po internetu. Jenže
tentopojemseneustálerozšiřuje, až sezdá,
že stejně jako třídním nepřítelem, tak i sexuálním predátorem se může stát téměř
každý z nás. Brána vedoucí k rozvrácení
života se tím otevírá dokořán. Reálné znásilnění je odporný čin, který si nepochybně zaslouží přísný trest. Faktem také je, že
alespoň u nás k němu dochází mnohem
méně často, než si většina lidí myslí. Zúčastnil jsem se v uplynulých deseti letech
celé řady soudních procesů a pouze v jediném případě byla věc ohledně znásilnění
zcela jednoznačná. Jednalo se tehdy o rumunského násilníka, který před šesti lety
u „Starorežné“ nejprve zmlátil, a pak se pokusil znásilnit o 24 let starší Prostějovanku.
K dokonání činu mu zabránil pouze náhodný chodec, který se zachoval velmi
duchapřítomně. Agresor za svůj čin

P

Zdálo se, že Češi budou brát tyhle věci s nadhledem stejně jako téměř všechny velké ideje, které do naší kotliny dorazily tu z východu
a jindy zase ze západu. Bohužel tomu tak není a zdá se být čím dál
jasnější, že fanatismu mohou propadnout i lidé kolem nás. Zatímco
však v padesátých letech minulého stoletá se s velkým nadšením
bojovalo proti třídnímu nepříteli, dnes se podobná mohutná vlna
odporu zvedá vůči tzv. sexuálním predátorům. Kdo to je?
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smrtelníky to byl ráj na zemi! Kdykoliv jsem zašel do nějakého obchodu,
nemusel jsem otráveně čekat ve frontě,
na úřadech jsem byl ušetřen hodinového čekání venku v úmorném vedru
a místo toho jsem byl odbaven během
několika málo minut.
A kávička v mé oblíbené kavárně? Na
stole byla doslova v „cuku letu“. Skoro
nikde ani živáčka, jednám slovem paráda. Nemůžu si pomoct, ale já mám
tento měsíc prostě rád. Během srpna
už to taková kratochvíle nebude, Prostějov se znovu zaplní lidmi a koloritem
dní se opět stanou fronty nervózních
lidí. Ale já to naštěstí neuvidím, protože delší dovolená teď čeká mě! Takže,
červenci, budiž navždy pochválen...
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Máme za sebou první měsíc letních
prázdnin a já rozhodně nepřicházím
s žádnou novinkou. Co se týká života
ve městě, tak šlo o nadmíru poklidný
měsíc. Drtivá většina Prostějovanů
odjela na dovolenou, díky rozvolnění
protiepidemických opatření ji dokonce mohli trávit v různých zahraničních
destinacích. Ostatní vzali zavděk domácími rekreacemi, ale prostě zmizeli
z Prostějova.
Mezi několika „zoufalci“, kteří červenec
strávili v práci, jsem se ocitl i já. Ale jaképak zoufalství? Vždyť tak poklidný měsíc aby člověk pohledal. Restauratéři,
organizátoři kulturních akcí nebo obchodníci nebyli z liduprázdného města dvakrát nadšeni, ale pro nás běžné

slunce tu a tam prokouklo, takže jsem
vůbec netušil, co mě čeká večer. Takovou
zimnici jsem nezažil ani v horečkách.
Hlava mě pálila, na jídlo jsem skoro nedošel a příborem se vibrující rukou skoro netrefil do úst. Ráno to bylo v pohodě,
až na spálenou kůži na hlavě. Tehdy
jsem došel k poznání, že my méně vlasově vybavení bez kšiltovky na horách
opravdu ani ránu.
Vedra jsou na dovolené sice hezká věc,
ale na celodenní výlety po horách to také
neníúplněnejlepší.Pocitověsetopravda
snáší lépe, o svěží větřík není nikdy nouze, ale sluníčko se přece jen ve větší výšce
taky víc činí. Při cestě na Sněžku jsme si
raději přivstali, abychom byli nahoře
ještě za relativního dopoledního chládku. Cestou dolů se zase nasbírala ta pravá žízeň, kterou, pánové potvrdí, žádná
voda v batohu nemůže zahnat. Ještě
že i na vrcholcích, třeba na Luční boudě, zřídili tolik potřebný minipivovar!
Počasí ale někdy také vyloženě nepřálo.
Olověná obloha při ranní snídani nevěštila nic dobrého. Jenže prosedět den
na pokoji je vyloženě hřích. Ze skříně se
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PROSTÌJOVSKO
Důvody, proč cestujeme, jsou různé. Někdo tímto způsobem chce uniknout rutině všedního dne, další nechce zůstat
pozadu za současnými trendy v trávení volného času a jiný
míří hlavně za odpočinkem. Stále však mezi námi existují lidé,
kteří cestují hlavně proto, aby se něco nového dozvěděli a poznali. Jejich výhodou je, že rozhodně nemusí jezdit pouze do
zahraničí, neboť vědí, že objevovat netušené lze i v jejich bezprostředním okolí. Za nejcennější zkušenosti pak považují ty,
díky nimž se toho více dozvědí o sobě samých. Nabídnout alespoň několik zajímavých tipů na výlet ve vašem okolí vám má
dnes i tato tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Texty připravil:
Martin Zaoral
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Na Velký Kosíř pravidelně míří
zástupy lidí. Najdeme tam několik cyklostezek, turistických cest
i místní naučnou stezku. Trochu
stranou tohoto provozu je lokalita Vápenice, která se nachází na
katastru Slatinek. Objevit ji není
úplně snadné, pokud do ní zamíříte, určitě budete okouzleni.
Vápenice vznikla v místech, kde se
v lomech dříve těžil vápenec. Běžný
návštěvník si tam může připadat
jako obr. Pozůstatky po lomech
působí totiž dojmem zmenšeniny
opravdu velkých hor. Na poměrně
malém prostoru najdete neuvěřitelné množství různých srázů, údolíček a hřebenů, terén neustále klesá
0C8¾RGPKEKRTQDÊJ¾RTCXKFGNP¾XÚUCFDCMVGTQWQTICPK\WLGRTQUV÷LQX- a opět stoupá a nabízí výhledy jako
UMÆ'MQEGPVTWO+TKU
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW na velehorách. Na jeho přejití však

nemusíte uspořádat celodenní túru,
stačí udělat pár kroků…
Lomy jsou dnes zarostlé vzácnou
florou. Vyskytuje se tam například
koniklec velkokvětý či vstavač vojenský. Stejně tak ohrožený hmyz
jako chrobák ozbrojený nebo kudlanka nábožná, a dokonce i sysel
obecný. Pod vápencovým hřbetem
se podle geologů nachází zdroj
minerálních vod, který vyvěrá ve
Slatinicích, kde jsou zřízeny lázně.
Lokalita byla roku 1990 vyhlášena
přírodní památkou a má rozlohu
necelých 20 hektarů.
A jak se k ní tedy dostanete? Nejlépe je odbočit na Slatinky ze silnice
spojující Prostějov s Litovlí. První
polní cesta po levé straně vás dovede až k Vápenici.

%\ONőtçX+DQpSRVWDYHQSURÅNXOKDYRX´0DőNX"
že jeho umístění s řekou nějak
souvisí. V Mořicích se po několik
generací vyprávěl příběh o „kulhavé Mařce“. Ta vyrůstala bez rodičů a nikdo prý nevěděl, odkud
se v Mořicích vzala. Lidé prý dokonce neznali ani její pravé jméno. Údajně ji tu zapomněli pruští
vojáci, když krajem táhli. Jak už to
tehdy bývalo, Mařka žila z milosti
jiných a na oplátku místním hlídala
husy, kozy nebo i malé děti.
Jednoho letního dne se strhl liják.
Když opět vysvitlo slunce, děti
z Mořic se seběhly k Hané, která
byla plná kalné vody. Byla to pro
ně parádní podívaná. Jenže vody
v řece stále přibývalo a pak se přihnala další vlna. Mařka s malou
Aničkou v náručí prý tehdy nestačila vyběhnout z vody, pokoušela
se vyškrábat, ale chromá noha jí
uklouzla a obě zmizely pod hladinou a proud je unášel... Lidé ze
vsi se snažili oběma pomoci, ale
zdálo se to marné. Přesto kousek
po proudu objevili plačící Aničku,
která se zachránila jako zázrakem.
Mařku však už nikdy nikdo nespatřil
ani v Mořicích, ani v okolních vsích.
Ve stejném roce se na břehu Hané
měl objevit dřevěný sloup s obrázkem Panny Marie. V roce 1859 pak
byl tento kříž nahrazen kamenným
sloupem s křížkem a obrázkem Bohorodičky s Jezulátkem.
Nikdo dnes už neví, zda je tento příběh pravdivý. Jeho účel je však i dnes
jasný, má varovat nejen děti před
obvykle klidnou říčkou, která po
deštích dokáže být pořádně zrádná.

-ąÊåW/QąKEUGPCEJ¾\ÊXDG\RTQUVąGFPÊDNÊ\MQUVKąÊéM[*CP¾
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Poutník, který prochází krajinou, si uvědomuje, že žádná
památka nestojí na svém místě
pouze náhodou a že se za každou
z nich skrývá nějaký příběh. Vylovit jej z dávných hlubin zapomnění ovšem bývá velmi obtížné. Jeden z příběhů vztahujících
se ke křížku stojícímu u Mořic
nedaleko říčky Haná se předával
z generace na generaci.
Křížek v těsné blízkosti řeky, která se i v dnešní době po deštích
rozlévá na okolní pole, napovídá,

region
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Vesnické plovárny musí kvůli proticovidovým opatřením počítat s propadem
PROSTĚJOVSKO Tohle lidi už opravdu štve! Ke zděšení mnohých vláda na konci července změnila podmínky vstupu na bazény a koupaliště. Lidé se rázem museli prokazovat buď platným
očkováním, nebo potvrzeným PCR či antigenním testem ze zdravotnického zařízení. Provozovatelé koupališť, kteří toto potvrzení
v průběhu uplynulého týdne striktně vyžadovali, čelili obrovské
nevoli ze strany návštěvníků, další byli odrazeni již předem. Od
neděle 1. srpna se však situace změnila, provozovatelé už neponesou odpovědnost za bezinfekčnost svých návštěvníků. Navíc
už mohou nově využít plnou kapacitu svých koupališť.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin ZAORAL
Nové vládní mimořádné opatření
zcela nečekaně vstoupilo v platnost
20. července. V průběhu následujících deseti dní na jeho dodržování
měli dohlížet i provozovatelé koupališť. A neměli to vůbec snadné.
„Jsem naprosto znechucen postupem vlády, která nám svými neustálými změnami podmínek způsobuje neskutečné komplikace,“ nebral si
v průběhu uplynulého týdne servítky Marek Hýbl, starosta Otaslavic,
kde před třemi roky otevřeli nové
biotopové koupaliště. „Abychom
všemu dostáli, objednali jsme pro
naše návštěvníky antigenní testy
za čtyři tisíce korun. Měli jsme je
chvíli a bylo nám řečeno, že antigenní testy jsou už málo, že od teď
musí být PCR testy! Nejhorší pak
je, že to těm lidem u vchodu musíte nějak vysvětlit,“ dodal Hýbl,
který potvrdil, že vládní opatření
spoustu lidí od návštěvy koupaliště odradila. „Většinou si zavolali,
a když zjistili, jak to je, tak řekli,

Lešany (mls) – S částečnou uzavírkou silnice procházející obcí
musí řidiči počítat v Lešanech.
Důvodem je probíhající výstavba
kanalizace. Omezení se bude týkat cesty ve směru od Ohrozimi
a také komunikace ve směru na
Kostelec na Hané. Trvat by mělo
až do konce října letošního roku.

Nová pergola
Nezamyslice (mls) – Nová pergola vyroste v dohledné době na
fotbalovém hřišti v Nezamyslicích.
Její cena bude 225 tisíc korun.

že nepřijdou. A někteří se obrátili
až u vchodu,“ zalitoval otaslavický
starosta.

Sochu pøestìhují
pøed kostel

Stražisko: „Chtěli na nás
volat i policisty“
Stejné problémy zažívali i ve Stražisku. „Naše nařízení to nejsou,
přesto jsme byli odpovědní za jejich dodržování. Pokud bychom
dostali vysokou pokutu, tak by
to hospodaření naší obce mohlo zruinovat. Část lidí to chápala,
mnozí to však odmítali akceptovat. Setkávali jsme se i s případy,
že na nás někteří návštěvníci chtěli
volat policisty,“ nastínila Večerníku Markéta Dvořáková, starostka
Stražiska provozujícího vyhlášené
koupaliště.
I zde nakoupili testy a návštěvníkům nabízeli samotestování. Jeden test je přišel na padesát korun.
„Předminulou sobotu u nás bylo
sedm set lidí, tak to byl docela šrumec. Dá se však říci, že celkově se
potýkáme s jasným úbytkem lidí,
vládní opatření nás poškozují. Přitom mojí povinností je zajistit rozumné hospodaření obce, pokud
by tedy vláda nabídla nějaké kompenzace, určitě o ně požádáme,“
uzavřela Markéta Dvořáková.

Kanalizace uzavøe
silnici jen èásteènì

Dobromilice (mls) – V polích
mezi Dobromilicemi a Doloplazy
stojí socha sv. Jána. Obec Dobromilice ji chce nechat restaurovat.
Pod domluvě s památkáři bylo
rozhodnuto o přesunutí opravené
sochy z polí před místní kostel, kde
bude umístěna na novém základu.

+ÔLvWÈYHzUDORNX
má zelenou

Nezamyslice: permanentky
se osvědčily

to pravděpodobně opět za těchto
podmínek,“ reagovala na naše dotazy soukromá majitelka koupaliště
Ivana Jarošová provozující v areálu
plovárny i oblíbenou restauraci.
I ona se stejně jako všichni ostatní
snažila neustále se měnící pravidla
dodržovat. „Radost to však nedělá
nikomu,“ posteskla si.

Téměř vše jinak je letos v Nezamyslicích, kde se koupaliště od letošní
sezóny stalo privátním plaveckým
zařízením. Lidé jej tedy mohou
navštívit pouze v případě, že si
koupí permanentku na 20 vstupů.
„Chápeme, že jsme tímto krokem
Zodpovědnost už je
všechny nepotěšili, ale ti, kteří si
na lidech
permanentky koupili, jsou spokojeni. Dá se tedy říci, že se nám toto Od neděle 1. srpna se pravidla hry
opatření osvědčilo. Pokud otevře- opět změnila. Vláda provozovateme koupaliště i v příštím roce, bude lům bazénů a koupališť umožnila
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Foto: Facebook

využít plnou kapacitu, nikoliv pouze
75 procent jako doposud. Kabinet
se také v průběhu uplynulého týdne
rozhodl sejmout odpovědnost za
bezinfekčnost lidí z provozovatelů
služeb. „Poskytovatel služeb nekontroluje příznaky onemocnění, ale
je to odpovědnost občana. Ten by
v případě obtíží neměl využít daných služeb,” upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Plumlov (mls) – Město Plumlov
uspělo se žádostí o dotaci na výstavbu dětského hřiště v autokempu
Žralok u Podhradského rybníka.
Nové hřiště by mělo být vybaveno
skluzavkami, domečky a průlezkami. Vzniknout by mělo ještě letos.

Rozhlas bude i varovat
Pivín (mls) – Z nového obecního
rozhlasu se mohou těšit obyvatelé
Pivína. Vznikl v rámci místních
protipovodňových opatření. Po
uvedení do plného provozu by měl
být dobře slyšet po celé obci. Navíc mohou lidé hlášení rozhlasem
nově slyšet i ze záznamu v podvečerních hodinách.
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Martin ZAORAL
Důvodem výluky je dle informací
Správy železnic údržba a oprava kolejí na trati i ve stanici, oprava přejezdu a celkové udržení technického
stavu. Po celou dobu jsou všechny
vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která se řídí výlukovým jízdním řádem.
Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny

náhradní autobusovou dopravou.
Vlaky kategorie R jsou souběžně
vedeny odklonem přes Přerov bez
zastavení, cestující nedoplácí rozdíl
jízdného za jízdu odklonem.
Informace směrem k veřejnosti však
tentokrát byly skoupé. Pokud jste
se chtěli něco dozvědět, museli jste
vše sami vyhledat na internetových
stránkách, upozornění dopředu či
zaslání avíza médiím tentokrát České dráhy krutě podcenily. Jestliže jste
si vše nezjistili dopředu, byli jste nemile zaskočení.
Spousta lidí tak byla oprávněně rozhořčená a řadu cestujících výluka nepříjemně překvapila. „Bydlím ve vesnici za Šumperkem a vypravila jsem
se za kamarádkou ze střední školy
do Prostějova. Byly jsme domlu-

veny, že dorazím v osmnáct hodin.
Na přestup v Olomouci jsem však
měla pouze sedm minut. Navíc vlak
nabral pět minut zpoždění, o které
se tato doba zkrátila. Když jsem na
nádraží vystoupila, urychleně jsem
spěchala na nástupiště, odkud navazující spoj obvykle odjíždí. Teprve
tam jsem zjistila, že je výluka a musela se vrátit a jít na autobus. Jenže ten
mi mezitím ujel. Proto jsem do Prostějova dorazila až s hodinovým zpožděním,“ popsala uplynulou středu
peripetie své cesty Jana Dolečková.
V této souvislosti není od věci zmínit, že na nádraží v Olomouci se za
návazné považují pouze ty, které
přijíždějí nejdéle 6 minut po pravidelném příjezdu spoje náhradní dopravy dle výlukového řádu a opačně.

20172910929
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PROSTĚJOVSKO Prázdné koleje. Tak to nyní vypadá na železničních tratích vedoucích z Prostějova do Olomouce i Nezamyslic. Od
uplynulého úterý 27. července na
nich probíhá výluka, která letos zabere ještě více času, jako bývá obvyklé. Potrvá totiž až do 11. srpna.

aneb jsme s vámi u toho...

jjak
ak too tihle
tihhlee zvládli…
zvláádlli…
…

bylo 400 metrů plavání, 21 km na kole
a 4,8 km běhu. Hlavní kategorii zvládlo
53 z nich, kratší verzi si střihlo 40 aktérů.
Tato čísla však nevypovídají nic o úžasných emocích, jež všichni z nich na trati
a zejména v cíli prožívali. Když se k tomu
přidalo vlídné počasí, kamarádský charakter celé akce a perfektní zázemí koupaliště ve Stražisku, pak bylo na pravou
prázdninovou pohodu zaděláno.
Kromě vítěze, jímž se i letos s přehledem stal Vít Svozil, si největší
obdiv nepochybně zaslouží Michal

Mogrovics, jenž náročnou trasu
zvládl ve svých 75 letech. Skvělý
výkon rovněž předvedl celkově druhý
Martin Kňáva, jenž již spadal do kategorie mužů nad 50 let, v níž porazil
i skutečnou legendu této akce Martina
Lipenského. Vůbec nejstarším účastníkem pak byl opět Jaroslav „Bedford“
Skácel (76), ten však tentokrát zvolil
kratší variantu stejně jako nejmladší
Tereza Vargová (12).
Přestože se tentokrát těsně nepodařilo překonat loňský účastnický rekord,
kvalita výkonů byla asi vůbec nejvyšší
v historii. „To ovšem rozhodně není náš
cíl. Tím je naopak oslovit co nejvíce lidí
všech věkových i výkonnostních kategorií a přivést je k tomuto krásnému
sportu a skrze tři disciplíny k poznání
možností vlastního těla,“ vysvětlil hlavní
3x foto: Martin Zaoral

organizátor Jan Kovanda, jenž jako příklad uvedl dlouholetou spolupracovnici
Markétu Huňkovou. Ta se po pěti letech
přemlouvání rozhodla vyzkoušet si triatlon nejen jako pořadatelka, ale také coby
účastnice.
Celkově konický triatlon opět potvrdil vysokou úroveň, kterou se daří
držet nejen díky obětavému týmu pořadatelů, ale i přízni celé řady sponzorů. „Velmi si ceníme spolupráce s nadací
Helpínek pomáhající dětem po dětské
obrně, za níž stojí náš nejvýznamnější
sponzor WCA Ostrava. Mezi již tradiční sponzory patří obě dřevařské firmy

KONICE Školácká chyba! A dopustil se jí přitom velice zkušený šofér,
který před provozovnou v Konici
odstavil svoji dodávku a vystoupil.
Auto však nezajistil ruční brzdou,
to se samovolně rozjelo a narazilo
do brány. Rozjetá dodávka předtím
zasáhla i zmíněného řidiče, který se
zraněním skončil v nemocnici.
„V pondělí 26. července ráno parkoval
starší řidič dodávkové vozidlo s přívěsem v Konici před provozovnou. Při
tom ale dostatečně nezabezpečil auto
proti pohybu a vystoupil. Když se řidič
pohyboval kolem výjezdové brány, Fiat
se samovolně rozjel a narazil do brány
areálu. Řidič, který se tam v danou chvíli pohyboval, utrpěl zranění a musel být
převezen na vyšetření do prostějovské

že by muž před jízdou popíjel alkohol.
Hmotná škoda byla předběžně stanovena na třicet tisíc korun,“ přidala mluvčí krajské policie.
(mik)
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nemocnice,“ popsala kuriózní nehodu
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. „Dechová zkouška vyloučila,

PROSTĚJOVSKO Cizinec na volantem kamionu neodhadl rozměr
svého nadměrného nákladu a na
dálnici u Brodku u Prostějova ve
zúženém prostoru porazil značky
vymezující jízdní pruh. Ředitelství
silnic a dálnic tak způsobil škodu
a policisté ho navíc pokutovali.
Krátce po půlnoci z pondělí na úterý
27. července jel řidič s nákladním autem Iveco s návěsem po dálnici D46
ve směru od Vyškova na Prostějov.
„Při jízdě ve zúženém místě špatně
odhadl šířku přepravovaného materiálu a na úseku zhruba jeden a půl
kilometru dlouhém poškodil 15 kusů
odrazových desek. Škoda, kterou řidič
cizí státní příslušnosti způsobil, byla
předběžně vyčíslena na třicet tisíc
korun,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Dechová zkouška nepotvrdila, že by řidič
před jízdou popíjel alkohol. „Z naší strany
byla nehoda ukončena uložením pokuty
na místě,“ dodala Zajícová.
(mik)
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Kdo se bál o osud tohoto nádraží, může
být klidný. Zatímco po celé republice se
bourá jedna drážní budova za druhou,
v Kostelci na Hané již mají za sebou
rozsáhlou rekonstrukci. Přišla na celkem 4,8 milionu korun a celý prostor
díky ní opravdu prokoukl. Na výpravní
budově byla opravena střecha, okna,
dveře, klempířské prvky a také fasáda
včetně nátěru. Uvnitř objektu proběhla oprava sociálních zařízení, podlah,

Martin ZAORAL

KOSTELEC NA HANÉ Naštěstí ne
všechna nádražíčka jsou odsouzena
k demolici. Letos na jaře se začalo
s opravou budovy železniční stanice v Kostelci. Nyní už je vše hotovo
a po opravě personál této stanice
obstarává provoz na trati dálkově.
Nahradí tím i místní nádraží v Prostějově, které zůstane bez obsluhy.

rozvodů sítí a omítek. Součástí akce
byla také obnova přístřešku na nástupišti i zpevněné plochy pod ním, venkovního osvětlení a stojanů na kola.
„Jsme rádi, že budova našeho nádraží
byla zdárně opravena. Kromě prak-

Foto: Martin Zaoral

tického využití má totiž i svoji historickou hodnotu. Byla postavena coby
součást Moravské západní dráhy, která začala fungovat už před více jak sto
třiceti lety,“ pochvaloval si starosta
Kostelce na Hané František Horák.
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inspektor Drážní inspekce. „Strojvedoucí
byl s otřesem mozku letecky transportován do olomoucké fakultní nemocnice.
Zraněný cestující byl muž ve středním
věku, kterého zdravotníci převezli s pohmožděným hrudníkem do prostějovské
nemocnice,“ prozradila Lucie Mikisková,
mluvčí Zdravotnické záchranné služby
Olomouckého kraje.

➢ z titulní strany

K boční srážce došlo v sobotu
31. července přesně ve 13.28 hodin.
Šlo o osobní vlak Českých drah z Olomouce do Nezamyslic a lokomotivu
společnosti Retrack Czech z Havlíčkova Brodu do Ostravy. Při nehodě došlo
k vykolejení dvou osobních vozů. Co
střet způsobilo? Podle dostupných záběrů nedošlo k čelní srážce, ale lokomotiva

Michal KADLEC
Jan FREHAR

nákladního vlaku narazila do osobního
na výhybce z boku. „Bezprostřední příčinou kolize, k níž došlo v prostoru výhybky, tedy bylo pravděpodobně projetí
návěstidla, které nedovolovalo další jízdu.
Nicméně proč k tomu projetí došlo, je
předmětem šetření,“ konstatoval mluvčí
Drážní inspekce Martin Drápal, přičemž
neupřesnil, který z dvojice strojvedoucích
přes návěstidlo nepovoleně projel. „Šetření je teprve na začátku. Budou prováděny
komisionální prohlídky, zúčastněné osoBYLI JSME
by budou muset podat vysvětlení. potrvá
U TOHO
několik měsíců, než bude vydána závěrečná zpráva a budeme moci definitivně říct,
co bylo přesně příčinou nehody,“ dodal
mluvčí.
Provoz na trati mezi Nezamyslicemi
a Kojetínem byl okamžitě přerušen,
a to prakticky na celých čtyřiadvacet
hodin. Na místo dorazil z Brna nehodový jeřáb a následně začalo odklízení
Původní zprávy pár desítek minut po srážlokomotivního vlaku a osobního vlaku,
ce lokomotivy s osobním vlakem hovořily
aby bylo možné přistoupit k opravám.
o třech zraněných osobách. „Nehoda si
České dráhy během této doby zajišťonaštěstí nevyžádala lidskou oběť, zraněny
valy pro cestující náhradní autobusojsou dvě osoby, a to strojvedoucí lokomovou dopravu. V neděli 1. srpna se věci
tivy a cestující v osobním vlaku,“ upřes- 6CMVQVQX[RCFNQR¾TFGUÊVGMOKPWVRQJCX¾TKK$NÊåGLCMPCRCFGU¾VOGVTčWåXGąGLPQUV začaly vracet k normálu. „V Němčicích
nil v neděli ráno Jan Kučera, generální PGOQJNC
Foto: Jan Frehar nad Hanou se může s omezením jezdit.

NĚMČICE NAD HANOU Po strašlivé srážce lokomotivy s osobním vlakemvNěmčicíchnadHanouupřesnily
v neděli ráno Drážní inspekce, Správa
železnic i Zdravotnická záchranná
služba Olomouckého kraje informace o následcích nehody. Zranění jsou
pouze dva lidé, z toho strojvedoucí
lokomotivy byl vrtulníkem přepraven
do nemocnice s těžkým otřesem mozku. Drážní inspekce pak nově stanovila
škodu, která se z počátečních 8 vyšplhala prozatím na 10,3 milionu korun.
Během celé neděle pak byly z kolejí
němčického nádraží odstraňovány havarované vagony a opravou procházel
poškozený železniční svršek. Co přesně se stalo a proč?

0¾UNGFM[XNCMQXÆPGJQF[X0÷OéKEÊEJ
FXC\TCP÷PÊwMQFCOKNKQPWMQTWP

z blízkého okolí a řada dalších. Poděkovat je třeba týmu starajícímu se o chod
koupaliště v čele s paní starostkou. Právě
oni vytváří vstřícnou atmosféru, která je
dle účastníků pro naše setkání typická,“
uzavřel Jan Kovanda.
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Ve Stražisku se i tentokrát sešli jak špičkoví závodníci, tak i ryzí amatéři, kteří
zvládli závod poprvé v životě. Na všechny čekalo 800 metrů plavání v bazénu ve
Stražisku, 51 kilometrů na kole a 7,6 kilometru běhu, v kategorii
g hobby to pak

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

STRAŽISKO Díky triatlonu může poznat své limity úplně každý. To je nepochybně hlavní poselství akce Veteran Steel Man,
jež se konala uplynulou sobotu 31. července na koupališti ve
Stražisku. Sjelo se sem celkem 93 závodníků, kteří zjistili, jaké
to je sáhnout si až na dno fyzických sil. Rozdíl mezi nejmladším
a nejstarším z nich byl neuvěřitelných 64 let.

Věkový rozdíl mezi účastníky klání Veteran Steel Man byl 64 let

*CP¾EKOCLÊ
UXQLKCODCU¾FW

2. srpna 2021

šikovní řemeslníci získávají možnost
na svých výrobcích používat logo Hanácké vérobek. „Toto logo zaručuje, že
výrobek je kvalitní a je vytvořen poctivýma hanáckýma rukama,“ vysvětlila
Marcela Sýkorová. V současné době
se jím mohou pyšnit přes tři desítky
řemeslníků.
Právě jejich výrobky je možné vidět
v Hluboké nad Vltavou už od 10.
července, výstava potrvá už jen do
5. srpna. „A kdo do těchto končin nezavítá, může navštívit Hanáckou ambasádu v Čechách pod Kosířem, kde
je stále dostatek výrobků,“ upozornila
Sýkorová.
(mls)

11

K 12:48 hodin jsme zprovoznili první
kolej s rychlostí do 50 kilometrů v hodině,“ hlásal včera po poledni twitterový účet Správy železnic s tím, že další
opravné práce budou pokračovat v následujících dnech.
Příčiny nehody vyšetřuje Drážní inspekce,
pravděpodobnou byla nedovolená jízda
lokomotivního vlaku. Vzniklá škoda je odhadnuta na 10,3 milionu korun, nejvíce
pak na lokomotivě Siemens Vectron.
Celková škoda se prozatím zastavila na
výši 10,3 milionu korun. „Předběžný odhad škod je u obou dopravců vyčíslen dohromady na osm milionů korun, na infrastruktuře aktuálně dosahuje 2,3 milionu
korun,“ rozkličoval finanční újmu neštěstí
Martin Drápal.
Přímo na místě nehody zasahovali i hasiči. „Z osobního vlaku jsme evakuovali
celkem pět cestujících a také personál
soupravy. Dvě zraněné osoby se dostaly

do okamžité péče lékařů. Při zásahu jsme
spolupracovali s několika hasičskými
jednotkami, a to jak s dobrovolnými, tak
i z Brna a Přerova,“ popsal Zdeněk Hošák,
tiskový mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
Srážka vlaků otřásla také lidmi z Němčic nad Hanou. „Za šedesát let jsem
tady nic podobného nezažila. Slyšela
jsem ránu až doma a vůbec jsem netušila, co to mohlo být. Pak jsme se dozvěděli, že se stalo něco na nádraží, tak
jsem se šla podívat. No a vidíte sami.
Je to hrůza, naštěstí se to prý obešlo
bez vážných zranění,“ popisovala Večerníku paní Libuše, která žije v Němčicích celý život.
„Dříve jsme byli zvyklí na drobné zpoždění vlaku, teď asi nějakou chvíli nepojede vůbec nic,“ glosovali vážnou situaci
o kus dále místní lidé.
Celý případ nyní vyšetřuje i Policie ČR.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Už před
třemi roky byla na zámku v Čechách
pod Kosířem otevřena Hanácká
ambasáda. Díky tomu lidé mohou
sehnat pozoruhodné řemeslné výrobky vytvořené šikovnýma hanáckýma rukama. Jejich kvalitu mohli
letos ocenit i návštěvníci výstavy
Hanácké vérobek v Galerii Knížecí
dvůr. Ta se nachází na jednom z nejnavštěvovanějších českých zámků v
Hluboké nad Vltavou.
Za projektem Hanácké ambasády stojí
manželé Sýkorovi, kteří již před téměř
deseti lety přišli s nápadem na Hanácké glét. S tímto stavovským glejtem
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Levnější
předplatné

Ve středu 28. července v době
od 15.00 do 18.00 hodin proběhla na teritoriu obvodního
oddělení v Konici dopravně
bezpečnostní akce, při které se
čtyři policisté zaměřili na kontrolu dodržování ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Při akci byly
zkontrolovány tři desítky vozidel a byly odhaleny tři přestupky. Konkrétně jedna jízda bez
použití bezpečnostních pásů,
v jednom případě nepředložil
řidič řidičský průkaz a jednou
neměl řidič platnou technickou
kontrolu vozidla. Za přestupky
uložili policisté všem pokuty
v celkové částce 600 korun.

Bez řidičáku i STK

Během pátku 23. července a následujícího víkendu proběhla
v celém prostějovském regionu
celorepubliková speciální kontrola nákladních vozidel a autobusů zaměřená především na
oblast technických silničních
kontrol a dalších ustanovení zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Do akce bylo nasazeno šest policistů, kteří v průběhu akce zkontrolovali celkem
126 vozidel a odhalili 15 přestupků. Všechny přestupky byly
vyřešeny uložením pokut v příkazním řízení celkovou částkou
5 300 korun.

Kontroly náklaďáků
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rozhovor večerníku

Zpěvák Voxel plánuje single a směje se i své tvorbě
PROSTĚJOV Zajímavé zpestření
měli počátkem června v plumlovském autokempu Žralok. Právě
tam vystoupil devětadvacetiletý
zpěvák, písničkář a kytarista Václav Lebeda známější pod uměleckým jménem Voxel (na snímku).
Tentokrát přijel bez hudebního
doprovodu, pouze se zvukařem.
I tak ale dokázal publikum, které
se postupně zvětšovalo, rozparádit. Sám měl přitom co dělat,
teplota se šplhala nad 25 stupňů
a v horku a dusnu, to se zpívá těžce. Nicméně rodák z Kopřivnice
to zvládl a krátce po koncertu nám
poskytl rozsáhlý rozhovor. Interpret mimo jiného připomněl, že
Hanou zná velice dobře a má ji doslova obšlápnutou.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal SOBECKÝ
yy Jste znám tím, že hrajete na
mnoho hudebních nástrojů. Na
jaké nejradši?
„Když hraji sám, tak na kytaru
nebo ukulele. Dříve jsem vystupoval s looperem. Jinak v kapele jsem
hrál a hraji i na mandolínu. Ty základní nástroje zvládnu všechny,
ale nejlíp se cítím s kytarou, ukulele a klavírem.“
yy Jsou naopak takové, na které
jste se chtěl naučit, ale nenaučil?
„Zkoušel jsem smyčcové nástroje. To už je ale strašně moc let.

Už jsem na to asi starý, abych našel
energii a naučil se to. Takže smyčce ještě nejsou to moje…“ (úsměv)
yy Máte za sebou koncert v plumlovském kempu, vystupujete na
různých místech a u nejrůznějších příležitostí. Kde už jste měl
možnost hrát? A je nějaké místo,
kde byste rád koncertoval?
„Baví mě vymýšlet nějaká specifická turné. Udělali jsme třeba s cimbálovou muzikou nebo v klubech
na sezení, kde se normálně nesedí.
A hrozně rád bych udělal turné
po jeskyních, to je něco, co by mě
erý
moc lákalo. Je to takový sen, který
ude
bych si chtěl splnit. A jestli to bude
letos, příští rok, za dva roky, je mi
to celkem jedno.“
yy Ve Žraloku jste vystupoval
val
poprvé. V Plumlově jste už ale
s hudbou byl.
ubu
„Kousek odtud, konkrétně v Dubu
nad Moravou, je celá rodina mé
kže
ženy. My jsme tam i bydleli. Takže
na Prostějovsku a Olomouckuu to
me
máme docela projité a zpívali jsme
zde již několikrát.“
yy Jezdíváte koncertovat také
aké
edy
často do své domoviny, tedy
Kopřivnice?
ťuji
„Často ani ne. Ale rád. Zjišťuji
mácí
však, že vystupovat pro domácí
publikum je vždycky největší. Má
to takové to ‚tak se předveď, co ses
a‘.“
naučil a ukaž nám to tady doma‘
yy Takže dost velká výzva...
„V tomhle je to tedy náročné. Ale
já mám výzvy rád. Takže kdyžž je
možnost, jdu do toho.“
yy Během plumlovského kononru.
certu jste zpíval i o koronaviru.

Takže jste na něm našel i něco
dobrého?
„Ano, určitě. Vznikly nové písničky. Ale málem jsme se rozvedli…“
yy Nebyla to tedy sranda a nadsázka?
„Ne, to nebyla sranda. I když
vlastně byla. (smích) Ale založil jsem taky firmu a vyrábím
parfémy. Tudíž jsem si našel ještě
nový koníček, který se pomalu
překlápí v další práci. Takže jsem
rád za to, co se děje.“
yy Jak všechno dohromady časově stíháte? Koncerty, nahrávání, nová firma…
„Plus ještě dvě děti, manželka, barák… Já tak nějak dělám
všechno, co mě naplňuje a baví.
A pak to člověku nebere energii,
a naopak mi ji to dává. Takže to
vlastně vzdávám. Jsem rád za to,
jak to máme nastavené. Žena mě
hodně podporuje, často ji beru na
koncerty, vezeme i děti. Takže tu
rodinu kloubím dobře i s pracovním životem.“
yy Jak často zvete manželku na
pódium?
„Poslední dobou víc, zjistil jsem,
že mě to s ní hrozně baví. A děláme stále více a více písniček spolu.
Já bych se vůbec nezlobil, kdyby
byla častější součástí budoucích
koncertů.“
yy Vaše tvorba je různorodá,
kdo vás v hudbě nejvíce inspiroval? Zmínil jste během koncertu
třeba písničkáře Pokáče...
„Ten určitě ano, někdy až
m
moc
moc.. Je mi to
až vyčí-

veň řezat. To je pro mě velká inspirace. Proto jsem si udělal kapelu.
A směřujeme to i malinko stylově
jinam, než když jsem vystupoval
sám.“

právě teď na konci července a začátku srpna. Klip jsme natáčeli na Tenerife a budeme dotáčet ještě tady
v Česku. A myslím, že by mohla splňovat kritéria letní písničky.“ (úsměv)

chali zemřít, protože už měla na
kahánku. A vlastně pořád ještě
má. Takže jestli můžou, ať chodí
na koncerty a festivaly. Protože my
je tam potřebujeme. A bez nich

Hlavně aby lidi kulturu nenechali zemřít,
protože měla na kahánku. A vlastně pořád
ještě má. Takže jestli můžou, ať chodí na
koncerty. Protože my je tam potřebujeme!
yy Je zde doba letních dovolených.
Plánujete ještě
složit nějakou
letní, hodně
odlehčenou
písničku?
„Je nový singl. Uvědomil jsem
si, že v písničce nadávám
na to, jak člověk
stárne. A v refrénu to zlehčuji, že to
není tak špatné. Čili
písnička má tohle
téma vychází

yy Co
byste vzkázal posluchačům
hudby, i s ohledem na současnou dobu?
„Hlavně aby lidi
kulturu
nene-

ta vystoupení
nestojí za nic, z jakéhokoli hlediska. Hrát pro lidi je
to nejlepší, co si hudebník může
přát. Takže bych jim vzkázal, ať se
potkáme na koncertech.“
yy Jak vůbec vidíte budoucnost
letních festivalů?
„Teď už mnohem míň černě než
před nějakými třemi měsíci…
Myslím si, že chvíli bude trvat, než
se trh uzdraví. A bude fungovat
tak, jak dřív. Možná ale nikdy nebude fungovat jako dříve. Ale třeba i lépe. A to bych si moc přál.“

vizitka
VÁCLAV „VOXEL“ LEBEDA
A
táno, že
je to jak pejsek s kočičkou, když pekli
dort. (směje se) Ale
mně to nevadí, protože mě to tak baví.
Mou velkou inspirací
byl Jason Ral. Podle něj
nosím i tohle na hlavě,
není to jen proto, abych
zakryl pleš. Teď mě hodně inspirují folk, country, těžko se to zařazuje.
Celkově kapely, které hrají
akusticky, ale umí do toho záro-

Foto: Michal Sobecký
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✓ narodil se 22. července 1992 v Čeladné
✓hudebník, zpěvák, nově také zakladatel firmy
my
✓ dětství prožil v Kopřivnici
✓ už jako dítě začal hrát na řadu hudebních
nástrojů, nejčastěji na klávesové a strunné
✓ hudbu rovněž studoval na Západočeské
univerzitě v Plzni
✓ v roce 2012 mu vyšel singl V síti, na kterém spolupracoval s Xindlem X,
v roce 2014 vydal své první album All boom
✓ opakovaně bodoval v Českém slavíkovi, v kategorii Hvězda internetu
✓ mezi jeho nejslavnější písně patři V Naší ulici, který je často hraný rádiii
a na YouTube má přes 13 milionů zhlédnutí
✓ vystupuje sólově i s kapelou zvanou Voxel a spol.
✓ je ženatý, s manželkou Marií má dva syny
zajímavost: aktuálně prosazuje život v tzv. polyamorním vztahu,
hovoří o tomto typu vztahu jako o rozhodnutí,
kdy se „partneři navzájem nevlastní“....

zpravodajství

COVID-19
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63 tisíc vakcín
V Prostějově
bylo
podáno
už
Covid ustupuje. Olomoucký kraj nejméně postiženým v celé ČR
PROSTĚJOV Nelze to přeceňovat, ovšem podle aktuálních dat
se může zdát, že covid-19 v prostějovském regionu skoro vymizel. I celý Olomoucký kraj patří v současnosti na vedoucí příčku
v rámci celé České republiky, co se týká nejnižšího nárůstu nově
nakažených pacientů. Během prvních pěti pracovních dní uplynulého týdne hlásila Krajská hygienická stanice Olomouckého
kraje celkem pouze patnáct nových případů koronaviru. Rapidně
ubývá také celkový počet aktuálně nakažených osob.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
K sobotnímu poledni 31. července
evidovala Krajská hygienická stanice
se sídlem v Olomouci celkem 93 277
potvrzených případů covid-19 od
začátku pandemie. Z toho 14 766
případů u osob starších pětašedesáti
let. Naproti tomu počet vyléčených
osob vystoupal už na 91 570, bohužel je také registrováno už 1 710
případů úmrtí v přímé souvislosti

s koronavirem. Aktuální denní přírůstky nově pozitivně testovaných
lidí už se ale ovšem počítají jen na
jednotky. „Počet nově nakažených
osob, a to i v potenciálně zranitelných
skupinách, je nízký, v jednotkách
případů,“ potvrdila mluvčí Krajské
hygienické stanice Olomouckého
kraje Markéta Koutná.
Příznivě se vyvíjí také situace ohledně aktuálního počtu osob nakažených koronavirem v rámci celého
Olomouckého kraje. Momentálně
jich je už pouze 77, z toho nejvíce na
Olomoucku (24), dále pak na Prostějovsku (16), Šumpersku (10) a Přerovsku (9). Na Konicku se z onemocnění covid-19 léčí pouze 2 lidé.
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Zdroj: KHS Olomouc

Večerník se na konci minulého
týdne zajímal také o situaci přímo v Prostějově. Velice pozitivní
zpráva přišla z nemocnice. „Aktuálně je hospitalizovaný pouze jediný pacient na infekčním oddělení
a jeho stav je dobrý,“ informovala
nás Gabriela Lefenda, ředitelka
Odboru vnějších vztahů společnosti Agel provozující Nemocnici
Prostějov.
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PROSTĚJOV Vláda České republiky minulý týden v reakci na klesající
počty nakažených covidem-19 dál
uvolnila pravidla pro život v naší
zemi. Změny se týkají koncertů a festivalů, počtu diváků na sportovních
akcích, ale také návštěv koupališť,
bazénů nebo výstav či návštěv zoologických zahrad.

Na koncerty až 7 000 lidí
Dosud mohlo na venkovní kulturní
a sportovní akce pět tisíc diváků, nově
jich může od 1. srpna přijít sedm tisíc.
Uvnitř se kapacita zvedá ze dvou tisíc na
tři tisíce. Jde o návštěvníky s negativním
testem, po covidu či s vakcínou. Nad
limit pak mohou navíc lidé po nemoci (180 dnů) či s očkováním, přičemž
potvrzení se má doložit už při koupi
vstupenky. Test v tomto případě stačit
nebude. U stojících diváků se zmenší
povinné rozestupy ze 4 na 2 metry čtvereční plochy. Od jeviště musí být odstup
2 metry. Na vnitřních akcích se počet
mění z 2000 na max. 3000.

Koupaliště a bazény
V bazénech a na koupalištích nebude
podle ministra zdravotnictví Adama

Vojtěcha od 1. srpna omezená kapacita.
Dosud ji mohli provozovatelé naplnit na
75 procent. Do bazénů a na koupaliště
budou mít nadále přístup jen lidé, kteří
jsou očkovaní, v posledních 180 dnech
prodělali nemoc covid-19 nebo se nechali otestovat antigenním, případně
PCR testem.

Kultura, památky a zoo

Nesplňuje-li někdo podmínky, tj. očkování, test nebo prodělaná nemoc (tzv.
OTN), smí být nově součástí skupiny
max. 20 osob. Dosud to bylo 10 lidí.

Obchody a služby
Minimální rozestupy zákazníků se zkrátí ze 2 metrů na 1,5 metru. Rozestupy
neplatí u členů jedné domácnosti. Platí
omezení kapacity na jednoho zákazníka
na každých 10 metrů čtverečních plochy
prodejny. Nevztahuje se to na dítě v doprovodu dospělého. Kadeřnictví, holičství apod. musí zajistit rozestupy křesel
nejméně 1,5 metru. Provozovatel musí
nadále kontrolovat bezinfekčnost klientů (OTN). Pokud ji nedoloží, službu
nesmí poskytnout.

Výstavní a další podobné vnitřní prostory si budou moci vybrat, zda dodrží
limit návštěvníků na metry čtvereční,
který platil dosud, nebo využijí nově
75 procent kapacity. Při organizovaných
prohlídkách na zámcích či v zoologických zahradách do 20 lidí nebude nutné
potvrzovat bezinfekčnost. Ve vnitřních
například výstavních prostorách v současné době platí omezení jednoho náBary a diskotéky,
vštěvníka na deset metrů čtverečních
dětské akce
plochy. Tento limit bude nadále zachován, ale provozovatel si bude moci vy- Povoluje se už tanec na diskotékách
brat, zda pro něj není výhodnější naplnit a v klubech lidem. Pouze ale lidem
kapacitu na 75 procent.
s očkováním, potvrzením o prodělání
covidu v uplynulých 180 dnech nebo
s negativním testem z odběrného místa
Volný čas
starým do 24 hodin. Navyšuje se počet
U volnočasových aktivit se může setkat účastníků dětských akcí z 500 na 1000
až 1000 osob ve vnitřních prostorech uvnitř, ve venkovních prostorách se po(red)
a 2000 osob ve venkovních prostorech. čty mění z 1000 na 2000.
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Další otázka Večerníku mířila k očkovacímu centru v Prostějově.
„K pátku 30. července bylo v prostějovském očkovacím centru podáno
62 998 vakcín, z toho 34 399 prvních dávek a již také 28 599 druhých
dávek. Nutno ale podotknout, že
v době dovolených byla provozní
doba očkovacího centra omezena,
zrušeny byly soboty, neděle a pondělí. Očkujeme tedy od úterý do

pátku,“ zdůraznila Gabriela Lefenda
s tím, že lidé i nadále využívají rezervační systém. „Ano, očkujeme občany po registraci v systému Reservatic. Setkáváme se však také s občany,
kteří projevují nezájem o očkování.
Je ale na zvážení každého z nás, zda
se nechá očkovat,“ podotkla ředitelka Odboru vnějších vztahů Agel.
Z příznivé situace má radost
i hejtman Olomouckého kraje.

„Viděl bych to jako kombinaci štěstí,
dobré práce hygieniků při trasování
a zodpovědného chování obyvatel
kraje i jeho návštěvníkům. Všem
bych chtěl poděkovat. Olomoucký
kraj se snaží apely a připomínáním
společného zájmu působit na občany a zejména chce přispět k návratu dětí do škol po prázdninách bez
omezování,“ sdělil Večerníku Josef
Suchánek.
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PROSTĚJOV I sebesložitější situace může být příležitostí, která
čeká na své využití. Platí to také
o současné pandemii covidu.
Zdánlivě neřešitelný problém
s masivním testováním lidí byl
impulzem ke vzniku nového zdravotnického zařízení. Vyrostlo na
Hané a má za sebou půlrok mimořádně úspěšného fungování.
Když se počátkem letošního roku
začalo mluvit o povinném testování
zaměstnanců ve firmách, málokdo si
uměl představit, jak bude probíhat.
Výrobní firmy, úřady ani podnikatelé ve službách nebyli na podobně
náročnou akci nijak vybaveni. Především jim scházel zdravotnický
personál a také kapacity podobnou
věc při své běžné činnosti řešit. Stávající zdravotnická zařízení neuměla
na poptávku po testování dostatečně
a včas zareagovat. Představa, že se
tisíce lidí dlouhodobě vyšetřují takzvanými samotesty, nebyla reálná.
„Podnikatelé jsou zpravidla odborníky na konkrétní oblast. Nebylo

možné, aby se všichni ze dne na
den zorientovali v oblasti testování
proti novému koronaviru. Obzvlášť
když se situace dynamicky vyvíjela
a měnila ze dne na den,“ říká předseda představenstva Okresní hospodářské komory Prostějov Bohuslav
Švamberk.
Za této situace založil prostějovský
manažer Jiří Rolný firmu KoRo
Medics a nabídl své služby kolegům
podnikatelům, úřadům a dalším
institucím. Myšlenka byla jednoduchá, a sice přiblížit testování co
nejvíce lidem, nejlépe přímo ve firmách. A byla to „trefa do černého“.
Během velmi krátké doby začalo jejích služeb využívat 150 firem a živnostníků. K prvním patřily velké
společnosti v prostějovské průmyslové zóně, další klienti rychle následovali. Zdravotníci KoRo Medics
se zanedlouho rozjeli do pěti krajů
České republiky. „Bylo to mimořádně náročné. Museli jsme vyřešit problémy s logistikou a zajistit dostatek
odborného personálu. To vše v pod-

mínkách, kdy opatření proti covidu
omezovala volný pohyb a v celé zemi
existovala velká poptávka po zdravotnících,“ říká Jiří Rolný.
Nová firma začala souběžně nabízet
testování také veřejnosti. Postupně
tak v Prostějově vznikla dvě odběrová místa. První poblíž Sportcentra
DDM v Olympijské ulici, později
se k němu přidalo druhé v centru
města v Komenského ulici. „Ekonomika takových odběrových míst je
samozřejmě složitější než v případě
testování ve firmách, ale chtěli jsme
nabídnout službu i lidem, kteří míří
například za příbuznými do domovů pro seniory nebo třeba na koncert,“ dodává Rolný.
Kromě antigenního testování, které
v současné době hradí až čtyřikrát
měsíčně zdravotní pojišťovny, firma
usilovala také o možnost nabízet
PCR testy, což se nedávno podařilo.
KoRo Medics přitom využívá neinvazivní odběr stěrem z úst. Odpadá
tak nutnost nepříjemných odběrů
z nosohltanu.
(red)
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Nové stránky www.zachranvinare.cz
během prvního týdne zaznamenaly čtyři tisíce návštěv
PROSTĚJOV Po pohromě, která
zasáhla jižní Moravu, se zvedla nebývalá vlna solidarity. Lidé se snaží pomáhat všemožnými způsoby
v rámci svých možností a nejinak
je tomu i u prostějovských firem.
Jedna z nich stojí za projektem
zachraňvinaře.cz, který má za cíl
pomoci právě vinařům z postižených oblastí.
Myšlenka tohoto projektu je velmi
jednoduchá. Na uvedené webové
stránce je seznam vinařství, z nichž

si můžete libovolně vybrat. Jsou
uvedeny i kontaktní údaje, takže se
s vybraným vinařem můžete pohodlně spojit a domluvit se s ním na
odběru vína. „Dávat smutné smajlíky na Facebook dovede každý. My
jsme ale chtěli něco, co těm lidem
opravdu pomůže. Nejsme zdatní tesaři nebo zedníci, přesto jsme chtěli
něco podniknout. A protože jsme
firma zabývající se i weby a marketingem, vytvořili jsme právě tento
projekt,“ uvedl Přemysl Málek, jed-

natel společnosti Obchodníci, která
za zachraňvinaře.cz stojí.
Zachraňvinaře.cz je unikátní i tím,
že jeho autoři si z něj neberou žádné provize. Vše je čistě na domluvě
mezi zákazníkem a vinařem. Stránka
slouží „jen“ jako seznam pro snadnou orientaci.
Že jde o úspěšný nápad, dokazují
i čísla. Jen za první týden fungování
zaznamenal web na 4 tisíce návštěv.
Přitom víc než polovina návštěvníků
už využila kontaktní údaje na vinaře.

Pokud se chcete zapojit i vy, není
nic jednoduššího než si zadat adresu
www.zachranvinare.cz, vybrat si, od
koho chcete víno koupit, a pak už se
s daným člověkem jen domluvit na
odběru.
„Nákupem vína uděláte někomu radost, a ještě pomůžete přímo těm,
kteří to potřebují. Své peníze neposíláte na žádné hromadné účty, ale
máte plnou kontrolu nad tím, ke
komu doputují,“ uzavřel Přemysl
Málek.
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Hodně Prostějovanů stráví volné dny na zahradách. Práce tam
najdou více než dost, a navíc jim bude stále přidělávat starosti
dlouhodobé sucho. Na odpočinek nebude čas, pokud všichni hodlají
zachránit letošní úrodu.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zahráváte si s ohněm, pokud jste se zakoukali do dcery nebo syna svého
nadřízeného! Ruce pryč, určitě byste si případným randěním zadělali
na pořádný malér. Poohlédněte se
po jiném objektu.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Konečně
se blíží čas delší dovolené a tak na
poslední chvíli budete hledat místo, kde byste si odpočinuli. Pokud
ale hodláte vyjet kamkoliv se svými
blízkými, tak s klidem moc nepočítejte. Raději jeďte sami.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Nebudete v těchto dnech zrovna dvakrát populární a lidé se vám budou
raději vyhýbat. Možná byste se
mohli zamyslet nad tím, proč se ke
druhým chováte tak arogantně. Přitom by stačilo pár úsměvů...
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pozvěte si
domů kamarády a odreagujte se
pořádným mejdanem. Potřebujete
společnost, se kterou byste se pobavili a přišli na jiné myšlenky. Nezvěte si ale lidi, se kterými byste se
bavili jen o práci.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Budou na
vás kladeny velmi těžké úkoly, čímž
se dostanete do stresu. Ostatní kolegové jsou na dovolené, takže na
všechno budete sami. Šéfům se
nemá cenu vzpírat, takže se musíte
„kousnout“ a makat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Váš nejbližší známý se vám svěří s lechtivým problémem. Budete se mu snažit pomoci, ale nebude to pro vás
vůbec lehké. S tímto člověkem jste
už ledacos zažili, ovšem toto bude
hodně složité.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Většinou
vás dění ve vašem domě nezajímá,
ovšem chování sousedů vás přinutí
k činům. Jejich časté rušení nočního klidu vás natolik rozohní, že
nebudete váhat vše řešit přes úřady.
A dobře uděláte.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Uvnitř
rodiny to vře a vy zrovna nejste
v pozici, kdy byste si mohli vyskakovat. Pokud jste si mysleli, že vám
partner nevěru odpustí, tak se pletete. Možná byste se měli na nějakou
dobu odstěhovat.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Dostanete nabídku lepšího zaměstnání, bude to však mít háček. Je třeba
se odstěhovat stovky kilometrů
od domova, což vám nebude milé.
Ovšem slibovaný plat je hodně motivující, takže to zvažte.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Tu a tam máte rádi adrenalinové
sporty, ovšem nyní příliš neriskujte.
Kvůli možnému zranění zvolte raději jinou zábavu, například deskové hry. Odreagujete se úplně stejně
a bez rizika. .
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Pomalu, ale jistě vás začíná štvát, že partner
stráví většinu času doma u televize,
místo aby se vám věnoval. Řešení
je jednoduché, televizi odvezte do
sběrného dvora a hotovo! Rázem
budete středem pozornosti vy.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Už dlouho
jste si nevyjeli autem na nějakou
delší cestu. Máte možnost nyní, ale
předtím nechte svého plechového
miláčka pořádně zkontrolovat! Porucha na cestě by vám hodně otrávila celou dovolenou.

nákupní
servis
pro vás
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LetníFloraOlomouc je již pomalu za dveřmi a PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vám přináší další sérii soutěží o vstupenky. Letošní
Flora láká na téma „Souznění s přírodou“. Těšit se můžete na
bohatý program se spoustou lákadel v rámci výstavy letní
Flora Olomouc doplněný o letní zahradnické trhy, které nabídnou široký sortiment květin, rostlin, semen, zahrádkářských
pomůcek či hobby potřeb. Na své si tak přijdou všichni
zahrádkáři a milovníci rostlin. Dny Moravských vín, For Model
pro děti (sobota–neděle) obohatí výstavu Flora Olomouc.
Zapojte se tedy do naší soutěže, ještě dnes
a navštivte veletrh v termínu od
19. do 22. srpna 2021 v Olomouci ZDARMA.
Vstupenku na letní Floru získá každý týden hned
5 vylosovaných šťastlivců.

1. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
SOUČÁSTÍ DOPROVODNÉHO
PROGRAMU BUDE TAKÉ VÝSTAVA. VÍTE JAKÁ?
a) výstava léčivých rostlin a bylinek
b) umělecká výstava obrazů
c) výstava fotografií z časů dávno minulých
Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách
Flory Olomouc 2021...
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy
SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „FLORA“.
Zavolat svoji odpověď nám můžete také na známé
telefonní číslo 582 333 433 či zaslat SMS zprávou
na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte
osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci
do pátku 6. srpna do 12:00 hodin.
Jména výherců společně s termínem vyzvednutí prozradíme v následujícím vydání Večerníku, kde také najdete
druhou soutěžní otázku.

Luštěniny neboli luskoviny je souhrnné označení pro skupinu rostlin a jejich plodů
zahrnující hrách, fazole, čočku, cizrnu, sóju, lupinu. Většina z nich spadá do čeledi
bobovitých a mají vysoký obsah bílkovin, až na sóju a podzemnici olejnou jsou
všechny chudé na tuky. Zjistili jsme, že cenově nejvýhodnější barevné fazole zakoupíte v Albertu, který je jediným místem, kde jsme objevili fazole adzuki. Nejlevnější
čočku, ať už velkozrnnou značky Lagris či červenou bio nabízí shodně Kaufland
a Tesco. Půlený žlutý hrách je výhodné nakoupit kromě Kauflandu i v Lidlu a cizrnu mají za nejnižší cenu hned na třech místech.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 28. července 2021.

Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
Obec: Brodek u Konice
Dne: 17. 8. 2021 od 7:00 do 13:00 hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice Brodek u Konice Preciosa
(č. 300797).
Obec: Prostějov – Čechovice
Dne: 17. 8. 2021 od 07:00 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: Prostějov - Čechovice:
jednostranně ulice Čechovická od č. 46 po
č.p. 204/37, dále ulice 5.května od č. 188
po č. p. 292/30 vč. č. p. 404/5.
Obec: Bohuslavice
Dne: 18. 8. 2021 od 8:00 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: Bohuslavice „spodní konec“ - obousměrně od č. 50, 59, 55 a 13 po
konec obce směr rybníky s čísly 66, 70, 83,
včetně č. p. 61 a č. 99, 68. Dále č. p. 78, 121,
122, 77, 80. Bohuslavice - panelové domy
č. p. 111 - 116, dále č. p. 19, areál Základní
a mateřské školy. FVE Bohuslavice - Solar
Source (č. 702103).
Obec: Určice
Dne: 24. 8. 2021 od 7:30 do 15:00 hodin.
Vypnutá oblast: Určice - jednostranně
ulice podél silnice směr Alojzov od č. 212
po konec obce s č. 498 a vodárnou, dále
č. p. 213, 261, 215, 509, 344-348, 357, 489,
K/1604/18, 233, 223, 237.

Obec: Konice
Dne: 23. 8. 2021 od 7:00 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: Konice: celé ulice Zádvoří, Nad Šafranicí, č.479, 593, 508, 366, 377
Pod Vyšehradem, ul. Chmelnice od č. 44 a 4
po č. 161, Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II.
Obec: Konice
Dne: 23. 8. 2021 od 7:30 do 11:00 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Jiráskova,
Za Nádražím, lokalita novostaveb nad
Jiráskovou ulicí, č.p. 359 u nádraží.
Obec: Tištín,
Koválovice u Tištína, Těšice
Dne: 23. 8. 2021 od 7:30 do 12:30 hodin.
Vypnutá oblast: celé obce: Tištín, Koválovice u Tištína, Těšice. Odběratelské trafostanice: Nezamyslice ZD (č. 300722), Tištín Prima (č. 300731), Koválovice ZD (č. 300705),
Areál BPE Tištín Agro (č.701098).
Obec: Osíčany, Švábenice,
Dětkovice u Vyškova, Prasklice
Dne: 23. 8. 2021 od 13:00 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Osíčany,
Švábenice, Dětkovice u Vyškova, Prasklice.
Odběratelské trafostanice: Švábenice ZD
(č. 310604), Švábenice Bureš (701060),
Dětkovice ZD (č. 320347), Švábenice Škola (č. 310603).

Obec: Prostějov
Dne: 20. 8. 2021 od 14:00 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: Správa železnic, st. org. areál „místního“ nádraží.
Obec: Slatinky
Dne: 25. 8. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin.
Vypnutá oblast: Slatinky: č. p. 226, 229,
230, 231 a parc. K/1066/67.
Obec: Čelechovice na Hané,
Kaple, Smržice, Kostelec na Hané
Dne: 25. 8. 2021 od 7:30 do 16:00 hodin.
Vypnutá oblast: celá obec Čelechovská
Kaple, část obce Čelechovice na Hané
včetně podnikatelských subjektů ve vymezené oblasti ul. Pod Kosířem celá vč. areálu
SEMO a.s., celé ul. Světničky, Pod Hrází,
ul. Příční od ul. Světničky po č. 135 a 266,
ul. Cukrovarská - pravá strana od ul. Světničky po č. 43, areál bývalého cukrovaru
s fa. Armex Oil, s.r.o., J. Balašová, Kostelec
na na Hané - ČOV a lokalita Kavan, skleníky Farma Kopeček s.r.o., část obce Smržice s celou ul. Mlýnská, oboustranně část
ul. Olší od č. 10 a 19 po konec obce sm.
Kostelec n. H, vč. č. 535, RS plynu, T-Mobile, ul. Kobližnice jednostranně od č. 473
po č. 487. Odběratelská trafostanice Čelechovice Bema (č. 300751).
EG.D, a.s.

21072910924

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice
Dne: 13. 8. 2021 od 7:30 do 14:30 hodin. Vypnutá oblast: Areál ZD Přemyslovice - Zemědělská společnost Terris, fy.
Zahrada Olomouc, Antikon LEx. Odběratelská trafostanice Přemyslovice ZD
(č. 300816).
Obec: Čelechovice na Hané,
Kaple, Smržice, Kostelec na Hané
Dne: 16. 8. 2021 od 7:30 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Čelechovská Kaple, část obce Čelechovice na
Hané včetně podnikatelských subjektů
ve vymezené oblasti ul. Pod Kosířem
celá vč. areálu SEMO a.s., celé ul. Světničky, Pod Hrází, ul. Příční od ul. Světničky po č. 135 a 266, ul. Cukrovarská
- pravá strana od ul. Světničky po č. 43,
areál bývalého cukrovaru s fa. Armex
Oil, s.r.o., J. Balašová. Kostelec na Hané
- ČOV a lokalita Kavan, skleníky Farma
Kopeček s.r.o. Dále část obce Smržice
s celou ul. Mlýnská, oboustranně část
ul. Olší od č. 10 a 19 po konec obce
sm. Kostelec n. H, vč. č. 535, RS plynu,
T-Mobile, ul. Kobližnice jednostranně
od č. 473 po č. 487. Odběratelská trafostanice Čelechovice Bema (č. 300751).

nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky
KOUPÍM

REALITY

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

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
a zdarma oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. 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
nábytek a bytové doplňky jako obrazy,
grafiky, starožitné zbraně i vzduchovky, lustry, lampy, hodiny, hodinky kapesní i náramkové, rádia, fotoaparáty,
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou
keramiku, staré hračky, šperky ze stříbra a zlata i zlomkové, bižuterii, mince, bankovky, známky, vyznamenání,
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději
celou pozůstalost.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
jednání. Tel.: 605 138 473

WWW.VECERNIKPV.CZ
Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
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Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

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

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140

21070820844

Dne 1. srpna 2021
uplynulo 9 roků od úmrtí
paní Anežky PŘIKRYLOVÉ
ze Skřípova.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Děkují dcery Helena,
Magda a synové Josef,
Miroslav, Jaroslav
a Roman s rodinami.
„Maminko, chybíš nám“.

Dne 6. srpna 2021
by se dožil 100 roků
pan Milan HASKIEWICZ
z Olšan u Prostějova.
Stále vzpomínají děti
s rodinami.

Kdo s Tebou žil,
ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš.

Kdo v srdci žije,
neumírá.

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

Dne 3. srpna 2021
vzpomeneme 3 roky od úmrtí
paní Jaroslavy HEŽOVÉ
z Vrbátek.
Vzpomínají synové
Václav a Petr s rodinami,
snacha Štěpánka
a přítel Jenda.

Dnes, tj. 2. srpna 2021,
by oslavila 61. narozeniny
paní Helena TICHÁ
z Ladína
a zároveň 8. srpna 2021
vzpomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila.
S láskou vzpomíná manžel
a děti s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.
Dík za to, čím jsi nám byl,
za každý den, jenž jsi pro nás žil,
odešel jsi, jak osud si přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 5. srpna 2021
uplyne 7 let od úmrtí
pana Milana GAMBERSKÉHO
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Marie a dcera
Milena s rodinou.

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout…

PRODÁM
Prodám stavební míchačku na třech
kolečkách. Tel.: 775 780 045

21062220812

16011421482

Nezemřel – žije v srdcích těch,
kteří ho milovali.

Dne 3. srpna 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí,
kdy nás opustila
paní Ivana KLEMEŠOVÁ
ze Ptení.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manžel a synové
s rodinami.

Dne 3. srpna 2021
si připomeneme
16. smutné výročí úmrtí
pana Bohumila SIGMUNDA
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
zarmoucená rodina.

OZNÁMENÍ

FINANCE

Dne 4. srpna 2021
uplyne 10 let od úmrtí
pana Františka JABLONICKÉHO.
Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Manželka, syn František
a dcera Iveta s rodinami,
pravnoučata Adam,
Terezka a Bárny.

Dne 29. července 2021
by se dožil 70 let náš milovaný
tatínek, dědeček,
tchán, bratr a strýc
pan Zdeněk DOSTÁL
DOSTÁL..
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Radka s rodinou.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

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

Dne 9.
9 srpna 2021 vee 14:00
14 00
hodin se uskuteční poslední
rozloučení s rodačkou z Prostějova,
světově známou psycholožkou
paníí PhDr.
PhD Jiřinkou
Jiři k PREKOP,
PREKOP
roz. Hoškovou.
Ostatky paní Prekopové budou
uloženy
do rodinného hrobu na městském
hřbitově v Prostějově.
Zemřela v Praze.
Za účast při posledním
rozloučení předem děkujeme.
Ing. Aleš Vrba s rodinou,
MUDr. Eva Svačina s rodinou
a manželé Drozdovi.
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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

Zavzpomínejme
na vaše blízké!
To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.
zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

21061620769

Za pouhou desetikorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

.ġ

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Ivo Milota 1941
Prostějov
Vladimír Koudelka 1940
Prostějov
Oleg Navrátil 1950
Prostějov
Jindřiška Somrová 1932
Služín
Alois Šťastný 1946 Čechy pod Kosířem
Anna Doubravová 1930
Držovice
Zdeněk Zaoral 1960
Prostějov
Jaroslav Trávníček 1939
Vyškov
Miloslava Brablecová 1934
Hamry
Oldřich Klíč 1957
Lipová
Ludmila Šoustalová 1929
Ptení
Marie Popelková 1933
Runářov
Marie Hliňáková 1927 Čechy pod Kosířem

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 2. srpna 2021
Ludmila Šťastná 1931 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Alfons Matoška 1928 Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miloslav Štěpánek 1927 Klenovice na Hané 14.00 kostel Klenovice na Hané
Úterý 3. srpna 2021
Svatava Pěnčíková 1953 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 4. srpna 2021
Radoslava Čechovská 1927 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Ondroušek 1960 Protivanov 15.00 kostel Protivanov
Pátek 6. srpna 2021
Jiří Rolný 1953 Prostějov 10.15 Obřadní síň Prostějov
Marie Kovaříková 1931 Kralice na Hané 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Sobota 7. srpna 2021
Josef Pěška 1924 Vídeň 11.00 kostel Bystročice
Jaroslav Tříska 1935 Ohrozim 13.00 kostel Ohrozim

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Mrákavová 1933

Prostějov Petr Zikmund 1946

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Viliam Macho 1942 Prostějova

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 2. srpna 2021
Augustin Žáček 1926 Prostějov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Středa 4. srpna 2021
Zdeněk Spurný 1941 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 6. srpna 2021
Ing. Luděk Skácel, plk. v. v. 1952 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

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

2. srpna 2021

nabídka pracovních míst / inzerce

WWW.VECERNIKPV.CZ

HLEDÁTE PRÁCI?

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
21062420833

JE V PÁTEK
6. SRPNA
V 10.00 HODIN

Pozice

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Strojní zámečník/-ce
25 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Wisconsin engineering Pv
Servisní technik/-ka
25 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Wisconsin engineering Pv
Pomocný kuchař/-ka
16 100 Kč
jednosměnný
střední odborné
AGEL nemocnice Prostějov
Pomocná síla v kuchyni
20 000 Kč
jednosměnný
základní+praktická Národní dům Prostějov
Člen/-ka výjezdové skupiny 18 500-30 000 Kč
turnusový
základní+praktická SBA alarmy Prostějov
Nástrojář/-ka
25 000-32 000 Kč
jednosměnný
střední odborné
Manus Pv
Operátor/-ka výroby
18 500-24500 Kč
třísměnný
základní+praktická Maier, Prostějov
Referent/-ka
19 730-28 920 Kč
pružná prac. doba ÚSO s maturitou
Statutární město Prostějov
Řezník/-ce
20 000-28 000 Kč
jednosměnný
ÚSO s maturitou
Makovec, 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.

21073010940

21072910926

21072910927

21073010935

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vojáčkovo náměstí
Anna KUČEROVÁ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

I třicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 5. SRPNA 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
Petr Sokol
Marie KERNOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
NEJLEPŠÍ GULÁŠE...
Věra SINKULOVÁ, Prostějov
Výherce získává: ČTYŘI VSTUPENKY v hodnotě 550 Kč na akci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
1, 5, 4, 4
Eliška DLOUHÁ, Prostějov
Výherce získává:
Výh
V
í
RODINNÁ VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč do bludiště.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Smíšené zboží v Želči se těší na vaši návštěvu.
Jan KRČMÁR, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

21060460711

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky poupravili další hvězdu programu
Prostějovského léta 2021, která se na náměstí T. G.
Masaryka představí 25. srpna...
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ZRNA, CENA, KAVALY, ŽIVOT, PAŽE, KLID, KŘIVULE, AMOK,
ANULOID, METR, SOUD, VROD, SETNINA, ORLE, BYSTA, JEZDEC,
KŘIŽÁK, EGOISTÉ, ŘEŽE, SJEZDY, JUTY, KOŽKA, KOPA, AKTA,
ZABÍT, ZÁKRYT, VIRY

21061160762
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BALÓNY NAD PROSTĚJOVSKEM
Od pátku 6. srpna až do neděle
8. srpna bude probíhat akce Balóny nad Prostějovskem. Zatímco na
čtvrtek je naplánovaný příjezd posádek, po další tři následující dny
budou vzduchoplavci vždy ráno
mezi 6:30 a 7:00 hodin startovat.
Pokaždé by to mělo být z jiného
místa.

„Máme přislíbenou účast celkem třinácti balónů. V pátek bychom chtěli
startovat z prostějovských Kolářových
sadů a další dny z břehu Podhradského
rybníka v Plumlově a zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Jak to však
bude konkrétně, to v tuto chvíli nedokáže nikdo říct. Vše se bude rozhodovat vždy den před startem. Rozhodující

21072810923

.'<37(.$l1('¨/(6531$'(11¨2'+2',1
.'(=0(&.¹3$5.¤(&+<32'.26©´(03/l832'+5$'6.¥+2
5<%1©.$93/80/29¨.2/´29<6$'<935267¨-29¨
bude počasí, zejména pak povětrnostní
situace. Všem bych tedy doporučoval
sledovat aktuální informace na našem
facebooku,“ vysvětlil Večerníku hlavní
organizátor Svatopluk Kuča s tím, že
v pátek v Plumlově navíc proběhne
balónová show, kterou doplní koncert
Karla Kahovce, Viktora Sodomy a kapely George and Beatovens.

akce
v regionu...

Zábavná sobota na hřišti
v Hrubčicích
V sobotu 7. srpna si přijdou na
své malí i velcí ve fotbalovém areálu v Hrubčicích. Akce se koná od
10.00 do 18.00 hodin a můžete se
těšit na zakrslé králíčky, se kterými
se bude možné i pomazlit, mimo
to se dočkáte také ochočených
kříženců vlka. Bohatý doprovodný program čeká na děti. Kromě
skákacího hradu na ně bude čekat malování na obličej, skákací
míče, šipky a další aktivity. Na
akci bude také stánek s výrobky
a pamlsky pro králíčky. Vstupné
je zdarma, platit se bude pouze za
atrakce a celá akce se bude konat
za dodržení všech protiepidemických zařízení.

21022610245

Šermířský víkend na zámku

Kino
Metro 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 2. srpna
17:30 BLACK WIDOW
americký thriller
20:00 VÍTEJTE V ČESKU
komediální drama ČR
úterý 3. srpna
15:00 RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI
komediální drama Dánsko
17:30 GUMP – PES,
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
český rodinný film
20:00 MATKY
česká komedie
středa 4. srpna
17:30 BLACKPINK THE MOVIE
dokument Jižní Korea
20:00 AŽ PŘIJDE KOCOUR
česko-slovenská komedie
čtvrtek 5. srpna
17:30 JAN WERICH: KDYŽ
UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE...
dokument ČR
20:00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
akční komedie USA
pátek 6. srpna
15:30 KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
animovaná komedie USA
17:30 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
20:00 SHOKY & MORTY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
česká komedie
sobota 7. srpna
15:30 KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
17:30 SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
20:00 EXPEDICE: DŽUNGLE
dobrodružná komedie USA
neděle 8. srpna
10:30 KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
15:30 MAXINOŽKA 2
animovaný film Belgie
17:30 BLACKPINK THE MOVIE
20:00 EXPEDICE: DŽUNGLE

Zámek
Prostìjov

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

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
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
„zeď,“ dominanta ze 70. let minulého
století, ale i mnoho dalších a také obrazy, kterými se slavný fotograf vyjadřuje
v poslední době, je dovezena do Prostějova poprvé a originálním doplněním
jsou fotografie prostějovských tvůrců,
kteří tak chtějí vzdát poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv

Zámek
Èechy p. Kosíøem
čtvrtek 5. až neděle 8. srpna
BALÓNY NAD ZÁMKEM
společenská akce

virtuální prohlídka a video na
www.teliportme.com
VÝSTAVA OBRAZŮ
VIKTORA HOHAUSE
Zámek
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
Konice
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi výtvarným kronikářem, když do 8. srpna
zachycoval jeho atmosféru, proměny OBRAZY
výstava Milady Lenfeldové
i pulzující život

21072910921

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Letní kino
Prostìjov

Výstava drobného
zvířectva v Konici
Koničtí chovatelé zvou na výstavu
králíků, drůbeže, holubů, exotů a kaktusů, která se bude konat v sobotu 7.
srpna od 9:00 do 19:00 hodin a v neděli 8. srpna od 9:00 do 16:00 hodin
v areálu Českého svazu chovatelů za
Kružíkovou ulicí v Konici. Připraveny budou pečené makrely, skákací
hrad i tombola.

Zámek Prostějov
pátek 6. srpna
21:00 MATKY
česká komedie
sobota 7. srpna
21:00 EXPEDICE: DŽUNGLE
dobrodružná komedie USA

Letní kino
Mostkovice
středa 4. srpna
21:00 TICHÝ SPOLEČNÍK
komediální drama ČR
pátek 6. srpna
21:30 MATKY
česká komedie
sobota 7. srpna
21:30 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
česká komedie
neděle 8. srpna
21:00 MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
rodinný film Česko/Slovensko/Německo

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

Zámek
Plumlov
úterý 3. srpna
GEISSLERS
HOFCOMOEDIANTEN
divadelní představení
sobota 7. srpna a neděle 8. srpna
ŠERMÍŘSKÝ VÍKEND
sokolnické ukázky, dobové tance,
rytířské turnaje, prohlídky Vysokým
zámkem

V sobotu 7. a v neděli 8. srpna vždy
od 9:30 do 18:00 hodin se na zámku
v Plumlově bude konat Šermířský
víkend. Účinkovat v něm bude skupina historického šermu Grál, která
zve na šermířskou povídku princezna Brunhilda, mušketýrský regiment
Corporal, jenž předvede nelítostné
souboje od gotiky do rokoka, skupina
historického tance Roseta s pásmem
renesančních tanců a další. Kovářské
řemeslo představí mistr Jakub, připravena bude i Skřítkova řemeslná dílna,
chybět nebudou ani sokolníci.

Štrasburk ve fotografiích.
Kde?

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<É,32=9~1.<
1$$.&(1~092/(-7(1(%23,Ĝ7(
1$7(/
1(%21$(Ǘ0$,/,1=(5&(#9(&(51,.39&=

Nadcházející neděli 8. srpna započne
výstava fotografií Jiřího Vosičky Štrasburk. Od 15.00 hodin se tak mohou
příznivci těšit na vernisáž a originální
komentáře k fotografiím od Jana Zatloukala. Na výstavu se budete moci
podívat až do 5. září. Otevírací doba
regionálního muzea v Dobromilicích
je úterý, čtvrtek a neděle.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* do středy 4. srpna se koná STEZKA PARKEM SE ZVÍŘÁTKY. Samoobslužná hravá stezka na Husově náměstí je zaměřena na
informace a hravé úkoly o zvířatech.
* v úterý 3. srpna od 9:00 do 12:00 hodin
se koná CYKLOVÝLET DO SKALKY.
Společný cyklovýlet nejen pro rodiny s dětmi. Sraz v 9:00 hod. na Husově náměstí u hl.
vchodu do bývalé základní školy.
* ve středu 4. srpna od 8:00 do 14:00 hodin je na programu akce NAUČNOU
STEZKOU ELIŠKY Z KUNŠTÁTU. Vycházka nejen pro seniory po naučné stezce
ze Seničky ke Svaté vodě u Cakova. Ráno
sraz na hl. nádraží v Prostějově, společný
odjezd v 8:02 do zastávky Odrlice. Odtud
projdeme kolem zajímavé budovy – sušárna
chmele v Odrlicích. Dojdeme do Seničky,
kde si prohlédneme technickou památku
ohrady proti povodním. Pak se vydáme po
naučné stezce do Cakova ke Svaté vodě.
Délka trasy 7 – 10 km.
* ve čtvrtek 5. srpna od 16:00 do 17:30
hodin se koná TVOŘIVÁ DÍLNA: MISKY OSÁZENÉ SUKULENTY. Akce pro
všechny generace, při které si osázíme různé nádoby venkovními sukulety (netřesky
apod.). Osázené nádoby dozdobíme různými druhy kamenů a ozdobami z korálků.
Svůj výrobek si můžete odnést domů. Všechen materiál bude k dispozici.

621635267¨-29
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.
5µ=1¥
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.

&(1758035252',18
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.

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
různých velikostí).
– Kobeřice, délka trasy 5 km.
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internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

20041410570



Číslo 30 •Ročník 25

SPOLEČNOST

Pondělí 2. srpna 2021
Naleznete
uvnitř

Jestřábi přivedli

FFOTBAL EXTRA

ƔƔ Exkluzivní servis před startem
nové sezóny vám kromě jiného přináší
soupisky regionálních týmů a kompletní los všech soutěží nejen do šatny!
strany 26 až 32

Eva REITEROVÁ

Foto: internet

21073010941

PROSTĚJOV Ještě jednoho útočníka přivedlo vedení
ení prostějovského
p
hokejového klubu.
Stal se jím Tomáš Jáchym, který přichází z prvoligové Poruby, aby Jestřábům pomohl k postupu do play-off! Klub o příchodu pětadvacetiletého hokejisty informoval
MLÁDÍ NA PLAC
M
v neděli na svých internetových stránkách. „Jednání byla na vysoké úrovni,
Ɣ Světový šampionát družstev do
ƔƔ
cítil jsem, že je o mě velký zájem a měl jsem z toho pozitivní pocity, takže ne
?
À=
2
bylo co řešit. Rozhodlo také skvělé zázemí, které v Prostějově je a také cíle pro ßNíN?H; 114 let se po koronavirové pandemii
vvrací do Prostějova. A startuje už dnes!
následující sezónu. Věřím, že budeme předvádět pěkný hokej před plným hleMNL;Hí
strana 38-39
dištěm,“ řekl ke svému příchodu odchovanec Českých Budějovic.
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Hvězdárnu pomaluje Vrchol podzimu

Ital Patrizio

PROSTĚJOV Budova hvězdárny už řadu let tvoří dominantu
Kolářových sadů. Letos tato instituce slaví 60. let od zahájení
své činnosti. Jedním z vrcholů
oslav bude vytvoření nové velkoplošné malby na její fasádě. nějakým vandalem,“ vysvětlila Ve- art festivalem z Olomouce. Díky

&! *+12é0+1

Jedno graffiti už na sobě hvězdárna
má několik let. „Vzniklo díky dětem, které vedl tehdejší šéf hvězdárny Karel Trutnovský. Přemalovaly
tak čmáranici na fasádě vytvořenou

ƔƔ Prostějovští tenisté Zdeněk Kolář s Jiřím Lehečkou hned při svém
prvním společném turnaji ve čtyřhře
slaví titul. Debl dvou hráčů TK Agrofert ve finálovém zápase v Poznani
porazil dvojici Drzewiecki, Vukic
6:4, 3:6, 10:5.

černíku Iveta Fréharová z prostějovského muzea, jež nyní na prostějovské hvězdárně působí.
V rámci oslav výročí hvězdárny
vznikne malba nová. „Zahájili jsme
spolupráci s renomovaným Street

tomu dojde poslední týden v srpnu
k přemalbě. Vybírali jsme z celkem
čtyř návrhů a nejvíce se nám zalíbil ten, který vytvořil italský umělec Patrizio,“ prozradila Fréharová.
(mls)

ƔƔ Při posledním měření kvality
vody v Plumlovské přehradě minulé
pondělí hygienici zjistili, že se zhoršila, nyní má stupeň tři. Při něm je
mírně zvýšená pravděpodobnost
vzniku zdravotních problémů při
vodní rekreaci.
ƔƔ Další prostějovský tenista Roman Jebavý na druhý deblový titul
z ATP v Kitzbühelu nedosáhl. Jednatřicetiletý člen TK Agrofert a jeho
parťák Matwe Middelkoop ve finálovém střetnutí proti deblu Erler Miedler 5:7, 6:7(5).
ƔƔ Inspektoři Státní zemědělské
a potravinářské inspekce našli v prodejně Adam velkoobchod v Olšanech u Prostějova nebezpečný
gothajský salám. Nevyhovujícími parametry byly vzhled povrchu a vůně.

0COÊUV÷VQJQVQRTQXK\QTPÊJQITCHHKVKD[O÷NQPCUMNQPMWRT¾\FPKPX\PKMPQWVPQXÆ

boje na zelených trávnících aneb

Foto: Martin Zaoral

KAM ZA F

KRAJSKÝ PØEBOR – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 2. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 2. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
TJ SIGMA LUTÍN
SOBOTA 7. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kralicích na Hané

TJ SOKOL URČICE
SOKOL PLUMLOV
NEDĚLE 8. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Určicích

FC KOSTELEC NA HANÉ
1. HFK OLOMOUC „B“
NEDĚLE 8. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Kostelci

SOKOL KLENOVICE
SOKOL ÚJEZDEC
SOBOTA 7. 8. 17:00 HODIN
FotbalovýareálvKlenovicíchnaHané
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PROSTĚJOV Utkání s brněnskou Zbrojovkou mají na stadionu SCM Za Místním nádražím vždy enormní náboj. Můžeme mluvit o štěstí, že se domácí fanoušci na tohoto
soupeře mohou těšit v druholigové historii
eskáčka už potřetí.
Velkým svátkem pro prostějovský fotbal
bylo samozřejmě především to první utkání
po opětovném postupu do druhé ligy v létě
2018, kdy před kamerami České televize Hanáci zvítězili gólem v závěru utkání 2:1 a „odstřelili“ tak tehdejšího soupeřova kouče Pivarníka. Podruhé přijeli Brňané na Hanou v závěru
ročníku 2019/2020, který se kvůli covidové pauze dohrával až počátkem července. Domácí dokázali favorita obrat o body, když důslednou defenzi-ch
vou uhráli bezbrankovou remízu. Více v pamětích
ny
z tohoto utkání však zůstává emotivní loučení ikony
obou klubů Karla Kroupy.
Do třetice to sice na první pohled vypadá, že nějakým zvláštním nábojem
duel s brněnskou „flintou“ sršet nebude. Sezóna se teprve rozehrává, dřívějších Zbrojováků už v kádru eskáčka také není tolik. Jenže první dojem
klame. Druhá domácí porážka na úvod soutěže by mohla na psychice Jarošíkových svěřenců zanechat nemilou stopu.
To jistě fanoušci nechtějí, proto by měli v hojném počtu své hráče tuto sobotu
7. srpna od 17.00 hodin přijít podpořit v co nejhojnějším počtu.
(tok)

vs.

ZPRAVODAJSTVÍ Z TÁBORA ESKÁČKA
NAJDETE NA STRANÁCH 33 A 34

➢

TBALEM
PØEBOR OFS PROSTÌJOV – 2. KOLO PØEBOR OFS PROSTÌJOV – 2. KOLO

SOKOL DRŽOVICE
FC PTENÍ
SOBOTA 7. 8. 17:00 HODIN
Fotbalový areál v Držovicích

TJ SOKOL BRODEK U PV
SOKOL VRAHOVICE
NEDĚLE 8. 8. 17.00 HODIN
FotbalovýareálvBrodkuuProstějova

2. srpna 2021

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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KRALICE NA HANÉ Že bývá plesová sezóna zvykově z kraje kalendářního roku? S tím si na Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na Hané
nepřijdete. Když jeho členům letošní podmínky
znemožnily uspořádat tradiční plesy, rozhodli se
oni uspořádat besedo o cembálo v létě. Obleky
vystřídaly šortky a košile, ale nechyběly typické
kroje, notná dávka cimbálové muziky, nějaký ten
tanec a také vtipná tombola. Kralickém kulturním
domě si tak člověk i v těchto teplých dnech chvíli
připadal, že je teprve po Vánocích.

8-TCNKEÊEJVQXUQDQVWQRTCXFWåKNQ

BYLI JSME
U TOHO

Foto: Jan Frehar

„Byli jsme zklamaní, že letos neproběhl žádný z plesů
a všechno bylo zavřené. Napadlo nás tedy uspořádat takovou akci ve zcela jiném termínu. Chtěli jsme už dříve, ale
volný termín v kulturáku nebyl, tak to vyšlo na polovinu
prázdnin. Hodilo se to však i nám, protože i my jsme se museli po té dlouhé době nicnedělání zase dát trošku dohromady,“ prozradila organizátorka akce Vladimíra Šolcová.
Kulturní dům v Kralicích disponoval omezenou kapacitou
pro maximálně 170 osob. Té akce nakonec ani nedosáhla,
ale návštěvnost byla i tak více než slušná. O muziku se po
celý večer staraly dvě kapely. Cimbálová muzika Primáš
z Přerova a pak také Hanácká mozeka Klas. V sále nechyběly ani krátké výstupy tanečníků v krojích. Na akci dokonce
dorazila i výprava děvčat z Knínic u Boskovic. „Klas jezdí
pravidelně na naše akce, takže jsme rády, že jsme tentokrát
zase mohly přijet my, a i v tomto netradičním termínu si
myslím, že to rozhodně stálo za to,“ shodovala se děvčata.
I s občerstvením se místní popasovali tak, že kopírovalo
plesovou sezónu. K dispozici proto bylo pivo i víno, plesovou klasiku reprezentovaly zákusky a řízečky. V neposlední řadě nechyběla také slosovatelná tombola ze vstupenek, jen maličko obměněná. Některé ceny sice byly
klasické, většina však spíše pro pobavení obecenstva.
Místo pytle brambor tak čekal na vylosovaného pytlík
brambůrků, místo pobytu v lázních minerálky Vincentka a Šaratice. A ani dalším fórkům nebyl konec...
Klas tak jednoznačně ukázal, že se umí bavit bez ohledu
na roční období, a pokud by neměl být konec epidemickým potížím, všichni přítomní ukázali, že se umí bavit
i v průběhu prázdnin. „Já jsem opravdu nadšená, že se
nakonec všechno takto podařilo. Zazpívali jsme si, zatancovali, po dlouhé době jsme se zase viděli a užili si
krásný letní večer v kulturáku. Už teď se těším na další
takové akce a věřím, že jich bude přes zimu zase tolik, jak
jsme byli zvyklí,“ dodala závěrem Šolcová.

Jan FREHAR

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

V Kralicích se besedovalo o cembálo

Už od odpoledních hodin se na prostějovském náměstí představily kapely Hard a Fragment, ovšem mnohem početnější publikum dorazilo
až večer. „Jsem rád, že se znovu můžeme potkávat a že se nás zde tolik
sešlo. Připravili jsme pro vás během
Prostějovského léta hodně super
akcí a vystoupení skupiny Mňága
a Ždorp bezesporu patří k jedněm
z nich. Dobře se bavte,“ přivítal diváky z pódia primátor Prostějova František Jura a po něm i náměstkyně
Milada Sokolová.
Česká rocková kapela Mňága
a Žďorp vznikla již v roce 1983,
několik let ale nesla název Slepé
střevo. V Prostějově hned v úvodu

Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍÍ
reportáž
ku po vystoupení skupiny Mňága
a Žďorp Milada Sokolová.
Co přinese další program Prostějovského léta? „V tomto týdnu nás
čekají koncertní vystoupení amatérských kapel a hned nato přijdou dva
nabité dny. Ve středu 11. srpna se
představí prostějovskému publiku
kapela Laura a její tygři a hned 12.,
tedy den poté, nás budou doprovázet
melodie z muzikálu Fantom opery.

Samozřejmě jsme nezapomněli na
předskokany, potěší nás kapely Bezsoucitu a Luna. Program pro děti připravilo též Ekocentrum Iris. V dalších
týdnech připravujeme módní přehlídku a v posledním prázdninovém
týdnu nás čeká hned troják – tři po
sobě jdoucí dny bude náměstí žít vystoupeními Pokáče, Hanky Zagorové
a Michala Hrůzy. Už teď se nesmírně
těším,“ prozradila Milada Sokolová.

8CNCwUMQOG\KąÊéUM¾MCRGNC/ÿ¾ICCäòQTRVQPCRTQUV÷LQXUMÆOP¾O÷UVÊRQą¾FP÷dTQ\DCNKNCq Foto: Michal Kadlec

Líbila se mi velmi i vystoupení kapel
Hard a Fragment, které rozproudily
náměstí již od odpoledních hodin.
Petr Fiala, frontman kapely Mňága a Žďorp, je velmi komunikativní a milý člověk. Pobavili jsme se
o vládních opatřeních a zadoufali, že
omezení brzy skončí. Lidé si s Mňágou zazpívali známé hitovky a pevně
věřím, že se natěšili na další program
Prostějovského léta,“ řekla Večerní-

jak mňágaa a žďďorrp poba
b vil prosttějjovvany...

Kdyby to bylo v Olomouci, tak sere
pes, ale tady…,“ rozesmál Prostějovany znovu Petr Fiala.
Nadšení z koncertu nezastírala ani
zazpívala dva ze svých největších náměstkyně primátora Milada Sohitů Písnička pro tebe a Nejlíp jim kolová. „Jsem veskrze spokojena.
bylo. „A to je všechno, mažeme do saa
Vrbátek, máme tam za chvíli dal3x foto: Michal Kadlec
ší představení,“ poškorpil diváky
frontman kapely Petr Fiala. Sled
dalších písniček ale ukázal, že si
z Prostějovanů jen vystřelil. „Hodně písniček jsme složili při pobytu
v Číně. Jak tak ostatně koukám,
Prostějov mi připomíná Peking,“
nebál se dalších průpovídek kytarista a zpěvák Petr Fiala.
Návštěvníci hodinu a půl dlouhého koncertu byli navýsost spo- (TQPVOCPMCRGN[2GVT(KCNCRQDCXKNRWDNKMWOXVKR- 8GVGT¾PK" 6Q PKMQNKX UV¾NG XÚDQTPÊ OW\KMCPVK PC -QPEGTVMCRGN[/ÿ¾ICCäòQTRO÷NX[PKMCLÊEÊFKRÐFKWGZEGNQXCNK
X¾EMQWMWNKUW
kojeni, přestože kapelu tu a tam PÚOKJN¾wMCOK
pozlobila technika. „Omlouvám
se za kapelu, že furt ladíme nástroje.

PROSTĚJOV Bohatý program Prostějovského léta napsal
minulý čtvrtek večer druhý díl. Na náměstí T. G. Masaryka excelovala rocková kapela z Valašského Meziříčí Mňága a Žďorp.
Tomuto hudebnímu uskupení, jednomu z nejstarších v republice, dělaly„předskokany“ kapely Hard a Fragment. Zhruba osm
set fanoušků kvalitní muziky pak těsně před dvacátou hodinou
přivítal primátor Prostějova František Jura s náměstky Miladou
Sokolovu a Jiřím Rozehnalem. Politiky ale po pár minutách na
pódiu vystřídala Mňága a Žďorp. A muzikanti si už po prvních
dvou písničkách naprosto získali srdce početného publika.

21073010944
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Skupina A

X

kvalitní výkony. „Zadarmo nedostaneme ani bod. V poslední době se nám
dařilo, máme dobré výsledky a dívky
se hodně těší. Věřím, že nám to pomůže a bude tomu odpovídat výsledek,“
přeje si Cetkovská.
Chlapecký tým je druhým nasazeným
a ve skupině odehraje zápasy taktéž
s Koreou, dále s Ekvádorem a Německem. „Máme představu o kvalitě
Němců, další dva protivníci jsou velkou neznámou. Pro všechny týmy je
mistrovství vrcholem v této věkové
kategorii, což pochopitelně platí také
o našich hráčích. V důsledku posledního náročného programu se trochu
projevuje únava, přesto doufám,
že v sobě kluci najdou síly a budou
úspěšní,“ řekl Tomáš Kajlík, kapitán
domácího výběru, který vstoupí do
turnaje střetnutím s Německem.
První hrací den začíná v prostějovském tenisovém areálu v pondělí
2. srpna od 10.30 hodin.
z
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z
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yy Z čeho pramenilo vaše přesvědčení, že hostitelem mistrovství zůstane
Prostějov?
„Za těch jedenadvacet let máme všichni hodně známých nejen v rámci ITF,
ale i u mnohých týmů. Když jsou na
začátku každého ročníku pravidelné
porady kapitánů a týmových šéfů, tak
jsou to vždy setkání starých známých.
A po každém závěrečném ceremoniálu si říkáme, tak za rok na shledanou,

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

zase se uvidíme. Když jsme si to slíbili,
muselo se to splnit.“
yy Čím si vysvětlujete, že pořádáte
šampionát více než dvě desetiletí?
„Dá se říct, že jsme našli k Mezinárodní tenisové federaci cestu, že se jí líbil
náš model organizace šampionátu.
Nejdůležitější je, že v ITF dlouhodobě
převládá názor, že je pro ně přece jen
prospěšnější pokračovat s těmi, kteří
projekt dokonale znají, navíc v globalizovaném složitém světě nabízejí tolik
nezbytný pocit bezpečí.“
yy Přestože v minulosti projevily
zájem o pořadatelství jiné státy?
„I přesto. (úsměv) Pokaždé, když přišla
doba, že se mělo rozhodovat o novém po-

řadateli, tak vedení světového juniorského tenisu ukázalo na nás. Za jedenadvacet
let jsme určitě prokázali, že to dovedeme
a jsme schopni nabídnout pořadatelskou
jistotu v dokonalém prostředí. Vždy jsme
byli připraveni šampionát organizačně
zvládnout. Mistrovství k nám prostě patří,
covid to jen na rok přerušil.“
yy Každý rok píšete další kapitolu
velkého příběhu. Vnímáte, že již
jste součástí tenisové historie?
„Ten velký příběh se vždy skládal z desítek menších, stejně důležitých, za kterými stála pracovitost prostějovských
nadšenců a členů organizačního týmu.
Tímhle mistrovstvím prošli tenisté a tenistky, kteří dnes vládnou světovému

tenisu, a nechci vyjmenovávat všechny
ty mladé talentované, kteří symbolickou tenisovou bránou vstoupili mezi
nejlepší a v dalších sezónách potvrdili
svůj talent.“
yy Vypadá to, že vás pořádání právě
tohoto šampionátu stále baví…
„Protože je speciální. Každé mistrovství světa bylo nejen velkou přehlídkou
světových nadějí z celého světa, ale
i ohromnou motivací pro ty, kteří se
chtěli zlepšovat. Ale současně je to pokaždé také šampionát plný dětské bezprostřednosti, aktéři si navzájem fandí
a přejí. Je ještě o kamarádství, na které
později už není takový prostor, proto se
vždy na každé těšíme. A platí to i letos.“
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Vážení tenisoví přátelé,
skoro čtvrtstoletí jsem ve funkci předsedy Českého tenisového svazu a nikdy nezapomenu na příběh, který zviditelnil český tenis a pracovitý Prostějov dostal do tenisové historie. Nedlouho
po svém zvolení jsem byl na výročním zasedání ETA v Helsinkách, pro mě to tehdy byla v roce 1998 premiéra na setkáních evropských tenisových šéfů, a právě tam jsem se s budoucím
prezidentem ITF Francesco Ricci Bittim dohodl na českém pořadatelství mistrovství světa. Letos se bude hrát na jednom místě po dvaadvacáté. Dnes už je to legendární číslo, které nikdo
nikdy nepřekoná. Prostějovský juniorský šampionát byl a je pro mě vždy pohledem do budoucna, první větší bránou do velkého tenisu. Važme si proto všech, kteří mu pomáhají.
Přeji českému mládí vítěznou odvahu, představitelům ITF pak hodně pohody v Prostějově a na přívětivé Hané.
Ivo KADERKA, prezident ČTS a Tennis Europe
Vážení tenisoví přátelé,
jsme rádi, že covid ztrácí na síle a tenis se houževnatě vrací do svého přirozeného prostředí. Po roční přestávce k nám přijedou už podvaadvacáté nejlepší juniorské týmy z celého světa. I v těch
nejsložitějších pandemických chvílích jsme věřili, že se náš pořadatelský seriál nemůže zastavit, že musíme být jako všichni tenisoví organizátoři trpěliví. Proto nás těší, že bude pokračovat nádherná a prospěšná pořadatelská tradice. Oceňujeme dokonalou spolupráci s Českým tenisovým svazem a jeho prezidentem Ivo Kaderkou. Vážíme si podpory Národní sportovní agentury a už si
ani nedovedeme představit naše projekty bez přispění města Prostějova a Olomouckého kraje. Rád bych také poděkoval všem našim tradičním obchodním partnerům, jen díky jejich vstřícnosti
můžeme připravovat juniorský šampionát družstev tak, aby byli spokojeni nejen zástupci ITF, ale především mladé reprezentace z celého světa.
Petr CHYTIL, jednatel TK PLUS
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Mgr. František JURA, primátor statutárního města Prostějova

Vážení sportovní přátelé,
vítám vás na mistrovství světa družstev chlapců a dívek do čtrnácti let v tenise. Zdravím vás jménem statutárního města Prostějova, které jako primátor zastupuji. Prostějov je s tenisovým
šampionátem družstev chlapců a dívek do čtrnácti let nerozlučně spjat, vždyť se zde konalo už více než dvacet ročníků této jedinečné akce. Dlouholetá tradice pořádání tohoto klání je
výbornou vizitkou organizátorů, kterým touto cestou děkuji. Diváci na prostějovských kurtech v minulosti viděli hrát současné i budoucí hvězdy světového tenisu. Bylo to díky vynikající práci
zdejších trenérů, kteří svým svěřencům pomohli na přední příčky světových žebříčků, ale také díky nejrůznějším turnajům a šampionátům přivádějícím do Prostějova talenty z celého světa. Přeji
nám všem, aby mezi účastníky srpnové akce bylo co nejvíce chlapců a dívek, které jednou budeme vídat na nejprestižnějších turnajích mužského i ženského tenisového okruhu.

Vážení fanoušci tenisu,
sport je nedílnou součástí života, nebo by jím alespoň být měl. Kultivuje totiž jak tělo, tak i duši. A také proto se na něj Olomoucký kraj zaměřuje. Plán sportovních akcí, které se v našem
regionu letos uskuteční, je nabitý k prasknutí. K tradičním odvětvím, tedy kopané, hokeji, volejbalu nebo cyklistice, v Olomouckém kraji patří také tenis. A zcela oprávněně. Prostějov je líhní
tenisových talentů, takže není divu, že právě v tomto městě si antuka na nezájem hráčů opravdu stěžovat nemůže. A je to patrné na výsledcích hráčů všech věkových kategorií.
Mistrovství světa družstev juniorů je toho jasným důkazem, současně však také toho, že i dnes mladí lidé od sportu neutíkají a nacházejí v něm to, co jim sezení u počítačů nebo mobilů
v žádném případě nemůže nabídnout. Z toho mám radost největší. Přeji vám hezké sportovní zážitky.
Josef SUCHÁNEK, hejtman Olomouckého kraje
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PROSTĚJOV Po roční pauze
se do Prostějova vrací finálový
turnaj mistrovství světa tenisových
družstev do čtrnácti let. A bude
u toho opět ředitelka šampionátu Petra Černošková (na
snímku). „Loni se hrát nedalo, přesto jsem nepřestávala věřit, že se tato akce na
naše kurty vrátí. Podařilo
se, mám z toho radost,“ těší šéfku prostějovských tenisových projektů, která mi
i s nadcházející akcí bohaté
zkušenosti.

„0LVWURYVWYtNQiPSDWőtFRYLGWRMHQQDURNSőHUXåLO´
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šampionát dokonce vyhrály. „V této
věkové kategorii je těžké něco plánovat. Přesto věřím, že z pohledu našich
družstev bude turnaj úspěšný,“ věří ředitelka mistrovství.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Obhájkyně posledního titulu narazí
na Koreu, Hongkong a Thajsko. Prvním protivníkem čtvrtého nasazeného družstva budou korejské tenistky.
„Je to taková asijská cesta. O soupeřkách toho moc nevíme. Obecně se
dá říci, že hráčky z tohoto kontinentu jsou menšího vzrůstu. Předností
je jejich velká bojovnost a pohyb na
kurtu. Hodně toho naběhají a hrají údery pod rovnějšími úhly,“ míní
kapitánka dívčího výběru Petra Cetkovská a předpokládá, že její hráčky
potřebují k úspěchu podat opravdu

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Na hodně exotické
soupeře narazí české týmy v základních skupinách mistrovství světa
tenisových družstev do 14 let. Na
evropského soupeře vůbec nenarazí dívky, jejichž cesta do další fáze
soutěže vede čistě přes asijské protivníky.
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Už dnes začne jubilejní 30. ročník Mistrovství světa družstev chlapců a dívek
do 14 let v tenisu – ITF WORLD JUNIOR TENNIS FINALS. Je to již podvaadvacáté za sebou, kdy prestižní mezinárodní tenisovou soutěž hostí TK
Prostějov, jehož komfortní prostory,
zařízení a vybavení tenisového areálu
poskytují vhodné prostředí pro nejvýznamnější mládežnickou mezinárodní
tenisovou akci, ze které vzešlo mnoho
pozdějších vítězů grandslamových
podniků včetně Rafaela Nadala, Lleytona Hewitta, Amelie Mauresmové,
Justin Heninové, Novaka Djokoviče a
také mnoho českých hvězd jako jsou
například Tomáš Berdych, Lucie Šafářová nebo Nicol Vaidišová.
„To se ještě žádnému tenisovému svazu a klubu na světě nepodařilo, je to

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ zpravodajství

a Německo. „To je hodně malá daň
za to, že můžeme šampionát pořádat.
Chtěli jsme, aby se mistrovství konalo především kvůli mladým tenistům.
Děti byly v posledních měsících nejvíce postižené. Zrušily se jim všechny
turnaje, což je špatně. Mezinárodní
tenisová federace ITF na to má stejný
názor, i proto jsme udělali maximum,
aby se hrálo,“ oddechla si ředitelka finálového turnaje Petra Černošková.
Pořadatelé se na velkou světovou akci
museli pečlivě připravit a splnit veškerá platná hygienická opatření. „Bylo
třeba vytvořit klasickou bublinu. Udělali jsme maximum, aby jednotlivé
týmy nepřišly do přímého kontaktu.
V jídelně budou mít vyhrazené své
stoly, každé ráno budou všichni aktéři kontrolováni. Kdo nebude mít
na sobě zelené označení, nedostane
se z pokoje. Každý tým přijel z Olomouce vozidlem, v němž nebylo jiné
družstvo,“ vypočítala některá opatření
Černošková.
I přes složitou dobu v souvislosti se
šířením Covid-19 se podařilo odehrát
náročnou kvalifikaci konanou na pěti
kontinentech. Nejlepších 16 chlapeckých a 16 dívčích družstev postoupila
do závěrečného finále v Prostějově.
Do bojů o medaile zasáhnou také domácí výběry. Chlapci obhajují bronzové medaile, dívky poslední odehraný

yy Naposledy chlapecký tým vybojoval bronzové medaile. Je v silách
současného výběru tento úspěch
zopakovat?
„Na to je těžké odpovědět. Z pohledu evropského žebříčku jsou na tom
naši dva nejlepší dobře. Ale reálně
neznáme sílu mimoevropských států.
Obvykle se stává, že dorazí týmy a jejich hráči vypadají na sedmnáct. Jsou
fyzicky vyspělí, což jednotlivé zápasy
hodně ovlivní.“

yy Medaile tedy bude viset hodně
odně
vysoko?
„To platí u všech šampionátů. Ale
le našemu týmu věřím. Dokázali jsmee být
úspěšní i v předchozí věkové kategorii
orii na
největších evropských turnajích. Věřím,
že předvedeme kvalitní výkony a tomu
bude odpovídat také konečný výsledek.
edek.“
yy Vnímáte domácí kurty jako
o výý
hodu?
„To není tak jednoznačné. Domácí výběry jsou vždy pod větším tlakem. Ale

PROSTĚJOV Poprvé povede český chlapecký výběr do bojů o světové medaile kapitán Tomáš Kajlík (na snímku), přesto bude mít na
své straně jednu výhodu. Hráče zná z předchozí spolupráce u týmu
do dvanácti let a věří, že tým společně naváže na dřívější úspěchy.
„Je to zajímavý ročník, přál bych klukům, aby to potvrdili,“ říká Kajlík.

říká Tomáš Kajlík
k
mají zase hodně kvalitních hráček
áček
Spojené státy.“
yy V minulých ročnících se ukázaázalo, že k úspěchu družstva potřebubují dobrý los. Souhlasíte?
„Los je důležitý, ale nerozhoduje.
uje.
Nehraje se na to, jestli máte lepší,
pší,
nebo horší základní skupinu. Kdo
chce vyhrát, musí jít míč za míčem,
set za setem. Uspět ve skupině je první
předpoklad úspěchu.“
yy Jak se dívky těší na start šampionátu?
Foto: internet

„Hodně. Úspěšné vystoupení na
mistrovství Evropy je dostalo do
pohody. Rády reprezentují a hrají
týmové soutěže. Půjdou za úspěchem.“

Chlapecký výběr České republiky

Kapitán: Tomáš Kajlík

Denní zpravodajství a průběžné výsledky sledujte na www.vecernikpv.cz

Kapitánka: Petra Cetkovská

NELA JANDOVÁ
ŠTĚPÁN SKLENIČKA
1.ČLTK Praha
TK Sparta Praha
Členka reprezentačního výběru, který na mistrovství Ev- V generálce vyhrál mezinárodní turnaj Tennis Europe Cat
ropy družstev v italském San Remu obsadil čtvrté místo. 2 v rakouském Bad Waltersdorfu.

MARIE SLAMĚNÍKOVÁ
JAN KUMSTÁT
TK Agrofert Prostějov
TK Agrofert Prostějov
Ve dvouhře na mistrovství Evropy vypadla ve 3. kole, chuť si Těsně před startem šampionátu prokázal skvělou formu, když
spravila ve čtyřhře, kde s Terezou Valentovou získala zlato.
na mistrovství Evropy postoupil do finále a získal stříbro.

TEREZA VALENTOVÁ
MAXIM MRVA
TK Sparta Praha
TK Agrofert Prostějov
Čerstvá mistryně Evropy, která během šampionátu ztratila Jako nasazená jednička se na mistrovství Evropy probojediný set až ve finále s nejvýše nasazenou Alinou Korněje- joval do semifinále, v němž prohrál s pozdějším vítězem
vovou z Ruska.
Nikolou Došičem.

Dívčí výběr České republiky
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yy Do turnaje družstvo vstoupí
v pozici obhájců mistrovského titulu. Není to nevýhoda?
„Spíše to beru jako privilegium. Ano,
budeme sice trošku pod tlakem, poslední výsledky ale ukázaly, že děvčata
mají dobrou formu. Tomu budou odpovídat naše ambice. Chceme uspět.“
yy Zkusíte odhadnout největší souFoto: internet
peře našich tenistek?
jako výhodu beru skutečnost, že naši „Myslím, že budou tradiční. Silný výhráči mají týmové soutěže rádi. Už to běr mají opakovaně Rusky, kvalitní
ukázali a doufám, že to opět zopakují.“ bude čínský výběr, po nějaké době

PROSTĚJOV V roce 1999 byla Petra Cetkovská (na snímku) jedničkou českého dívčího výběru, letos se na mistrovství světa
věta
do 14 let představí v roli kapitánky obhájkyň posledního zlata.
ata.
„Srovnávat se to opravdu nedá. Svět se hodně změnil, i tenis
is je
jiný. Zůstala ale touha vyhrávat. Mistrovství je pro děvčata velká
elká
výzva,“ říká kapitánka českého výběru.

„Klukům bych medaili přál,“
p , HÁIÁF<KDOµIF<?ÁQ@F-@OM< @OFJQNFµ
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fantastická pořadatelská série! Nikde
jinde se tak dlouho akce Mezinárodní
tenisové federace nekonala! Juniorské
mistrovství světa družstev v tenise se
bude na Hané hrát na začátku srpna
už podvaadvacáté,“ usmívá se Petra
Černošková, tradiční ředitelka světového juniorského šampionátu. „Juniorské mistrovství světa družstev do 14
let v Prostějově se navždy zapsalo do
historie tenisu. Týmový šampionát do
14 let je první větší bránou do velkého
tenisu a díky více než dvacetiletému
pořadatelství měl mladý český tenis
každoročně šanci změřit své síly s největšími talenty z celého světa,“ říká Ivo
Kaderka, prezident Českého tenisového svazu a Tennis Europe.
Nad letošním kláním talentovaných
tenistů dlouho visel otazník, přesto
vše dobře dopadlo a nastupující generace si to může rozdat o medaile.
Původní obsazení ovšem doznalo
několika změn. Kvůli omezením nedorazily výběry Indie, Tunisu a Argentiny, které nahradila Korea, Finsko

PROSTĚJOV Po roční přestávce, kterou způsobila celosvětová koronavirová pandemie, přivítá prostějovský tenisový areál největší
naděje v rámci finálového turnaje mistrovství světa družstev do
14 let. Šampionát se odehraje na Hané podvaadvacáté od pondělí
2. do soboty 7. srpna. V obou kategoriích se představí tradičních
šestnáct týmů ze všech kontinentů. Dívky České republiky obhajují z roku 2019 titul, chlapci získali naposledy bronz.

Místo Indie, Tunisu a Argentiny dorazili náhradníci, ale hraje se!
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ním prostředím. Vodník seděl třeba
u rybníka, z něhož děti lovily ryby.
Úžasnou kulisu kolem sebe měl také
Smrťák, který strašil na hřbitově.
I masky byly dosti podařené, třeba
loupežník měl taková fousiska, že se
ho děti bály snad víc jak čerta. Ten
zas byl hrozně upovídaný,“ zhodnotila Tereza Sklenářová, která do Skřípova dorazila z Prostějova.
Nejvíce nadšené byly samy děti. „Nejstrašidelnější byl určitě Smrťák i s tím

Martin ZAORAL

pro Večerník

kkoho
oho jste
jsste mohli
moohli potkat
pottkat
at na
na skřípově…
skřřípově…
…

ve frontách na maso, kde klábosí
s ostatními babkami. Lidé si ji občas
pletou se staršími chovatelkami koček a někdy mohou mít i pocit, že ji
mají dokonce i v příbuzenstvu“.
Strašidelný les ve Skřípově mezi
ostatními podobnými akcemi vyniká vždy novými a nápaditými
úkoly, které mají rozdílnou obtížnost, takže si na jednotlivých stanovištích přijdou na své jak větší,
tak i menší děti. „Byli jsme už na několika pohádkových či strašidelných
lesech, ale tento je podle mě nejlepší.
Velice se mi líbí, jak tu pracují s okol-

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

3x foto: Martin Zaoral
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Tato akce je neodmyslitelně spjata s výstavou kreslených vtipů od českých i slovenských autorů, kteří
svá humorná dílečka prezentují v časopise Tapír.
„Na Žralok se sjelo deset kamarádů kreslířů z celé
republiky. Zval jsem i bratry Slováky, ti ale kvůli
karanténě bohužel dorazit nemohli. Jsme zde od
toho, abychom pobavili sebe, ale hlavně návštěvníky. Připravena je asi stovka vystavených kreslených

*WOQTKUVÆ\EGNÆTGRWDNKM[X[UVCXQXCNKUXÆMTGUNGPÆXVÊRM[
CRąGFUVCXKNKVCMÆMQTWPQXQWUVG\MW 2x foto: Michal Kadlec
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Ladislav VALNÝ

vtipů a karikaturisté jsou připraveni také zájemcům
nakreslit vše podle jejich přání,“ řekl přímo na místě
Večerníku Jan Tatarka, organizátor celé akce.
Ta měla název Stezka korunami bez stromů. Večerník samozřejmě žádal o vysvětlení tohoto na první
pohled nelogického názvu. „Dnes nic odhalovat
nebudeme, překvapení chystáme na příští rok.
Tentokrát jsme ale tady vystavili obrázky korun
jako platidel. Je jich sedmnáct a lidé mají za úkol
uhodnout, ve které zemi se jimi platí. Věděli jste, že
koruna je měnou celkem v sedmnácti zemích světa? No vidíte! Takže to není o stromech, ale o penězích,“ zubil se Jan Tatarka.
A ještě jednu „šokující“ zvláštnost připravili pořadatelé pro návštěvníky akce. Na jedné z laviček
v kempu nabízeli humoristé k prodeji například
starý rezavý stojan na kola za sto tisíc korun(!),
betonový patník za 72 500 korun, umělohmotnou láhev na pití za 45 000 korun či odpadkový
koš za 20 000 korun. Zatímco lidé při pohledu na
tyto nehorázné ceny kroutili hlavami, organizátoři se smíchy za břicha popadali...
„Ranila by mě mrtvice, kdyby si fakt někdo něco
koupil. Ale pokud by měl někdo zájem o všechny
tyto věci, vyjednal by s námi slevu,“ smál se Jan Tatarka. A společně s ním se bavily stovky lidí, kteří v sobotu odpoledne do kempu Žralok dorazili. (mik)

nám to situace příští rok umožní, tak
bychom akci rádi opět zopakovali,“
zhodnotila Hana Machová z pořádajícího spolku Association Military
Fan, který kromě Strašidelného lesa
pořádá například oblíbený dětský Armycamp. Ten ovšem musel být pro
letošní rok zrušen.

#UKPGLRTQRTCEQXCP÷LwÊOUVCPQXKwV÷O
5VTCwKFGNPÆJQ NGUC D[N VGPVQ JąDKVQX
KUG5OTċ¾MGO Foto: Martin Zaoral

SMRŽICE Nepřízeň počasí si zle
pohrála s tradiční akcí ve Smržicích. Zdejší Spolek rodičů uspořádal v neděli odpoledne v místním
parku Jana Nepomuckého další
ročník Sousedského pikniku. Bohužel kvůli četným lijákům byla
účast velice slabá.
„Máme připraveny nepromokavé
stany, jdeme do toho,“ řekla těsně
před polednem hlavní organizátorka
Pavla Slezáčková, když se jí Večerník
telefonicky ptal, zda akci neodloží.
V tu chvíli se totiž z nebe řinuly provazy vody.
Sousedský piknik v parku nakonec
začal podle plánu ve 14 hodin, ovšem
po třetí hodině odpolední se po dal-

ších dešťových přeháňkách Večerník
přesvědčil, že lidi od účasti na pikniku
počasí skutečně odradilo. „Je to velká
škoda, dorazilo jen pár tradičních účastníků. Tato akce je celostátní a ta naše ve
Smržicích má číslo jedenáct. Hodnotí
se účast lidí, takže letos asi v celonárodním hodnocení moc neuspějeme. Ale
pořád věřím, že lidi ještě dojdou. Akce
má za cíl lidi pobavit. Mají přijít lehnout
si na deku, společně si popovídat. Cílem je strávit hezké chvilky u bohatého
občerstvení a také oslavit Mezinárodní
den přátelství,“ uvedla Jitka Slezáčková.
Do šesté hodiny večerní sice dorazily
malé skupinky smržických občanů,
nicméně loňské účasti Sousedský
piknik nedosáhl ani náhodou. (mik)

0GF÷NPÊ5QWUGFUMÚRKMPKMXG5OTåKEÊEJPCXwVÊXKNCMXčNKPGRąÊ\PKRQéCUÊLGPJTUVMCNKFÊ
Foto: Michal Kadlec
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svým krchovem. Z úkolů mě nejvíc
bavilo střílení duchů. Celé to bylo naprosto super,“ svěřil se osmiletý Filip.
O tom, že se skřípovský Strašidelný les těší skvělé pověsti v širokém
okolí, svědčí fakt, že dorazili lidé
nejen z nedaleké Konice či Prostějova, ale vážit cestu neváhali
ani rodiče z Mohelnice či Brna.
„Lidí přišla spousta a všichni nás
chválili, takže jsme spokojeni. Pokud

Chlapci

„Akce bude, máme připravenou
„mokrou“ variantu. Pohádková
stezka měla být původně čtyři kilometry dlouhá a děti měly pohádkové

Michal KADLEC

VÝŠOVICE Velice příjemné
a roztomilé odpoledne strávily
v neděli desítky dětí nejrůznějšího věku ve Výšovicích. Zdejší
obecní úřad společně s kulturní
komisí uspořádal v pořadí již třetí ročník Putování za pohádkou.
Přestože akci zrovna nepřálo počasí, organizátoři ji na poslední
chvíli upravili a těšili se obrovskému zájmu dětí a jejich rodičů.

postavy poznávat na polních cestách
a v lese. Nakonec jsme akci takzvaně
uklidili pod střechu. Využili jsme
fotbalové hřiště, odkud se děti a jejich rodiče přesunuli do kulturáku
a na zámek,“ sdělil starosta Výšovic
Jakub Haluza Večerníku asi hodinu
před startem akce, kdy z nebe lilo
jako z konve.
Nakonec se ale v průběhu nedělního odpoledne počasí umoudřilo
a i přes občasné dešťové přeháňky
přitáhlo Putování pohádkou velmi
početnou účast. Na výšovickém
hřišti si děti mohly pod dohledem
Vinnetoua zastřílet ze vzduchovky,
poté je už však čekaly pohádkové

postavy. V kultuFOTOGALERIE
ráku a na zámku
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
plnily děti úkoly ve
spolupráci s mlynářem, vodníkem
a čertem, řezaly poleno s Lotrandem
a Zubejdou a setkaly se při různých
soutěžích s králem,
princeznou, Shrekem a dalšími postavičkami z pohádek či novodobých
seriálů. U každého stanoviště zís- malej, ale šikovnej,“ zubil se na děti
kali všichni účastníci z řad drobo- čert z Troškovy Princezny ze mlejtiny něco sladkého na zub. „Já jsem na. Akce měla obrovský úspěch.
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PLUMLOV Sobotní odpoledne v kempu
Žralok u plumlovské přehrady patřilo všem,
kteří mají rádi humor. Obzvlášť ten kreslený. Klub kreslířů a humoristů v čele s Prostějovanem Janem Tatarkou uspořádal čtvrtý
ročník zábavné akce Tapír sežral Žraloka. Po
odhalení Žraločí epopeje a vzápětí Pomníku
neznámého pijana a Čůrajícího chlapečka došlo letos na Stezku korunami bez stromů.

www.vecernikpv.cz

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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pro Večerník
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Upír, vodník, pirát, smrťák, loupežníci, víly, čert, čarodějnice a duchové. Všechna tato stvoření hostila
o víkendu bývalá vojenská posádka
ukrytá v lesích nedaleko Skřípova
na Konicku. Ožila díky nadšencům,
kteří tu čas od času pořádají akce pro
děti. Strašidelný les se v místě konal
v pořadí již počtvrté. O některých
strašidlech si i tentokrát děti i jejich
rodiče mohli vše podstatné přečíst
na cedulkách před jejich stanovišti. Dozvěděli se tak například to, že
„Babu Jagu dnes můžete ojediněle
potkat v menších městech zvláště
saa

SKŘÍPOV Projít se krásnou přírodou, seznámit se se strašidly, překonat strach, splnit úkoly a konečně dostat zaslouženou odměnu. Tak to byl program pro zhruba 350 dětí, které se uplynulou
sobotu 31. července sešly ve Strašidelném lese ve Skřípově.
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Na Strašidelný les do areálu bývalé vojenské posádky dorazilo 350 dětí
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PROSTĚJOVIČKY Nádherné sobotní odpoledne 24. července strávily všechny generace občanů Prostějoviček. Místní
dobrovolní hasiči ve spolupráci s obecním úřadem a spolkem Sopka uspořádali tradiční hody plné zábavy, atrakcí
a pochopitelně nemohla chybět ani tradiční vyhlášená soutěž v běhu přes lávku napříč místním rybníkem. Sobotní hodové hrátky v Prostějovičkách přilákaly doslova davy zájemců, což samozřejmě velice potěšilo místní organizátory.
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Michal
KADLEC
Program hodů začal dvě hodiny
po poledni dětským kabaretem.
„Jsem nadšená z toho, kolik dnes
přišlo lidí. Je to podle mého názoru rekordní návštěvnost. Na druhé
straně se tomu nedivím, lidé se po
té zlé covidové době chtějí setkat
a popovídat si. A také každý tak
trochu tuší, že na podzim bude podobným akcím zase utnutý tipec,“
přivítala Večerník na akci starostka
Prostějoviček Zdeňka Růžičková.
Starosta místního SDH Roman
Petržela pak Večerníku řekl, že

podobná hodová setkání probíhají
v Prostějovičkách už od poloviny
osmdesátých let minulého století.
„Stala se z toho krásná tradice, ale
do dnešní podoby se nám podařilo
naše hody dostat až v posledních
dvou desetiletích. Například přeběh přes lávku dnes odstartujeme
už po patnácté. Dříve jsme pořádali i turnaje ve volejbalu a nohejbalu. To jsme ale později zavrhli, protože to bylo náročné na čas. Jinak
zde po dětském kabaretu s vystoupením loutkového divadla máme
připraven skákací hrad pro děti,
aquazorbing, modelování balónků
či kreslení na obličej. Jako perličku chystáme požární útok hasičů
se stříkačkou z roku 1940. A na
závěr programu pak ve večerních
hodinách ukončíme hody taneční zábavou se skupinou Novios,“

Muzeum láká na speciální prohlídky
RNRĀiUHFKYHILOPHFKDSRKiGNiFK
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ČECHY POD KOSÍŘEM Tak to je
jízda! S celou řadou novinek vtrhlo
do letošní sezóny dostavěné Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem. Nelze se vůbec divit, že do něj
každý den míří značné množství
lidí ze všech koutů ČR. Všichni
jsou pak uhranuti nejen úžasným
interiérem a jedinečnými exponáty, ale také zajímavým programem.
Muzeum kočárů začátkem prázdnin
letos naplno roztočilo loukoťová
kola cestovního kočáru, když jeho
zástupci vyrazili na cestu po Olomouckém kraji. Od té doby láká stále více turistů do Čech pod Kosířem.
„Velké oblibě se u nás těší speciální
komentované prohlídky na téma
Kočáry ve filmech a pohádkách

stejně jako ukázky restaurování
kočárů. Každou neděli a svátek pak
v dobových kostýmech předvádíme
ukázky skládání a rozložení střech
kočárů,“ prozradil majitel muzea
Václav Obr, který navázal na loni založenou tradici cest formanským vozem taženým koňským spřežením.
Jedná se o dobrodružný výlet proti
proudu času. „Letos tímto způsobem vyrážíme každé druhé pondělí
do Terezského údolí u Náměště na
Hané. Cesta trvá celý den a je jakýmsi návratem do dávné minulosti,
během níž lidé objeví řadu památek
v našem regionu,“ představil pozoruhodný projekt Václav Obr s tím,
že na tuto akci se lidé musí dopředu
objednat.
(mls)

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz
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popsal Večerníku Roman Petržela,
starosta Sboru dobrovolných hasičů Prostějovičky.
Největší atrakce v podobě přeběhu přes lávku napříč rybníkem se
zúčastnilo sedmi desítek odvážlivců, z toho dobrá polovina dětí.
„Když někdo do rybníka spadne,
to se lidé baví nejvíce! Ale nikdo
se nebojí, voda v našem rybníku

je i dětem tak po prsa. Spíš je tam
víc bahna,“ smála se starostka obce
Zdeňka Růžičková.
Hodové hrátky v Prostějovičkách
dopadly na výbornou, několik set
lidí se bavilo. A není třeba snad ani
připomínat, že pivo i víno tekly
proudem a k tomu místní hasiči připravili vonící maso na grilu, pečené
makrely či lahodné klobásy.

-DNXEVNiSRXř v Kostelci bavila
KOSTELEC NA HANÉ Další
ročník Jakubské pouti letos vyšel
přesně na svátek Jakuba a v areálu
kostela svatého Jakuba staršího
v Kostelci to žilo. Bohatý program, který byl připraven, bavil
nejen dětské návštěvníky, ale také
dospělé. Letošní tematika byla
více historická a bojová. Děti si
tak mohly za asistence šermířů
vyzkoušet souboj, lukostřelbu
a mnoho dalšího. Kromě toho
nechyběl na akci ani kovář, skákací hrad a samozřejmě drobné
úkoly pro děti za nějakou sladkou
odměnu. Dospělí si našli cestu ke
stánku s pivem, ochutnávali moravská vína a všeobecnou pohodu
dokresloval hudební doprovod.

malé i velké
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a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

Jan FREHAR
Přitom to zkraje nedělního dopoledne
25. července příliš dobře nevypadalo.
Mraky a déšť však ustaly v pravý čas
a na odpolední program se už „usmálo“ sluníčko. „Na Jakuba prší každým
rokem, letos to však vyšlo opravdu
dobře, pršelo hned ráno a odpolední
bohatý program už tak nebyl narušen,“
říkal s úsměvem jeden z hlavních organizátorů této akce Jiří Vrba.
A z čeho všeho se těšili hlavně dospělí? Na pódiu se postupně vystřídaly
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Foto: Jan Frehar

děti z kostelecké scholy a dětského
folklórního souboru Malý Kosíř. Po
nich se s recitálem ještě představila
dvojice Míša a Lucka, po nich přišli
na řadu členové zapsaného spolku
Tenebra – Olomoučtí šermíři. Celý
program ukončila svým vystoupením
kapela TO JE PROBLEM. Během
krátkých pauz mezi vystoupeními
upozornil moderátor akce na malé
výročí, které později přišel vysvětlit
pan Horák. Ten se ještě společně
s dalšími lidmi před patnácti lety vydal
na cestu do Santiaga de Compostela,
kde v rámci pěti dnů ušli vzdálenost
více než sto dvacet kilometrů a celou
pouť zakončili návštěvou hrobky, kde
je pochován právě svatý Jakub.
Ale ani pro děti nechyběla řada
atrakcí, nejvíce je však zajímalo
kovářské řemeslo a šermíři.
„Minule jsme se snažili zacílit spíše
na historická řemesla, která patří
k vesnici. Nyní jsme volili určitou
změnu a připravili jsme takovou
spíše válečnou tematiku. Nechybí
tu ani polní kuchyně, což děti baví
a zajímá. A my jsme nesmírně rádi, je
důležité, že se zase po těch dlouhých
měsících pobytu doma baví a užívají
si radovánek,“ doplnil Jiří Vrba.
Svatý Jakub tak musel mít z těchto
oslav jistě patřičnou radost.
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Slavnosti se po roce vrátily v plné síle
ČECHY POD KOSÍŘEM Světlé, FOTOGALERIE
tmavé nebo třeba řezané? Všechklikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
no máme! Pivní slavnosti v ČeU TOHO
chách pod Kosířem nenadchly
snad jen abstinenty brojící proti
alkoholu. Právě toho ale bylo
předminulou sobotu pod horou
dost a dost. Akce totiž nabídla
hned třicet druhů piv. A na své si
přišli opravdu všichni včetně řiFoto: Michal Sobecký
dičů, i když v hlavní řadě stánků 2QF-QUÊąGOUKRąKwNKPCUXÆXwKEJPKOKNQXPÊEKRKXC
s pípami se dívali na abstinující káď s hadicí a stříkáním na cíl. Neby- věřen hlídáním,“ smál se Jan Poledlo divu, při velmi horkém dni.
na. Mnozí jiní ale možnosti využili.
trochu se soucitem.
byli zkrátka všichni. A zpříjemnili si tak pobyt. „Myslím
Michal SOBECKÝ Spokojení
„Chodívám sem každý rok, je to tu si, že si to všichni užili, zvlášť po tom
Nezapomnělo se ale ani na děti, moc fajn. Piva jsem ještě ale moc koronaviru. A podle ohlasů panovala
kromě limonád a mnoha dobrot se nezkoušel,“ poznamenal Jan Poled- spokojenost. Vytočilo se navíc snad
nešetřilo aktivitami. Lákala jak obří na. Návštěvníky pak čekaly ještě dvacet beček. Možná i víc,“ poznaskluzavka, tak obří nafukovací šipky. dvě kapely nebo také pivní soutěže. menal za pořadatele zjevně potěšený
Hitem dne ale byla malá požárnická „Ty ale asi vynechám, byl jsem po- František Střída. Tak zase za rok!
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Focení s „tøicítkou“ ještì nebylo zábavnìjší…

PROSTĚJOV Slavit se dá různě.
Někdo slaví s balónky a přáteli,
někdo oslaví narozeniny zážitkem. A pak jsou tací, kteří slaví
soutěží. Do poslední kategorie
patří i Charita Prostějov. Charita
jako celek slaví letos třicet let od
obnovení činnosti. A mnohde se
rozhodli toto výročí náležitě oslavit. Stejně tak v Prostějově. Na
konci srpna tak ve městě vypukne
Den Charity, největší dosud. Ještě
předtím si ale lidé mohou zasoutěžit s „třicítkou“. Stačí se přitom
symbolicky s nějakou vyfotit.

Zapojení do soutěže je přitom jednoduché. Stačí se nafotit s třicítkou
(ženou, dopravní značkou nebo
třeba třicítkou květin…) a poslat
na e-mail soutez@prostejov.charita.
cz. Výsledkem může být poukaz do
květinářství, notebook nebo mobilní telefon. „Měli jsme za úkol trochu Charitu zpropagovat. A jelikož
máme třicet let, tak vznikl nápad,
že uděláme takovou soutěž. Všem
se líbil, a tak jsme se do toho vrhli,“
usmívá se Vít Forbelský z prostějovské Charity. Po zaslání pak fotky
poputují na Facebook. Tam už za-

čal boj o „lajky“, který potrvá až do
23. srpna.
Charita však oslaví své výročí ještě
jinak. Prostějovská pobočka organizace totiž každoročně slaví Den
Charity. A zatímco loňský byl mírně
řečeno komorní, ten letošní naopak
slibuje velikou akci. Na ní se 30. srpna
objeví nejen aktivity pro děti, ale třeba také známý Hradišťan. „Všechno
směřujeme právě k této akci, včetně
fotografické soutěže. A právě na ní
bychom, pokud dorazí, rádi předali
ceny autorům nejúspěšnějších fotek,“
sdělil Vít Forbelský.
(sob)
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Jan FREHAR
KRALICE NA HANÉ O přestupovou bombu se těsně před startem krajského přeboru postarali v Kralicích. Svěřencům kouče Nekudy by v misi opustit sestupové starosti posledních let měl pomoci Pavel Hloch. Odchovanec Prostějova, který má řadu zkušeností
ze druhé a třetí nejvyšší české soutěže, přichází do Kralic ze třetiligové Kroměříže.
„Jsem nesmírně rád, že nás Pavel posílil. Pevně věřím, že bude pilířem a také dirigentem
naší hry a pomůže i našim klukům se výkonnostně zvednout,“ prozradil na adresu zanedlouho třicetiletého hráče předseda Kralic Jan Novotný.

Zdroj: msfl.cz
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PROSTĚJOV Už dvě sezóny neprofesionálních házenkářských
soutěží ČR v řadě za sebou zůstaly
nedohrány a kvůli hygienickým
opatřením proti šíření koronaviru musely být zrušeny. Nyní už je
znám zápasový program nového
ročníku 2021/22, ale ve vzduchu
se logicky vznáší otázka, zda vše
proběhne podle plánu, nebo opět
zasáhnou covidové zákazy?
Pokud nic nezruší takzvaná vyšší moc,
vstoupí házenkáři TJ Sokol II Prostějov i TJ Sokol Kostelec na Hané HK
do nadcházející sezóny 2. ligy mužů
ve skupině Jižní Morava o víkendu 18.
a 19. září. „Dvojka“ má na úvod přivítat
doma silnou Telnici (sobota 18. září,
16.00 hodin), „hákáčko“ zahájí venku
v Olomouci (neděle 19. září, 16.00
hodin).
Soutěž má stejné týmové obsazení
jako loni, kromě obou regionálních
mančaftů a zmíněných Telnice s Olomoucí ji tedy budou hrát i Bohunice,
Ivančice, Velké Meziříčí, Kuřim, Holešov, Újezd u Brna, Juliánov a Maloměřice B. Prestižní derby Kostelec
– Prostějov přijde podle oficiálního

SONDA
JANA
FREHARA

rozlosování na řadu v rámci 4. kola,
konkrétně v neděli 10. října od 10.30
hodin na palubovce HK.
„Byli bychom moc rádi, kdyby druhá
liga mužů i všechny ostatní soutěže po
dvou letech konečně proběhly normálním způsobem a bez zrušených
utkání. Zatím však nejde spolehlivě
odhadnout, jestli se to opravdu povede. Bude záležet také na hygienických
podmínkách a jiných okolnostech,
za nichž bude možné hrát. Aby je
zúčastněná družstva byla schopná plnit,“ shodli se trenéři prostějovských
a kosteleckých házenkářů Tomáš
Černíček s Davidem Ševčíkem.
Na startu příštího ročníku samozřejmě

budou též mládežnické výběry dvou
klubů našeho okresu. Házenkářská
akademie Olomouckého kraje vyšle
své starší dorostence do 1. ligy (nejvyšší české soutěže), totéž platí v případě
mladších dorostenců. TJ Sokol Centrum Haná budou reprezentovat mladší dorostenci ve 2. lize.
Otevření ligové sezóny všech věkových kategorií po polovině září
tradičně předejde úvodní dějství
Českého poháru mužů, tentokrát během posledního srpnového víkendu.
Borci Prostějova nastoupí v Droždíně
a chlapi Kostelce v Horce nad Moravou, přesné termíny obou těchto duelů ještě nebyly stanoveny.
(son)
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PROSTĚJOV Jedna zajímavá
novinka provází nadcházející začátek společné přípravy prostějovských volejbalistek na novou
sezónu. Neodstartují ji totiž jako
obvykle v hale Sportcentra DDM,
nýbrž v Národním sportovním
centru Prostějov, kam se ženské
družstvo VK během léta přestěhovalo.
„Tento přesun má víc důvodů. Tím
nejdůležitějším ale je, že jsme chtěli
mít všechny týmy našeho klubu na
stejném místě pod jednou střechou.
Mládežnické výběry se do NSC přestěhovaly už dříve po jeho otevření,
teď je následovaly i ženy. Celý volejbal tak bude hezky pohromadě,“ vysvětlil předseda správní rady vékáčka
Petr Chytil.
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KONCEPCE POKULHÁVÁ

Klišé typu „hlavně se v soutěži udržet“ se opakuje každým rokem. U regionálních celků však tato věta rezonuje stále častěji, a to od krajského
přeboru až po okres. Má to ale vůbec
význam vstupovat každý rok do sezóny s cílem skončit někde ve spodní
části tabulky, hlavně se udržet?
Neznám asi nikoho, kdo by řekl, že ho
baví prohrávat. Což je naprosto pochopitelné, proto příliš nerozumím „ambicím“ se zachránit. Samozřejmě všichni
nemohou pořád vítězit, ale jít do sezóny s cílem, že většinu zápasů nejspíš
prohraji a budu se prát s týmy zespodu
o to, kdo si nakonec vytáhne „Černého
Petra“, není nejlepším řešením.
Jestli by tak nebylo lepší zkusit třídu
níže a tam se rvát o nejvyšší postavení.
Sice se budeme bavit o nižší úrovni,
ale pevně věřím, že by to hráče bavilo
daleko víc, diváky nevyjímaje. Plusem
by bylo sebevědomí hráčů, které by
v případě dobrých výsledků šlo nahoru. A případný návrat do vyšší třídy by
mohl jasně pomoct zcela jiným ambicím než hrát jen o tu záchranu.

Hokejová příprava na sezónu je v plném proudu.
V Prostějově, dá se říct, nezůstal kámen na kameni. Přišel nový realizační tým, kádr je de facto zcela odlišný a to, co sledovali fanoušci před loňskou
sezónou, kdy se zcela měnila koncepce a chtělo
se sázet na mladé hráče, je tu zase, jen už se řeší
také zkušenosti.
První změna přišla na trenérském postu, kde hned
po první sezóně skončil na lavičce kouč Jiří Šejba,
kterému zlomil vaz katastrofický konec ročníku.
Kromě něj však prošel velkou obměnou také hráčský kádr. Dlouho se vědělo pouze o odchodech
a nejednalo se jen o hráče na hraně sestavy. Nakonec se dočkali fanoušci i posil v podobě zajímavého mixu, ale zároveň velmi překvapivého.
Před letošním ročníkem přitom k výrazné obměně
kádru došlo a vypadalo to, že Prostějov začne sázet na mladé hráče, ze kterých postupně vyrostou
lídři. Jenže tato koncepce vydržela jedinou sezónu
a přišla další radikální změna.
Pokud se však každým rokem bude měnit polovina kádru včetně klíčových hráčů tvořících kostru týmu, jen těžko se dá očekávat určitý progres,
který by si jistě i fanoušci přáli. Mužstvo si zkrátka
musí nejprve sednout a pak už jen vhodně doplňovat, takhle to spíše vypadá jako hledání ideálu
v každoročním sázení na něco jiného.

Krásná, moderní a špičkově vybavená stavba splňuje veškeré
podmínky pro působení desetinásobných mistryň republiky.
„Extraligovým normám vyhovuje
i hlediště s kapacitou čtyři sta diváků. V posledních letech na naše
zápasy po pravdě nechodilo víc fanoušků, a kdyby v novém prostředí
jejich zájem vzrostl, jsme schopni
operativně přidat další mobilní
místa k sezení,“ ujistil Chytil.
Hanačky trénovaly ve Sportcentru
DDM téměř do konce května, tudíž na přesun měli lidé z volejbalového oddílu více než dva měsíce,
aby současná příprava mohla zahájit už v novém. „Museli jsme přestěhovat veškeré vybavení, které
jsme na Sportcentru měli v hráč-
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Průběh her v Tokiu se zatím vyvíjí pro českou výpravu možná i lépe, než si sami sportovci vysnili. Osm
medailí za první týden je opravdová paráda a příběhy
k těmto medailím jsou snad ještě krásnější. Najednou
se díky skvělým úspěchům českých sportovců dokázalo rychle zapomenout na nešťastnou cestu linkou
Praha - Tokio.
Vybrat na letošních olympijských hrách největší moment
českých sportovců nebude vůbec jednoduché. Bronz
s cenou zlata dokázal vybojovat Alexander Choupenitch,
který pro šerm získal medaili po více než sto letech a jasně
přepsal historii tohoto sportu u nás.
Na tenisových kurtech znovu předvedly svou sílu české
ženy a své postavení z Ria dokázaly ještě vylepšit. Obzvlášť
pro Markétu Vondroušovou, která čelila vlně kritiky za
svůj oprávněný start na olympiádě a která tak dala jasně
najevo všem chytrákům, že na turnaji byly oprávněně.
A čeští brokaři snad ani nepotřebují komentář. Takový
scénář si totiž oba naši sportovci nemohli ani vysnít.
A tak si dva velcí kamarádi udělali z finále olympijských her vlastní show. Den nato se s podobným příběhem zviditelnili další dva velcí kamarádi, byť v odlišných disciplínách. Prskavec i Krpálek se dočkali ovací,
no a my ostatní v duchu populárního chorálu „Kdo
neskáče, není Čech“ máme být nač hrdí.
A to je před námi stále ještě řada dalších dnů a želízek
k ohni, jež si pro svou medaili budou chtít jistě dojít.

ské šatně, v technické místnosti,
v kanceláři, přímo v hale i jinde
v zázemí. Za ta léta tamního působení šlo samozřejmě o spoustu
různých věcí,“ přiblížil sportovní
ředitel VK Miroslav Čada logistickou náročnost akce.
Vzhledem k tomu, že dospělý kolektiv vékáčka v dosavadním působišti strávil dlouhých čtrnáct sezón,
odehrál zde všechny své domácí
zápasy a posbíral mnoho z četných
úspěchů, provázela odchod na jiné
místo i logická nostalgie. „Národní
sportovní centrum je však pro nás
výborné nové sídlo, určitě si tady
rychle i bez problémů zvykneme.
A sport – stejně jako život – takové
změny přináší,“ konstatoval Čada
vyrovnaně.
(son)
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OLOMOUC Před startem ročníku
Fortuna:ligy 2021/2022 olomoucká
Sigma posilovala směrem dopředu. Na
pozici, kterou zastává i rodák ze Skalky
Mojmír Chytil, v Olomouci přivedli
Davida Vaněčka a Antonína Růska.
Bylo tak jasné, že někdo musí z kola
ven. Podle všech informací to vypadalo, že kufry si bude balit nejzkušenější
z forvardů Martin Nešpor, ale nakonec
vyšel „Černý Petr“ na Chytila. …
O služby odchovance regionálního fotbalu
se kromě Pardubic zajímal také Jablonec
a Slovácko, nakonec však zamíří na půlroční hostování do kádru loňského nováčka.
Chytil poslední dvě sezóny pod koučem
Látalem nastupoval pravidelně a připsal si
pět branek a šest asistencí. Už při předchozím působení kouče Jílka však měl postavení těžší a rozkvetl až když jej nahradil právě
němčický rodák Radoslav Látal. Nyní je
ale zpět u kormidla Sigmy Jílek. Po návratu
kouče Jílka se však v prvních dvou duelech
nevešel do nominace.
Přidá další přesné zásahy i v Pardubicích
a uvidíme ho zase zpátky v modro-bílém
dresu na jaře?
(jaf)
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rozhovor večerníku

Na lavičce Pivína skončil dlouholetý inventář Jaroslav Svozil

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy O svém možném konci na lavičce jste se zmiňoval už dříve.
Přišel nyní nějaký impuls, nebo to
ve vás spíše tak nějak uzrálo?
„Tohle rozhodnutí ve mně tak nějak uzrávalo už delší čas. Byl jsem
u mužstva už opravdu dlouho. Nemůžu říct, že přišlo nějaké vyhoření, ale začínal jsem vnímat, že by
mužstvo potřebovalo nějaký nový
impuls. Ten podle mě přijde právě
s novými tvářemi nejen v kádru, ale
také na trenérském postu.“
yy Na trenérské lavici jste působil
celých osm let, čekal jste, že vydržíte takto dlouhou dobu?
„Upřímně jsem vůbec nečekal, že
vydržím tak dlouho. Původně jsem
si říkal, že takových pět let by byl
maximální strop, a pak bych to
někomu rád předal. Nakonec to
však dopadlo tak, že jsem vydržel
ještě o tři roky déle. Srdce mi k Pivínu už přirostlo, to je pravý důvod, že jsem vydržel o něco déle.
A i když už na lavičce nebudu, neznamená to, že bych v Pivíně dále
nevypomáhal.“
yy Když byste se za uplynulými
roky měl ohlédnout, jak byste
toto období pivínské kopané
hodnotil?
„Řekl bych, že to byla taková střídavá houpačka. (úsměv) Byly tam
dva roky, kdy to s námi nevypadalo
úplně nejlépe, pak jsme se pomalu
zachraňovali. Podařilo se nám hrát
dva ročníky na špici tabulky, poté
jsme zase trošku klesli a zase nahoru.
Ale to u tady těch vesnických klubů
je zcela běžné. V malé vesničce jako
Pivín prostě nemůžete hrát pouze
s hráči z vlastních zdrojů. Těší mě
však, že se tady pořád vychovávají
fotbalisté pro danou soutěž. Celko-

vě bych to považoval za uspokojivé
a z mého pohledu panuje spokojenost.“
yy Pivín za těch osm let pod vaším
vedením neměl jedinou sezónu,
kdy by se strachoval o záchranu až
do posledních kol, což se o mnoha
regionálních klubech říct nedá, co
bylo tím klíčem?
„Jedním z klíčových aspektů podle
mě vždy byl a asi i bude domácí areál. Tady je proslule známá bouřlivá
atmosféra, kterou nedokáže každý
klub unést. Je to takové někdy až
hodně svérázné prostředí. (smích)
Ale to klukům vždy hodně pomáhalo. A druhou věcí jsou samozřejmě
posily, které přicházely tak nějak postupně a kádr se stále doplňoval. To
jsou podle mého názoru dva hlavní
pilíře.“
yy Celkově jste zažil na lavičce
řadu momentů ať už těch pozitivních, tak negativních. Na který
rád vzpomínáte a co si vybavíte
nejvíce?
„Určitě se takových chvil najde
spousta. Nejvíc si samozřejmě člověk pamatuje naše derby přes kopec s Klenovicemi. To mi okamžitě
naskočí snad všechny. Ať už z negativního pohledu, kdy jsme v Klenovicích málem nedohráli kvůli vyloučeným hráčům, ale taky mi naskočí
naopak i ty, kdy jsme jim dali v domácím prostředí pět branek a starosta Klenovic v poločase odjel naštvaný na své kluky. To jsou zážitky, které
už z hlavy nedostanete. Velmi rád
taky vzpomínám na derby, kdy jsme
hráli o záchranu a Klenovice o postup. Zápas skončil 3:3 a u nás bylo
okolo sedmi set fanoušků z obou táborů. Pak jsou tu i další věci.“

měl na srdci. Myslíte si, že to bylo
ku prospěchu, nebo i uškodilo?
„Podívejte se, já mám takovou trošku výhodu, že jsem prošel všemi
funkcemi, co ve fotbale
bale můžete
zažít. Od hráče přes rozhodčího
a delegáta až po trenéra.
éra. Já jsem
vždycky zastával ten názor, že
když něco dělám, musím
usím tomu
dávat sto procent, jinak
ak to nejde.
Když jsem začal trénovat,
vat, tak jsem
jse
sem
m
prakticky všechny rozhodčí
zhodčí znal
a věděl jsem, který rozhodčí
hodčí je jaký,
kdo chce uškodit, nebo to spíše neumí a kdo je naopak opravdu
ravdu kvalitní.
Samozřejmě emoce za mě k fotbalu
patří a vždy patřit budou,
ou, na druhou
stranu jsem si někdy sám
ám říkal, jestli
už to nebylo přehnané,, a tímto bych
se za některé výroky i rád zpětně
omluvil. Za některýmii vystoupeními si však určitě budu i nadále stát,
ale jak jsem říkal, emoce
ce k této krásné hře zkrátka patří.“
yy Emoce jste uměl vždy dávat
u...
najevo i během zápasu...
eno také
„Ano, to je způsobeno
ohrávat.
tím, že já neumím prohrávat.
uměl,
Nebo ne, že bych neuměl,
hráale hrozně nerad prohráraji
vám. Já nerad prohraji
ob
i třeba v Člověče, nezlob
h.
se! nebo v piškvorkách.
(smích) Já jsem vždyy
byl tím vítězným ty-

vrcholových klubů, kde se kluci
neuchytí někde u divize a do
vesnice jít hrát nějakou
krajskou soutěž se jim
nechce, tak raději
skončí. A na tom to
právě pomalu skomírá.“
yy Už ale i na reyyUž
gionální úrovni
těch mládežnických týmu
není…
„To máte pravdu,
ale jasně je vidět,
které týmy fotbal

Emoce za mě k fotbalu patří a vždy patřit budou,
na druhou stranu jsem si někdy sám říkal, jestli
už to nebylo přehnané, a tímto bych se za některé
výroky i rád zpětně omluvil. Ovšem za některými
vystoupeními si však určitě budu i nadále stát...
yy Které?
„Například sledování postupného
růstu kariéry Libora Žondry, kterému jsem předvídal velkou budoucnost. Viděl jsem, jak šel přes krajský
přebor do divize a následně druhé
ligy, nakonec to dotáhl i do vytoužené ligy, kde si měl možnost zahrát.
To je taky jeden z historických okamžiků pro pivínský fotbal.“
yy Vždycky jste působil jako trenér, který se nebál ozvat, pokud
se mu něco nelíbilo, a řekl vše, co

vizitka
JAROSLAV SVOZIL
✓ narodil se 21. srpna 1958 v Prostějově
✓ vystudoval střední školu v oboru elektrikář
středo proud
✓ je ženatý, má dva syny, jednoho vnuka
a jednu vnučku, druhého vnuka na cestě
✓ pracuje jako OSVČ
✓ v mládežnických kategoriích působil až do dorostu v OP Prostějov,
kde si zahrál i druhou dorosteneckou ligu
✓ po konci vojenské služby hrál v Agrostroji Prostějov a následně Plumlově
✓ působil také jako rozhodčí, kde pískal třetí ligu
✓ následně byl také delegátem třetí ligy
✓ dva roky pracoval ve fotbalovém klubu v Opavě, rok zde zastával
funkci vedoucího mužstva
✓ následně se přesunul do Pivína, kde klub vedl jako trenér až do letošní
předčasně ukončené sezóny
✓ v Pivíně i nadále zůstává jako trenér dorostu
zajímavost: jeho největším koníčkem je vaření a postupně vede i vnuka
stejně jako oba syny k fotbalu.

pem a jestli nejdeme na hřiště zvítězit v jakémkoliv sportu, tak to nemá
cenu hrát.“
yy Důvěru nyní dostal Pavel Valtr.
Věříte, že právě on bude tím pravým mužem?
„To je těžké odhadovat. Nicméně
Pavlíkovi opravdu přeji, aby byl
úspěšný. Začíná s trénováním, skočil
do toho však rovnýma nohama. Čas
teď ukáže, ale musím říct, že mi už
nyní pomáhal s tréninky, které má
za mě velmi dobré. Teď záleží, jak si
povede, co se týče skladby sestavy
a určitě mu k tomu budou i další lidé
nápomocni, aby na to nezůstal sám.“
yy V Pivíně vedete také dorostence. U nich zůstáváte, nebo i zde
dojde k výměně trenéra?
„Ano, u dorostu určitě zůstanu. Protože jsem byl jedním z mála, kdo
prosazoval, aby se tato kategorie udržela za každou cenu, i když to už také
začínalo vypadat bledě. Ale jakmile
skončí dorost, postupně odejde celý
fotbalový klub, protože znovu dorostence přihlásit je úkol téměř nereálný, což vidíme po celém okrese.“
yy Pokud bychom se měli ještě
podívat na fotbal jako celek, jak
jej hodnotíte?
„Já zastávám dlouhodobě stejný názor, který se mi stále více potvrzuje.
Jen v poslední době jsem viděl řadu
rozhovorů s klukama, co v mladém
věku končí s fotbalem. Dlouhodobě říkám, že dokud se děti nebudou

nejprve rozvíjet na vesnicích, kde se
kromě základů naučí mít k fotbalu
vztah a srdíčko na správném místě
a dokud trenéři na vrcholové úrovni nepovedou děti k tomu, aby je
spíše dokázali udržet u fotbalu než
je všechny dotáhnout do ligy, kam
se dostane stejně jeden nebo dva
z ročníku, tak to lepší nebude. Protože úbytek hráčů nejde primárně
z vesnických klubů, ale právě z těch

tů a bylo kde brát. O tom si dnes můmů
žeme nechat jen zdát. Nechci být nějakým zlým prorokem, ale bojím se,
že postupně to bude horší a horší.“
yy Je možné, že bychom vás ještě
na trenérském postu viděli? I třeba mimo Pivín?
(směje se) „Ono se říká, že dvakrát
člověk do stejné řeky nevstoupí, ale
já už bych to měl jako třetí návrat.
Kdysi se mi povedl majstrštyk. Zachránili jsme se, i když jsme za podzim uhráli jen šest bodů. Ale mohu
prozradit, že těch sto procent dávám
do přípravy na pořad Prostřeno!.
(smích) Teď se budu totiž naplno
věnovat udírně v Pivíně. Za ty roky
bych to však určitě nedělal bez těch,
kteří zde v Pivíně jsou. Ať už se jedná
o manžele Sedlákovy nebo Viktora
Švédu, který je dalším obrovským
srdcařem. I díky němu jsem se
u toho tak dlouho udržel.
Rád bych jim za to
všechno touto cestou poděkoval.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ještě nějakým způsobem drží. Stačí
se podívat na průměrné věky hráčů
v klubech, kde se mládež drží, je to
diametrální rozdíl. Když se podíváme na Otaslavice, Kostelec nebo
například Čechovice, tak ty kluby
nějakým způsobem žijí právě díky
mládeži, ale tam, kde nic není, to
pomalu stárne a skomírá. Vezměte
si třeba Němčice jako město, to je
smutný pohled. Dříve bylo čtrnáct
mužstev v okresním přeboru doros-

Lepšího chlapa pro ‚dělání‘ fotbalu
jsem nezažil.“
yy Na fotbal však určitě nezanevřete, nemýlím se, že?
„To určitě ne. Jak jsem již zmiňoval,
budeme dělat dobroty v udírně, na
které všechny srdečně zvu. A nyní
bude možná i čas se ohlédnout po
dalších zápasech v roli fanouška, na
což se moc těším. Třeba bych taky
mohl pomoci s vytipováním případných posil.“

21031910333

PIVÍN Po dlouhých osmi letech
se s kormidlem u fotbalistů Pivína rozloučil trenér Jaroslav Svozil
(na snímku). Svérázný kouč se pro
tento krok rozhodl v minulých
týdnech a mužstvo předal svému
nástupci Pavlovi Valtrovi, který
pod ním poslední roky nastupoval. Během osmi sezón zažil Pivín
řadu věcí. Dva ročníky musel na
jaře dohánět podzimní manko,
také však byl i blízko postupu. Teď
započne v klubu nová éra, ale bývalý lodivod u toho úplně chybět
nebude. Kromě toho, že nadále
zůstane působit u dorostu, se
bude věnovat udírně a na zápasy
se bude těšit z pozice fanouška.

fotbal

FOTBAL JE ZPÁTKY
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PROSTĚJOVSKO Jak už víte z minulého vydání, přesně v polovině letních prázdnin se po dlouhých měsících na scénu vrátil
i amatérský fotbal. Jako první odstartovaly ročník 2021/22 týmy
Kralic na Hané a Lipové, které jsou jedinými dvěma účastníky
krajského přeboru Olomouckého KFS z prostějovského regionu. Nadcházející víkend se k nim přidají také vyslanci z I.A i I.B
třídy a také Okresního přeboru Prostějov. U toho všeho Večerník
samozřejmě nebude chybět.
V dnešním pokračováním návratu FOTBALU EXTRA jsme si
proto posvítili na všechny týmy od nejvyšší krajské soutěže až
po okresní smetánku. Na následujících šesti stranách se dočtete všechny předsezónní informace, které byste měli vědět.
Přinášíme vám exkluzivní přehled nejzajímavějších hráčských
přesunů mezí kluby, zjišťovali jsme, jak týmy prožily posledních
devět měsíců bez soutěžního utkání, i to, jaké budou jejich ambice. Pěkně přehledně na jednom místě jsme pak pro vás připravili kompletní jízdní řád všech soutěží, kde má Prostějovsko
svého zástupce. Takové rozlosování by nemělo chybět v žádné
klubovně! Nechybí exkluzivní rozhovory s trenéry i hráči, redakční komentář a další zajímavosti.
A to není všechno, už v těchto dnech pracujeme na samostatné speciální příloze FOTBAL EXTRA, která bude věnována novému soutěžnímu ročníku 2021/2022. Takže si zapište do diáře, že v pondělí 16. srpna nesmíte propásnout
Večerník!
Kolotoč fotbalových zápasů zase naplno rozjíždí. No a ty
zápasy, které nestihnete, vám samozřejmě každé pondělí
zprostředkujeme v tištěném vydání a v dalších dnech i na
internetových stránkách www.vecernikpv.cz..
PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Michal SOBECKÝ a Jan FRÉHAR
SOUPISKA

SOUPISKA

FC KRALICE NA HANÉ

SK LIPOVÁ
Brankáøi

Brankáø
Lukáš Peka

2001

Obránci
Adam Jurtík

Tomáš Holásek
Jan Kalmár

2001

Ondřej Novotný
Michal Prokop

1994
1997

Jan Hlačík
Adam Rus

1995
2000

=½ORzQÉFL
Michal Blahoušek

1997

David Němčík
Vít Kopečný
Filip Studený

1998
1993
1994

Obránci
Tomáš Musil
Michal Takáč
Ondřej Milar
Ondřej Král
František Žilka
David Pekař
Lukáš Bořuta

Michal Baran
Petr Dostál
Jaroslav Dračka

1993
1998
2000
1987
1998
1991
1990
1994
2002

1993
1994

=½ORzQÉFL
Denis Přikryl
Jan Ježek
Zdeněk Stryk

2000
2001
1995

1999

Tomáš Hrušák

1993

¶WRÄQÉFL
Ondřej Šup
Zdeněk Merta

2001
1986

Josef Cibulka

1990

Trenér: Milan Nekuda

změny v kádru

Viktor Holešinský

1997

Tomáš Kvapil
Sebastian Palla

1999
1992

Jan Horák

1990

¶WRÄQÉFL
Lukáš Hrabálek
Tomáš Fialka
Lukáš Obruča

1998
1997

1999

Trenér: Pavel Růžička
Hrající asistent trenéra: David Pekař

Odchody:
Patrik Gábor, Matěj Vincourek

Příchody:

změny v kádru

Petr Dostál, Filip Studený

Dlouhodobě zranění:

Odchody:

Jaroslav Dračka

Jakub Jamrich (neznámo kam),
Jakub Výmola (Protivanov).

5RąÊNQJQW
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Příchody:
Lukáš Bořuta (1.SK Prostějov),
Jan Ježek (Pivín).

Možný příchod:
Petr Kovář

X¾OPKEPGWVGéG
K fotbalu extra se můžete stejně jako
v předchozím roce těšit na nadupanou
přílohu, kde se dozvíte opravdu vše, co
byste o všech klubech působících v našem regionu měli vědět. Od Eskáčka až
po třetí třídy a samozřejmě také ženy.
Můžete se tak těšit na zajímavé a obsáhlé rozhovory, články, komentáře,
kompletní losy, hodnocení z různých
pohledů i tipy redakce. Pouze ve speciální příloze PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku tak dostanete obsáhlý přehled,

se kterým se během podzimní části fotbalové sezóny určitě neztratíte. Kromě
všech již zmiňovaných věcí se mohou
čtenáři těšit také na určitá překvapení,
co pro vás sportovní redakce chystá.
Na speciální přílohu Prostějovského Večerníku k podzimní části fotbalové sezóny 2020/21 se
můžete těšit ve vašich schránkách
a u oblíbených prodejců v pondělí
16. srpna a můžeme slíbit, že rozhodně bude stát za to.
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Lipová předvede standard,
podaří se zvednout Kralicím?
Nadcházející sezóna bude plná
očekávání, ale také nejistot, které znamenaly řadu komplikací
v předešlých dvou ročnících. Nebýt pandemie, možná bychom se
v případě krajského přeboru bavili nejspíš už jen pouze o Lipové,
protože sešup Kralic by byl zřejmě
neodvratitelný. Také by se však
možná začalo mluvit i o Konici, ta
totiž na postupové ambice mohla
pomýšlet. Ale všechno dopadlo
jinak a s trochou nadsázky by se
dalo říct, že sezóna 2021/22 začíná potřetí od nuly.

Lipová drží velmi dobrý standard
a dá se předpokládat, že tomu bude
stejně i v nadcházejícím roce. I když
mužstvo přišlo o některé hráče, zase se
ho podařilo vhodně doplnit. Kvalita
kádru je tak příslibem další vydařené sezóny. Mužstvo kouče Růžičky to
bude chtít potvrzovat hned od startu
sezóny, a pokud se mu zadaří, vítězná
šňůra by se mohla prodlužovat.
Daleko větší otazníky však visí
nad Kralicemi. Protrápené dva
ročníky „zachránil“ covid, nikde
však není psáno, že pandemie
dále nezpůsobí potíže, ale spolé-

hat se na tyto okolnosti donekonečna nejde. Poslední přípravné
zápasy i řada marodů moc pozitiv ke startu ročníku nesignalizují.
I přes tyto skutečnosti se však klub
určitě nebude vzdávat před bojem
a udělá maximum pro to, aby se
situace znovu neopakovala.
Před startem ročníku však nezbývá než věřit a doufat, že budou
oba celky hrát prim a do následující sezóny tuto dvojici doplní
i další regionální klub z I.A třídy.
Jaká však bude skutečná realita,
ukáží až výkony na hřišti.
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Jan Ježek
Lukáš Bořuta
Jakub Výmola
Jakub Jamrich
Patrik Gábor
Petr Dostál
Lukáš Troneček
Filip Studený
David Škrabal
Roman Kamený
Patrik Huňka
Ladislav Bílý
Pavel Kucharčuk
Ondřej Halouzka
Jan Nejedlý
Adam Josif
Lubomír Baláš
David Pokorný
Karel Frantík
Miroslav Takáč
Radek Štěpánek
David Trajer
Adam Dlouhý
Roman Hýžďál
Jan Bartoník
Raymond Owusu
Jakub Vacek
Lukáš Frys
Lukáš Král
Štefan Danis
Aleš Kaprál
Marian Mostickyj
Jiří Tichý
Zbyněk Poles
Adam Ošlejšek
Petr Mrňka
Roman Štěrba

Pivín
1. SK Prostějov
Lipová
Lipová
Kralice
Lipová
Kojetín
Kralupy
Kostelec
Konice
Brodek u Přerova
Konice
Čechovice
Čechovice
Čechovice
Želeč
Kostelec
Tištín
Rakousko
Čechovice „B“
Určice
Pivín
Slavonín
Výšovice
Výšovice
(obnovení registrace)
Vyškov U19
Klenovice
Vrchoslavice
Haná Prostějov
1.SK Prostějov U19
Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel
Brodek u Konice
Výšovice
(obnova registrace)

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

KAM
KA
M
Lipová
Lipová
Protivanov
(neznámo kam)
Haná Prostějov
Kralice
Kralice
Kralice
Konice
Moravská Třebová
Konice
(přerušení kariéry)
Nové Sady
Určice
(přerušení kariéry)
Kostelec
(přerušení kariéry)
Plumlov
Plumlov
Plumlov
Klenovice
Určice
Určice
Pivín
Pivín
Klenovice
Klenovice
Brodek u PV
Nezamyslice
(neznámo kam)
Smržice
Konice
Kladky
Hvozd
Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel
Jesenec-Dzbel

´
zapasove
´
menicko

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:
2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:
Kralice na Hané –Lutín (sobota 7. 8.,
17.00 hodin, rozhodčí: Dorušák - Sedláček, Doležal), Brodek u Přerova –Lipová
(Kopecký - Petrásek, Šrejma).

I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, pátek 6. srpna, 17.00 hodin:
Troubelice – Konice (Čampišová - Chládek, Straka).

FGP STUDIO I.A TØÍDA,
SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:
Čechovice – Beňov (Štěpán - Molík, Spurný), Určice – Plumlov (Šteier - Kundrát,
Němec), Kostelec na Hané – 1. HFK Olomouc „B“ (Doležal - Aberle, Zemánek),
Protivanov – Slavonín (Foral - Straka, Majer).

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin: Klenovice – Újezdec (sobota 7.
srpna, 17.00, Hubený - Kopecký, Mašek), Kovalovice – Otaslavice (Horák),
Želatovice „B“ – Pivín (Rosskohl), Vrchoslavice – Troubky (Milek - Jelínek,
Minx).

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:
Hněvotín – TJ Haná Prostějov (sobota 7.
srpna, 17.00, Stloukal), Jesenec-Dzbel –
Moravský Beroun (hřiště Dzbel, Valouch
– Novák), Šternberk „B“ – Mostkovice
(Antoníček), Smržice – Doloplazy (Mašek).

OKRESNÍ PØEBOR
,,7´©'$08l,
2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:
Držovice – Ptení (sobota 7. 8., 17.00, delegace nezveřejněna), Plumlov „B“ – Nezamyslice (sobota 7. 8., 17.00, hřiště Krumsín,
delegace nezveřejněna), Brodek u Konice
– Určice „B“ (Vodák - Knoll, Kubíček),
Brodek u Prostějova – Vrahovice (delegace
nezveřejněna), Dobromilice – Němčice
nad Hanou (delegace nezveřejněna), Tištín
– Kralice na Hané „B“ (hřiště Nezamyslice,
delegace nezveřejněna), Vícov – Olšany
u Prostějova (delegace nezveřejněna).
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši
návštěvu!
(jaf, pk)
Kostelec - Slatinice
5:2 (3:1)
Střelci Kostelce:
2x Hruban, 2x Preisler, Pazdera.
Sestava Kostelce: Bělka (46. Drčka) –
Fink, Zatloukal, Lužný, Pazdera – Abrahám, Komišák, Josif, Hruban – Skalník,
Preisler. Střídali: Pavlíček, Holoubek,
Grulich, Slavíček. Trenér: Lubomír Keluc.
Klenovice - Plumlov
1:2 (1:1)
Střelci: César – Klváček, Fajstl.
Sestava Klenovic: Dočkal – Spálovský,
Cetkovský, César, Drábek – Zapletal, Rozehnal, Dreklser, Vacek – Holub, Popelka.
Trenér: Vladimír Horák.
Sestava Plumlova: Pokorný (46. Simandl)
– Vysloužil, Kotlán, Kutný, R. Bureš – M.
Bureš, Zabloudil, Aujezdský, J. Kiška –
Fajstl, Klváček. Střídali: Takáč, P. Kiška.
Trenér: Miroslav Takáč.

Podrobnosti najdete na
WWW.VECERNIKPV.CZ

„Kádr jsme posílili a věřím, že se odrazíme k lepším zítřkům,“

svěřil se předseda kralických fotbalistů Jan Novotnýý
KRALICE NA HANÉ Před začátkem soutěžního ročníku Večerník
vyzpovídal i předsedu kralického
celku Jana Novotného, který v den
premiéry prozradil nejaktuálnější
novinky, jak to vypadá s marodkou,
ale také ambice i přání do nové sezóny. V neposlední řadě došlo také na
peníze, bez kterých by to v současné
době pochopitelně nešlo.
yy Jsou na startu sezony k dispozici už v dohlednu, nebo se jedná
o dlouhodobou záležitost?
„Všude by se mělo jednat spíše
o kratší absenci, takže bychom snad
brzy měli být zase téměř kompletní. Petr Dostál by měl zvládnout už
příští zápas, bohužel si v jednom
přátelském duelu vykloubil rameno.
A protože to nebylo úplně jedno-

duché, tak to nechceme zbytečně
uspěchat. Prokop s Novotným jsou
pouze na dovolené, takže také už by
se měli příště hlásit. Ještě nám z důvodu nemoci chybí Troneček a Studený, ale to by také snad nemělo být
nic dlouhodobého.“
yy Jaká byla celková příprava,
když odečteme marodku?
„Kluci hodně makali, ještě než bylo
rozhodnuto o tom, zda se bude
soutěž dohrávat. Volně jsme v tom
pokračovali i nadále a kromě krátké
pauzy jsme trénovali skoro v kuse.
Bohužel to trochu kazí marodka,
která i tréninkové jednotky trochu
nabourala. Ale pevně věřím, že do
sezóny se to dá do pořádku.“
yy Dlouho jste řešili i doplnění
kádru, jste spokojený s posílením

a podařilo se ještě někoho přivést
na poslední chvíli?
„Podařilo se nám získat Petra Dostála na půl roku z Lipové, přišel
k nám také Filip Studený, vrátil se
Lukáš Troneček z Kojetína, ještě se
vracel Víťa Kopečný někde z Čech
a nejnovější posilou je pro nás Pavel Hloch, který s námi bude už na
první utkání, z čehož mám velkou
radost. Podařilo se nám nakonec
s Kroměříží domluvit a věříme, že
Pavel budu jasným dirigentem naší
hry.“
yy Když se ještě vrátíme ke vzniklé pauze, jak to bylo i pro vás osobně náročné? Přeci jen krajský přebor už bez financí utáhnout nejde.
„Nebylo to nic jednoduchého. Velké poděkování však patří vedení

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

městyse za dlouhodobou podporu, další finance jsme využili z národní sportovní agentury. Ohledně
sponzorů je to nyní samozřejmě
horší. Nastalá situace není jednoduchá pro nikoho, takže se i našim
partnerům nemohu příliš divit, že
peníze do kralického fotbalu teď
zkrátka nejsou takové jako dřív.“
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KONICE, PROSTĚJOV Jediný
regionální účastník „A“skupiny I.A třídy Olomouckého
KFS dělá prostějovskému regionu zdárnou reklamu. V loňské sezóně se mužstvu trenéra
Ullmanna (na snímku) dařilo na výbornou. Z deseti utkání jich
hned devět opanovalo a ztratilo pouze porážkou na penalty.
Navíc inkasovalo pouhé čtyři branky a takovou bilancí se v krajských soutěžích nemohl pochlubit nikdo jiný. Do další sezóny
však mužstvo vstoupí bez svého nejlepšího střelce Romana
Kameného, který se rozhodl odejít do Moravské Třebové. I tak
by však v Konici rádi navázali na úspěšný loňský rok a opět atakovali titul s možností postupu do krajského přeboru.

I.A třída,
skupina „A“

yy Jaká byla letošní obzvláště dlouhá
příprava v Konici?
„Začali jsme někdy v polovině května,
hned jak to vládní omezení umožnila. Start
přípravy byl trošku vlažnější, na klucích
bylo vidět, že pauza byla příliš dlouhá. Postupně jsme se však zase nastartovali a myslím si, že nyní už jsme ve fázi, kde nás chodí
opravdu dostatek na tréninky, jež mají díky
tomu velmi dobrou úroveň. Přes všechny
komplikace se zase dostáváme do kvality.“
yy Loňský podzim se vám vydařil
opravdu skvěle. Bude tak cílem navázat
na předchozí ročník?
„Nebudeme si nalhávat, že bychom tyto
cíle neměli. Stejně tak jako to, že nám loňský podzim vážně vyšel. Výsledky hovoří
za vše. Jediná ztráta, pouhé čtyři inkasova-

né branky. Tým opravdu šlapal a mrzí mě,
že se nestihl dohrát alespoň podzim, kde
by soutěže byly vyhlášeny, ale nad tím už
nemá cenu přemýšlet. Budeme chtít na
to navázat, ale myslím si, že to budeme
mít daleko těžší. Všechny kluby se na nás
budou chtít vytáhnout a budeme si s tím
muset umět poradit.“
yy Odešel vám útočník číslo jedna
Roman Kamený, jak velká to může být
komplikace a máte už náhradu?
„Roman se rozhodl zkusit vyšší soutěž
do Moravské Třebové a nechtěli jsme mu
v tom bránit. Samozřejmě nás ale jeho odchod mrzí, přeci jen tu strávil šest sezón,
zároveň s ním nám odešla řada branek.
Pevně věřím, že ho však dokážou kluci
nahradit. Jeho žezlo se teď budeme snažit

nechat na Jašíčkovi, který je stále kmenovým hráčem Prostějova, ale přibrzdilo jej
zranění. K němu se přidá David Holub, se
kterým už to vypadalo, že se také rozloučíme, nakonec však zůstal. A tuto dvojici
jsme doplnili o Davida Pospíšila, který přišel z dorostu Prostějova, je to právě takový
typ Romana. V přátelských zápasech se stal
navíc naším nejlepším střelcem, ale ještě
stále potřebuje nabírat herní praxi mužského fotbalu.“
yy Kromě zmíněného odchodu a příchodu přišly ještě nějaké změny?
„Ještě nám přerušuje kariéru dlouholetý
člen základní sestavy Ladislav Bílý, který
kvůli svému pracovnímu vytížení nyní
zápasy nestíhá, s tím se bohužel nedá nic
dělat. Naopak výbornou zprávou je, že se
nám podařilo vykoupit z Brodku u Přerova
Patrika Huňku a je už kmenovým hráčem
Konice, z čehož mám obrovskou radost.
Ještě se také vrátil David Škrabal z Kostelce,
který na sobě dobře pracuje. Nyní by ještě
měli na zkoušku dorazit dva kluci z Nových Sadů, takže je možné, že posílíme,
jinak už však máme kádr uzavřený.“
yy V čem vidíte největší sílu mužstva?
„Největší naší silou bude zase týmovost,
která musí fungovat. Máme tam plnou řadu
skvělých fotbalistů, ale já bych si chtěl i nadále zakládat na týmovosti a bojovnosti. Také
bychom chtěli zopakovat tu skálopevnou
obranu v čele s nadstandardním brankářem
Huňkou a od toho se může všechno nadá-

PROSTĚJOVSKO Skupina„B“ I.A třídy Olomouckého KFS je regionálse bude snažit o co nejlepší umístění i v příštím ročníku. Čechovice
hrát ve vrchní polovině tabulky, pouze v Plumlově a Protivanově jsou
papíře jsou však jedna věc, jaká však bude realita na trávnících po
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le odvíjet. Hodně pracujeme nad rychlým
přechodem do útoku, na který máme typologicky ideální hráče. Takže uvidíme, jak to
bude od prvního kola vypadat.“
yyHned první dvě kola vás však nečeká nic lehkého…
„To máte pravdu. Na první mistrovské
utkání jedeme do Troubelic, kde budeme
hrát hned v pátek. Tam nás rozhodně nečeká nic lehkého. Tým převzal můj velmi
dobrý kamarád Nezval, který trénoval
naposled juniorku Uničova. Přivedl si tam
prý nějakých pět nových hráčů a tam cítím,
že to bude hned první velká zkouška. Ve
druhém kole na nás pro změnu čeká doma
Maletín, ten nám pro změnu zase jako jediný loni sebral nějaké body, takže opravdu
nic jednoduchého. Kluci ale makají na sto
procent, pročež se půjdeme porvat o body
beze strachu.“

I.A třída, skupina „B“

yy Soutěžní utkání neproběhlo více než
devět měsíců. Nemáte obavu, jaká bude
kvalita soutěže, ale také třeba ze zranění,
která by mohla přijít?
„Určitě s tím souhlasím. Sám jsem musel
ze svých nároků slevit o nějakých dvacet
až třicet procent zátěže, protože na klucích je stále vidět manko, které dlouhou
pauzou vzniklo. Snažím se tak hráčům
stále vštěpovat do hlav, že herní kondice
nám bude ještě minimálně do poloviny
září trošku chybět. Sám jsem zvědavý, jak
se do toho dostanou i ostatní mužstva
a jaká úroveň bude na podzim. Hlavně
však chci stále hledět na nás, abychom
udrželi poctivý přístup a maximální nasazení a abychom si po podzimu zase mohli
říct, že jsme tam nechali vše, co v nás bylo.
Určitě se však vzniklá pauza podepíše na
všech mužstvech.“

SOUPISKA
SOKOL KONICE
Brankáø
Huňka Patrik
Kvapil Oldřich

1993
2004

Obránci
Drešr Filip
Procházka Ondřej
Blaha Ladislav
Ryp Lukáš
Rus Jaromír
Bílý Martin

1994
1998
1986
2002
1977
2004

Cetkovský Ondřej

2004
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Kořenovský Jakub
Krása Jaromír
Širůček Adam
Krása Roman
Neoral Martin
Škrabal David
Příkopa Martin
Knoll Luděk
Bílý František

2003
2004
1990
1995
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Holub David
Jašíček Jiří
Pospíšil David
Cetkovský Jan

1999
2000
2002
2004

1992
1999
1996
2002
1987

Trenér: Ullmann Petr
Asistenti: Mohelník Milan,
Fajstl Miloslav
Vedoucí mužstva: Nehanský Vojtěch

ními celky tradičně nabitá daleko více než„áčko“. Hned pětice mužstev
i Kostelec se budou chtít porvat o špici tabulky, v Určicích by chtěli
ambice jiné: hlavně se vyhnout sestupovým starostem. Ambice na
předlouhé pauze, to se uvidí až po několika úvodních kolech.
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Čechovice patří každým rokem mezi nejúspěšnější kluby v I.A třídě. Ze svého standardu by nechtěli slevit ani v nadcházející
sezóně. I přes určité komplikace a stále
neuzavřený kádr se za nic neschovávají
a pozici nejlepšího regionálního klubu ve
své skupině budou chtít znovu potvrdit.
Nejen o tom hovořil Večerník s lodivodem Lukášem Koláčkem (na snímku).
yy Jaká byla příprava Čechovic?
„Vinou koronaviru byla delší, než je zvykem,
a neprobíhala úplně tak, jak jsme si představovali. Kvůli dovolenkám i zvažování návratu po
dlouhé pauze a zdravotních absencích jsme
se nescházeli v navyklých počtech. V podstatě
jsme tak přípravu odjeli bez čtyř hráčů, které
se snažíme nahradit, ale stále je u nás podepsané nemáme. K absolutní spokojenosti
tak je zatím daleko, ale zároveň nepropadáme
nějaké panice.“
yy Odehráli jste poměrně velké množství
přípravných zápasů. Soutěžní duel však
přijde na řadu přeci jen po devíti měsících.
Jak velký to bude rozdíl?
„Chtěli jsme odehrát co nejvíce zápasů, aby
do sebe zase kluci dostali zápasové tempo,
a věřím, že na soutěž budou nachystáni dostatečně. Je ale pravdou, že přátelské duely
soutěžní nenahradí. Řekl bych, že už začínáme mít dostatečně natrénováno, takže se
neobávám ani zranění. Na kvalitě se to však
zřejmě projeví u všech mužstev, minimálně
na startu soutěže, než se do toho zase všichni
dostanou.“
yy Hlásíte zatím čtyři odchody, jak to ale
vypadá s případnými posilami?
„Do Nových Sadů jsme uvolnili Pavla Kucharčuka. Na testech jsme měli Davida Trajera, který pravděpodobně skončí v Určicích.
Dále nám skončil Honza Nejedlý, který

SOUPISKA
TJ SOKOL ÈECHOVICE
Brankáø
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V Kostelci se k fotbalu vrátili hned, jak
to bylo možné, a ještě během ukončení jarní části odehráli tři duely. Stejný
Sedlařík Martin
1991
počet je čekal také před startem sezóObránci
ny. Na rozdíl od dalších celků neměli
Hanák Štěpán
1996
v Kostelci potíže s nedostatkem hráčů
Walter Jan
1989
na tyto duely a do nové sezóny by měli
vstoupit bez větších absencí. I přes
Lakomý Tomáš
1992
těžký los na startu bude jistě zajímavé
Veselý Jan
1998
sledovat, jak se svěřencům kouče LuBěhal Jiří
2000
bomíra Keluce (na snímku) bude dařit
Haluza Petr
1989
a zda se jim opravdu povede držet se
Hatle Matěj
1986
mezi nejlepšími celky I.A třídy.
K přípravě:
Jurníček Adam
2000
„Spokojenost je u mě zhruba polovič=½ORzQÉFL
ní. Po té dlouhé pauze jsme se scházeli
Kolečkář František
1991
celkem dobře, samozřejmě se nám však
Muzikant Radim
1997
nevyhýbaly nějaké dovolené hráčů, něNovák Tomáš
1995
kteří z nich ji navíc mají naplánovanou
až do sezóny. Některé věci se nám však
Petržela Lukáš
1997
podařilo nacvičit, někde nás ještě stále
¶WRÄQÉFL
tlačí bota.“
Halouzka Filip
1999
Ke změnám v kádru:
Jahl Luděk
1992
„Co se týče změn, tak ty jsou spíše kosPospíšil Adam
1996
metické. Jak už všichni vědí, přišel k nám
Trenér: Koláček Lukáš. Adam Josif ze Želče. Máme tam pak ještě
Vedoucí mužstva: Maděrka Ondřej. v jednání jednoho kluka na doplnění káPříchody: v jednání. dru, který by se nám určitě hodil. Jinak
Odchody: Pavel Kucharčuk nám odešel pouze David Škrabal, který
(Nové Sady), David Trajer se vrací do Konice, a ještě Lubomír Ba(neuspěl na zkoušce),
láš uvažuje o konci kariéry z pracovních
Ondřej Halouzka (Určice),
důvodů. Uvidíme ještě, co přinesou prvJan Nejedlý (přerušení kariéry).
ní kola, protože přestupní termín bude
se chceme pohybovat do pátého místa. A ať dlouhý. Nic výrazného však určitě v plározhodne sportovní forma o tom, kdo bude nu nemáme a chceme, aby kádr zůstal
pohromadě.“
před námi a kdo za námi.“
Klimeš David

vinou pracovních povinností přerušil aktivní kariéru. Posledním odchodem je Ondra
Halouzka, který se chtěl vrátit do mateřských
Určic. Ohledně příchodů jsme však nadále
aktivní. Zatím však nemáme nikoho ještě
podepsaného, ale mohu prozradit, že některá
jednání jsou už na dobré cestě, někde to však
drhne víc...“
yy Věříte, že vytipované posily stihnete
podepsat do prvního kola?
„Jsem v tomhle optimistou. V pondělí jsme
na toto téma měli schůzi, kde jsme tuto situaci
probírali. Je pravdou, že i pro nás je to trochu
nová zkušenost. Přeci jen v Čechovicích jsme
měli obvykle vytipované hráče dopředu
a kádr byl uzavřený poměrně brzy. Stále však
věřím, že se nám to jistě podaří a že ti hráči,
kteří od nás sportovní nabídku spolupráce
dostali, se k týmu připojí už od prvního utkání nového ročníku.“
yy Na ambicích se v Čechovicích nic nemění?
„Určitě ne. Nejen vedení, ale i já sám jsem
vždy nastavený tak, že chci zkrátka vyhrávat
a dosáhnout co nejlepšího umístění. Jak rád
klukům říkám, fanoušci chodí na zápasy
buďto o postup, nebo o sestup. Celky na šestém až desátém místě moc fanoušky nelákají.
(úsměv) Já bych byl rád, kdyby se nám podařilo navázat na předešlé sezóny, zase bychom
čeřili vody v horních místech tabulky. Určitě
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Ambice do sezóny:
„Já jsem osobně přesvědčený, že by kluci
měli hrát do pátého místa. Samozřejmě
to však záleží na spoustě faktorů. Uvidíme, jak se budou kluci od prvního kola
scházet a zda se nám vyhnou zranění
klíčových hráčů. Další důležitou věcí
bude start do sezóny, kdy nás na začátku
nečeká nic snadného. Pokud se nám však
start vydaří, věřím, že na vrchních patrech tabulky vydržíme, pokud ne, spíše
nás bude čekat střed tabulky.“
K dlouhé pauze:
„Soutěž to asi určitě ovlivní. Ta pauza
byla strašlivě dlouhá. Odehrála se sice
řada přátelských duelů, ale ty soutěžní
jsou stále o něčem jiném. Celkově je to
však také o tom, že fotbal je už zcela na
druhé koleji a úroveň pomalu upadá. Poslední období to pouze urychlí. Hlavně
teď doufám, že se zase nejen u nás kluci vrátí a bude to všechny bavit, aby se
vrátili nejen hráči, ale také lidé zpátky na
tribuny.“

SOUPISKA
FC KOSTELEC NA HANÉ
Brankáø
Drčka Jan
Bělka David

1989
2003

Obránci
Mach Lukáš
Baláš Lubomír

1993
1984

Chytil Ondřej
Lužný Michal

1993
1995

Kupka Petr
Holoubek Jan

1996
2001

Pazdera Petr
Pavlíček Jakub

2001
2002

Zatloukal Jakub

1996

=½ORzQÉFL
Abrahám Šimon
Fink Jiří
Grulich Lukáš
Grulich Adam
Keluc Adam
Skalník Jan
Hruban Dominik
Komišák Adam
Josif Adam

1997
2003
1999
2003
1999
1998
1999
2005
1997
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Preisler David

1994

Synek Milan
Juračka Jan

1982
1994

Jurník Tomáš

1993

Trenér: Keluc Lubomír.
Vedoucí mužstva: Klapka Martin.
Příchody: Adam Josif (Želeč).
Odchody: David Škrabal
(Konice), Lubomír Baláš
(možný konec kariéry).
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V Protivanově je situace obdobná jako
v Plumlově. I zde bude v první řadě cílem záchrana. Svěřenci trenéra Pavla
Musila (na snímku) se však budou muset obejít minimálně na startu sezóny
bez dvou klíčových hráčů kvůli zranění,
což pro cíle do sezóny není v žádném
případě pozitivní zpráva. Poslední dva
ročníky navíc nebyly příliš růžové ani
s těmito dvěma špílmachry. Na druhou
stranu by se mužstvo mohlo dokázat se-

mknout a ukázat, že to půjde i bez nich.
K přípravě bez zápasů: „Vzniklá pauza
byla extrémně dlouhá, rozhodli jsme se raději poctivě potrénovat než odehrát nějaké
zápasy. Dokud jsme neměli natrénováno,
nemělo totiž význam odehrát nějaké duely,
kde bychom třeba po hodině odpadli a moc
by nám to neprospělo. Chybí nám navíc někteří hráči, takže jsme to raději vyřešili takto.
Natrénováno bychom snad mít měli, ale co
ukážou zápasy, je těžké odhadovat.“

K ambicím: „Zcela upřímně se všemi potížemi, se kterými se musíme srovnat, je
pro nás jednoznačně cílem záchrana. Uvidíme, jakým způsobem se podaří vstoupit
do soutěže, ale už nyní vím, že nás minimálně v prvních kolech nečeká vůbec nic
jednoduchého.“
Situace v kádru: „Měl by nás posílit Jakub
Výmola, který přichází z Lipové. Kromě
něj bychom chtěli ještě jednoho hráče,
ale u něj zatím nedokážu říct, zda se nám

podaří přivést, jméno hráče bych tak ještě
neprozrazoval, aby se nám to nevymstilo.
K jednomu příchodu však máme také
dva odchody a potíže s marodkou, což mě
opravdu trápí. Dvořák a Piňos se rozhodli, že už nechtějí v A mužstvu pokračovat
a půjdou si zahrát jen za rezervu. K tomu
ještě sčítáme zraněné, jde o naše klíčové
hráče. Útočník Grmela a stoper Nejedlý
start sezóny nestihnou, to je pro nás více
než citelná ztráta.“

K současné situaci: „Nový ročník bude
asi hodně divoký. Pauza byla extrémně
dlouhá, těžko se tak dá předpovídat, jak na
tom kdo bude. Do dalších let bude nejdůležitější, aby se vůbec regionální mužstva dokázala udržet, a to ať už v jakékoliv soutěži,
protože hráčů je stále méně. A koneckonců
poslední dva roky tomu moc nepomohly.“
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PROSTĚJOVSKO Skupina“A“ I.B třídy Olomouckého KFS se rozloučila s Mostkovicemi, které
od letošní sezóny zahájí svou pouť ve vedlejší grupě. Zde zůstalo kvarteto regionálních celků.
Jedna z nejvyrovnanějších soutěží loňského podzimu bude jistě zajímavá i nyní. Jediné„Metle“
zůstaly tak nějak pohromadě. V Klenovicích jednoznačně sestavu posílili, změny se odehrály také v Pivíně nejen v kádru,
Lion sport
ale i na trenérském postu. Naopak ve Vrchoslavicích zase stále
na vytoužené posily čekají a zatím není jisté, zda se je opravdu I.B třída, skupina „B“
Texty: Jan Frehar
podaří do prvního kola podepsat.

I@NFMÑQµ<H=D>@CM<EÁ>Ád-NWEKUK\X[MCLÊPCPQXÚUV[NJT[q
FJPà2MàD>!<QD?
JN¾UÊPQXÚMQWé2KXÊPC2CXGN8CNVT
(J=TGÁF
SOUPISKA

SOKOL URÈICE

Loni to po přípravných duelech nevypadalo v Určicích nejlépe. Mužstvo se však hned od startu sezóny
vybičovalo a předvádělo velmi solidní výkony. Poté však přišel mírný
úpadek, kdy se mužstvu bez trenéra
Davida Kobylíka (na snímku) přestalo dařit. Do nadcházejícího ročníku
mužstvo půjde bez Radka Štěpánka
a zraněného Petra Halouzky, avšak
okysličeno o tři nové posily. Kádr
slibuje určitě zajímavý mix, který by
mohl trápit každého soupeře.
yy Jaká byla příprava?
„Snažili jsme se trénovat, jak to jen šlo
i v době covidové, aby hráči měli alespoň nějaký fotbalový pohyb. Letní
přípravu samozřejmě jako každý rok
ovlivní řada dovolených a dalších podobných věcí, nicméně si myslím, že
se nám podařilo odehrát dostatečný
počet utkání, jaký jsme chtěli, a nyní
už budeme jen vše pilovat na první
soutěžní zápasy.“
yy Rád deklarujete, že na prvním
místě je tým...
„Ano. Jsem rád, že se nám tu hlavně
vytvořila vynikající parta, která táhne
za jeden provaz. Myslím si, že v této
soutěži je to důležitější než kvality
jednotlivců. Dvacítka hráčů je zkrátka
jedním týmem. Uvidíme, co přinesou
první zápasy, je jasné, že některým se
místo na střídačce líbit nebude, ale
věřím, že je to dokáže zdravě naštvat
a budou bojovat o své místo.“
yy Jak byste okomentoval změny
v mužstvu?

Brankáø
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„Rozloučili jsme se s Radkem Štěpánkem, který šel do Klenovic. A nyní
nám bude scházet i Petr Halouzka,
u kterého je to pro nás velmi citelné
oslabení, protože je to nadstandardní
hráč. Nově se u nás ale hlásí navrátilec
Ondra Halouzka, který za mě dokáže zastoupit na stejném postu právě
Štěpánka. Druhou posilou je Adam
Dlouhý, který je opravdu kvalitním
středopolařem, vzniklou díru za Petra dokáže zaplnit. I David Trajer nám
hodně pomůže v útoku, takže z tohoto pohledu jsem se změnami opravdu
spokojený.“
yy Jaké jsou ambice Určic?
„Jak vždycky říká předseda, hlavně se
zachránit. (úsměv) Na to já však nejsem. Samozřejmě nám ještě kvality
na nejlepší celky schází, ale upřímně
si myslím, že do první poloviny tabulky bychom hrát měli. Od šestého
místa nahoru budu velmi spokojen,
od osmého místa níže budu hrubě nespokojen.“

Sohlich Lukáš

1992

Hýbl Martin

1995

Obránci
Frehar Jaroslav
Slezák Vojtěch

1992
1998

Zelina Lukáš
Bureš Michal

1995
1996

Šnajdr Matěj
Kaprál Tomáš

1998
1993

Kobylík David

1981
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Dlouhý Adam
Halouzka Petr
Krajíček Vladimír
Paul Richard
Menšík Tomáš
Mariánek Tomáš
Plančar Jakub
Sosík David

1998
1992
1997
1998
1991
1991
1993
2001
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Halouzka Ondřej
Trajer David

1999
1995

Handl Filip
Žáček Kamil

2002
1975

Rotschedl Michal

2000

Trenér: Kobylík David
Příchody: Ondřej Halouzka
(Čechovice), Adam Dlouhý
(Slavonín), David Trajer (Pivín)
Odchody: Radek Štěpánek
(Klenovice), Petr Halouzka (zranění)
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Plumlov nezažívá zrovna nejlepší
roky. Poslední dvě nedokončené sezóny vinou pandemie strávil pravidelný účastník krajských soutěží na
chvostu tabulky. Do nadcházející sezóny však přivedl nového kouče Miroslava Takáče (na snímku) a k tomu

SOUPISKA
SK PROTIVANOV
Brankáø
Piták Milan

1992

Obránci
Pospíšil Zdeněk
Kropáč Radek
Nejedlý Daniel
Sekanina Tomáš
Pospíšil Marek
Výmola Jakub

1992
1983
1992
1997
1988
2000
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Nejedlý Vít
Ondroušek Jakub
Musil Patrik
Vyroubal Radek
Pospíšil František
Sedlák Radek
Vraj Metoděj

1995
2001
1995
2000
1992
1991
2001
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Sedlák Dalibor
1994
Grmela Marek
1994
Pospíšil Tomáš
1990
Menšík Viktor
1999
Trenér: Musil Pavel
Příchody: Jakub Výmola (Lipová)
Odchody: Antonín Dvořák, Lukáš
Piňos (přesun do B mužstva)

dvě posily. Do branky by se měl
hlásit David Pokorný, který dorazil
z Tištína, a hru by měl nově tvořit
navrátilec z působení v rakouských
soutěžích Karel Frantík. Bude to letos stačit na lepší umístění a vyhne
se Plumlov bojům o udržení?
K přípravě: „Chtěli jsme zahájit hlavní část přípravy po mém příchodu co
nejdříve, takže jsme na hřišti od 8. července. S letní přípravou je to však jako
každý rok takové složité na hodnocení.
Někteří hráči byli na dovolených, jiní
se raději šetřili kvůli drobným zraněním, takže ta účast zkrátka není až
taková, jakou bychom si my trenéři
představovali. Nějaké zápasy jsme si
však vyzkoušeli a hráči alternovali i na
jiných postech, takže uvidíme, co to do
sezóny přinese.“
O šířce kádru: „Nemyslím si, že by
Plumlov neměl dostatečně široký kádr.
Navíc se ho povedlo posílit návratem
Frantíka z Rakouska a příchodem Pokorného do branky. Snad nás tak nebude tlačit bota v mistrovských utkáních
a budeme se moc měřit se soupeři. Po
posledních sezónách schází spíše motivace některých hráčů a zdravé sebevědomí. To bude potřeba nyní především získat.“
Ambice do sezóny: „I ty přátelské
zápasy ukázaly, jak na tom momentálně jsme. Je důležité, aby hráči z kádru
chodili pravidelně na tréninky i zápasy
a postupně vše pilovali. Jinak budeme
mít co dělat, abychom splnili svůj cíl
a v klidu se udrželi v soutěži. Pokud se
budeme scházet v dostatečném počtu
a vyhneme se nepříjemným zraněním,
věřím, že by se záchrana měla podařit.“
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SOUPISKA
TJ SOKOL PLUMLOV
Brankáø
Simandl Daniel
Pokorný David

1979
1992

Obránci
Kiška Jiří

1973

Vysloužil Martin
Kotlán Vladimír
Kutný Petr

1996
1998
1979

Bureš Radek
Čarný Ondřej

1975
1995
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Parák Patrik
Kotlán Filip
Zabloudil Marcel
Fajstl Karel
Kiška Petr
Aujezdský Jaroslav
Klváček Antonín
Frantík Karel
Bureš Martin

2000
2001
1989
2000
1974
1999
1994
1979
2000
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Hladký Adam

1991

Stoklasa Jakub
Kolařík Michal
Takáč Miroslav

1993
1996
1961

Trenér: Takáč Miroslav
Příchody: Pokorný David (Tištín),
Frantík Karel (Rakousko), Takáč
Miroslav (Čechovice)

Poslední roky patří Pivín k tomu lepšímu v rámci „A“ skupiny I.B třídy. Před
novou sezónou se však v klubu udála
řada změn. To, o čem poslední roky
mluvil kouč Svozil, se nyní naplnilo
a trenér po dlouhých letech skončil.
S úkolem jej nahradit přišel stále ještě
aktivní fotbalista Pavel Valtr. Změny se
však týkají také kádru. Do Lipové zamířil šikovný středopolař Jan Ježek a na
odchodu je také klíčový útočník David
Trajer. Naopak se vrací odchovanci pivínské kopané Hýžďál s Bartoníkem.
Na co to tak v nové sezóně bude stačit?
O letní přípravě: „Byla to taková klasická
letní příprava. Někteří kluci absolvovali dovolené, dali jsme si i nějaké volno a absolvovali jsme pár duelů, které jsme chtěli. Svůj
účel zápasy splnily. Mohla by být trošku
lepší docházka některých hráčů, ale beru to
pozitivně. Zase se udělal kus práce. Myslím
si, že na klucích je vidět, že začínají vnímat
změnu na postu trenéra a trošku jiný herní
systém, který od nich vyžaduji. Také jsem
rád, že se s námi připravovali dorostenci,
u kterých už mám představu, jakým způsobem je mohu využít.“

K ambicím do sezóny: „Do každého zápasu půjdeme s tím, že budeme chtít uspět.
Na co to však bude stačit, uvidíme. Byl
bych ale určitě rád, kdyby se nám dařilo alespoň tak jako poslední roky. Celkově budu
s klidným středem tabulky spíše v horní
polovině spokojený.“
Ke změnám v kádru: „Musíme to brát
tak, že nám někteří kluci odešli, ať už se
bavíme o Honzovi Ježkovi, nebo Davidovi Trajerovi, u kterého je to však zatím stále nejasné, protože vedení se jej
ještě snaží přesvědčit, aby zůstal. Spíše
však počítám s variantou, že nás na podzim opustí a půjde o třídu výš. Zase se
nám však vrací Hýžďál s Bartoníkem
z Výšovic, takže náhradu za tyto dva
hráče máme. Jinak budeme doplňovat
dorosty.“
K současné situaci: „Je to zvláštní doba.
Myslím si, že každý z klubů bude trochu
netrpělivě čekat, co vlastně přinese start
ročníku. Po těch devíti měsících člověk
nemá příliš velkou představu o tom, jak
vlastně budou která mužstva vypadat.
Podle mého názoru ukáže až prvních pár
kol, jak na tom kdo je.“

SOUPISKA
SOKOL V PIVÍNÌ
Brankáø
Marek Fürst

1981

Erik Oršel

2002

Obránci
Bartoník Jan
Martinec Jakub
Petržela Lukáš

1995
1990
1982

Pospíšil Martin
Sedlák Martin

1995
1989

Vrba Tomáš

1988
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Svozil Jaroslav
Svozil Martin
Valtr Pavel
Stanislav Vrba
Bartoník Martin
Hýžďál Roman

1983
1985
1983
2002
1999
1996
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Konupka Lukáš

1997

Zlámal Jakub
Frýbort Jaroslav

2003
1967

Trenér: Valtr Pavel
Příchody: Roman Hýžďál
(Výšovice), Jan Bartoník (Výšovice)
Odchody: Jan Ježek (Lipová),
David Trajer (Určice)
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V „Metlích“ panovala s posledním ročníkem poměrně spokojenost. Jedinou
kaňkou pro ně byla porážka od Klenovic v posledním hraném duelu před
ukončením sezóny. Do té nadcházející
by mužstvo trenéra Hona mělo vstoupit zhruba ve stejném složení jako do
předchozí a ambice hrát pohledný fotbal a udržet se v klidném středu tabulky zůstávají nadále stejné.
yy Jaká byla příprava na novou sezónu?
„V červnu jsme odehráli některá přátelská
utkání. V posledním jsme zkusili finální
sestavu, jež by nám vyhovovala. Ale po
utkání nám jeden ze stoperů oznámil, že
končí. Takže máme nad čím přemýšlet.
V červenci hráči věnují čas rodinám, tak
tam dáváme prostor pouze tréninkové
fázi bez přátelských zápasů, protože bychom to těžko dávali dohromady. A půjčovat si hráče odjinud podle mě nemá
žádný význam, když vám pak v soutěži
stejně nepomůže.“
yy Jak ovlivní sezónu víc než devítiměsíční pauza od posledního soutěžního
zápasu?
„Myslím si, že rozjezd bude těžký a výsledkově zajímavý. Ale zároveň pro všechny stejný. Všechno se odvíjí od přístupu
hráčů. Jestli máte s kým trénovat, můžete
se připravovat na soutěž. Jestli na druhou

stranu nedostanete na trénink solidní počet hráčů, nemáte šanci být stoprocentně
konkurenceschopní, obzvláště po takové
době, kdy to bude znát více než kdy dřív.“
yy Nastaly nějaké změny v kádru,
nebo zůstal spíše pohromadě?
„Kádr zůstává stejný. Spíš jsme po dlouhé
pauze o dva hráče přišli. Smékal se rozhodl, že si dá od fotbalu pauzu, a ohledně
Zatloukala toho taky moc nevíme. Budeme se snažit zapojit více hráčů i z rezervy,
protože i hráči na lavičce jsou pro tým
velice důležití. Nemůžeme dopustit, abychom zase jeli někam na zápas ve dvanácti
lidech.“
yy Jaké budou cíle do nového ročníku?
„Hlavním cílem pro nás je udržení se
v soutěži a pokusit se hrát klidný střed
tabulky. Hlavně vyhrávat domácí zápasy
a předvádět takové výkony, které se budou líbit nám i našim fanouškům. Když
se nám to bude dařit, bude to bavit i kluky,
a to je základ, proč fotbal vůbec děláme.“
yy Soutěž začíná už na začátku srpna.
Je to dobře, nebo byste raději uvítal
hrát později?
„Z mého pohledu se mohlo začít o čtrnáct dní později. Ale tak už je to dáno.
Hráči jsou už zdravě nadržení, tak se alespoň zkrátí čekací doba na první mistrovské utkání po tak dlouhé době.“
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RąGLGUKXTEJQUNCXKEMÚ/KTQUNCX2CP¾éGM
„Vrchátky“ poslední dva roky zase ukazovaly, že jednoroční anabáze v okresním
přeboru byla čistě náhodná a patří o třídu
výš. Mužstvo odehrálo řadu dobrých duelů, často mu však ještě k lepším bodovým
přísunům scházela koncovka. Loni mužstvo vhodně doplnilo duo Vévoda, Horák
z Němčic a i letos by mohli přijít další zajímaví hráči. Na odchodu je po roce naopak
Lukáš Král vracející se do Nezamyslic.
K ambicím: „Prvním cílem bude jednoznačně záchrana, postupně na to můžeme
naše požadavky nadále navyšovat. Chceme se
zase prezentovat aktivní hrou na míči a snažit
se pravidelně sbírat body do tabulky. Hlavně
ať už se konečně odehraje celá sezóna a zase se
všichni fotbalem bavíme po těch dvou strastiplných letech.“

SOUPISKA
SOKOL OTASLAVICE
Brankáø
Martin Sika

1986

Obránci
Vogl Martin

1991

Koudela Jindřich
Maňák Radek

1979
1992

Ruszó Jan
Hrazdíra David

1981
1991

Novák Nikolas

1991

=½ORzQÉFL
Drmola Dominik
Chvojka Jakub
Hon Tomáš
Valenta Milan
Tkáč Martin
Gerneš David
Zatloukal Dominik

1995
1993
2002
1999
1988
1991
1998

¶WRÄQÉFL
Kaláb Michal

1978

Šatný Jaroslav
Rieger Roman

1996
1994

Kaláb Lukáš

2001

Trenér: Hon Jiří
Odchody: Tomáš Smékal
(přerušení kariéry)

SOUPISKA
SOKOL VRCHOSLAVICE
Brankáø
Tomáš Klesnil
Marián Jurčík

2000
1990

Obránci

Coufalík Tomáš
1993
O hře: „Pokud na něčem dlouhodobě ztrosHolub Aleš
1978
kotáváme, tak je to naše neschopnost proměJašek Martin
1989
Kankovský Petr
1990
nit šance. V řadě zápasů jsme byli aktivnějším
Trávníček Josef
1983
Vévoda Oldřich
1994
mužstvem, které mělo daleko více ze hry, ale
=½ORzQÉFL
nedokázali jsme zápas rozhodnout vinou
Fialka Vladimír
1980
špatných řešení v zakončení. Také mi tam
Horák Pavel
1982
Horák Pavel
1993
občas schází klid i v posledních minutách, kdy
Horák Jan 1996
jsme měli potíže udržet vedení. To bychom
Hradil Tomáš
1992
Panáček Miroslav
1986
rádi změnili. Jinak je však důležité zlepšovat
¶WRÄQÉFL
stále všechno.“
Hradil Michal
1995
Ke změnám v sestavě: „Zatím hlásíme jeMachálek Jan
1993
Panáček Roman
1993
diný odchod, kdy se rozhodl pro návrat do
Trenér: Panáček Miroslav
Nezamyslic Lukáš Král. Trénuje tam mládež
Odchody: Lukáš Král (Nezamyslice)
a má také pracovní povinnosti, takže jsme
Příchody:
tři hráči v jednání
jeho situaci rozuměli a uvolnili jej. Jinak zůstáváme pohromadě a s vedením řešíme pří- takže bych je ještě nechtěl jmenovat. Byl bych
chod dvou až tří hráčů, kteří by u nás mohli však rád, kdyby přišli a konkurenci v sestavě
působit. Podepsán však není ani jeden z nich, ještě zvýšili.“
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2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:

2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:

Sokol Klenovice na Hané – Sokol Újezdec (sobota 7. 8., 17.00), Sokol Jezernice – Sokol Opatovice (neděle 8. 8., 10.00), SK Radslavice – Sokol Horní
Moštěnice, Sokol Tovačov – Sokol Ústí u Hranic „B“, Sokol Kovalovice – Sokol Otaslavice, Želatovice „B“ – Sokol v Pivíně, Sokol Vrchoslavice 1946
– FK Troubky.

2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:

4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30 hodin:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:

FC Hněvotín – Haná Prostějov (sobota 7. 8., 17.00), Slovan Černovír – FK
Haňovice (10.00), FK Šternberk „B“ – Sokol Mostkovice, FK Velká Bystřice
– Sokol Velký Týnec, SK Jesenec-Dzbel – TJ Granitol Moravský Beroun, TJ
Smržice – Sokol Doloplazy, Sokol Kožušany – SK Slatinice.

2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:

TJ Sokol Plumlov „B“ – TJ Haná Nezamyslice (sobota 7. 8., 17.00), TJ Sokol
Držovice – Ptení (sobota 7. 8., 17.00), TJ Tištín – FC Kralice na Hané „B“, FC
Dobromilice – FK Němčice nad Hanou, TJ Jiskra Brodek u Konice – Sokol
Určice „B“, TJ Sokol Vícov – Sokol Olšany u Prostějova, TJ Sokol Brodek u Prostějova – TJ Sokol Vrahovice.

4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30 hodin:

5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30 hodin:

4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30 hodin:

5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30 hodin:

6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:

5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30 hodin:

6. kolo, sobota 4. září, 16.00 hodin:
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:

6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:

Haná Prostějov – Černovír (sobota 28. 8., 16.30), Mostkovice – Hněvotín
Otaslavice – Jezernice (sobota 28. 8., 16.30), Horní Moštěnice – Želatovice (sobota 28. 8., 16.30), Haňovice – Jesenec-Dzbel, Doloplazy – Velká Bystřice, Vrahovice – Němčice (sobota 28. 8., 16.30), Určice „B“ – Dobromilice (sobota
Bělotín – Kojetín (sobota 28. 8., 16.30), Lipník n. B. – Čechovice (sobota
„B“ (sobota 28. 8., 16.30), Újezdec – Kovalovice (sobota 28. 8., 16.30), Ústí Slatinice – Šternberk „B“, Velký Týnec – Moravský Beroun, Smržice – Kožu- 28. 8., 16.30), Olšany – Tištín (sobota 28. 8., 16.30), Nezamyslice – Brodek u
28. 8., 16.30), Nové Sady „B“ – Určice (10.00), Kostelec n. H. – Dub n.
Prostějova (sobota 28. 8., 16.30), Plumlov „B“ – Držovice, Ptení – Vícov, Krali„B“ – Vrchoslavice (10.00), Opatovice – Radslavice (10.00), Tovačov – Kle- šany.
M., Beňov – Hlubočky, Plumlov – Slavonín, 1.HFK Olomouc – Protivanov.
ce „B“ – Brodek u Konice.
novice, Troubky – Pivín.

5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30 hodin:

Moravský Beroun – Mostkovice (sobota 21. 8., 16.30), Černovír – Doloplazy (10.00), Šternberk „B“ – Haňovice, Velká Bystřice – Slatinice, Hněvotín – Brodek u Prostějova – Ptení (sobota 21. 8., 16.30), Držovice – Kralice „B“ (soČechovice – Dub n. M. (neděle 22. 8., 16.30), Slavonín – Bělotín (neděle 22. Klenovice – Opatovice (sobota 21. 8., 16.30), Jezernice – Tovačov (10.00),
bota 21. 8., 16.30), Tištín – Plumlov „B“, Vícov – Určice „B“, Dobromilice – VraSmržice, Jesenec-Dzbel – Velký Týnec, Kožušany – Haná Prostějov.
Pivín
–
Otaslavice,
Radslavice
–
Ústí
„B“,
Kovalovice
–
Horní
Moštěnice,
Že8., 16.30), Kojetín – Lipník n. B., Určice – Beňov, Kostelec n. H. – Nové Sady
hovice, Brodek u Konice – Nezamyslice, Němčice – Olšany.
latovice
„B“
–
Troubky,
Vrchoslavice
–
Újezdec.
„B“, Protivanov – Plumlov, Hlubočky – 1.HFK Olomouc „B“.

4. kolo, sobota 21. srpna, 16.30 hodin:

Moravský Beroun – Hněvotín (sobota 14. 8., 17.00), Haná Prostějov – SmrBělotín – Protivanov (sobota 14. 8., 17.00), Slavonín – Kojetín (sobota 14. Otaslavice – Želatovice „B“ (sobota 14. 8., 17.00), Horní Moštěnice – Vr- žice (sobota 14. 8., 17.00), Slatinice – Černovír, Mostkovice – Jesenec-Dzbel, Vrahovice – Vícov (sobota 14. 8., 17.00), Určice „B“ – Brodek u Prostějova (so8., 17.00), Dub n. M.– Lipník n. B. (sobota 14. 8., 17.00), Nové Sady „B“ – choslavice (sobota 14. 8., 17.00), Újezdec – Radslavice (sobota 14. 8., 17.00), Doloplazy – Kožušany, Haňovice – Velká Bystřice, Velký Týnec – Šternberk bota 14. 8., 17.00), Olšany – Dobromilice (sobota 14. 8., 17.00), Nezamyslice
– Držovice (sobota 14. 8., 17.00), Němčice – Tištín, Kralice „B“ – Plumlov „B“,
Čechovice (10.00), Plumlov – Hlubočky, Beňov – Kostelec n. H., 1.HFK Ústí „B“ – Klenovice (10.00), Opatovice – Tovačov (10.00), Troubky – Ko- „B“.
Ptení – Brodek u Konice.
valovice, Pivín – Jezernice.
Olomouc „B“ – Určice.

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:

FK Spartak Lipník nad Bečvou – FK Nové Sady „B“ (sobota 7. 8., 17.00),
FK Hlubočky – Sokol Bělotín (sobota 7. 8., 17.00), FC Kostelec na Hané –
1.HFK Olomouc „B“, Sokol Určice – Sokol Plumlov, SK Protivanov – FK
Slavonín, Sokol Kojetín – Sokol Dub nad Moravou, Sokol Čechovice – FC
Beňov.
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7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:

7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:

8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin:

9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:

8. kolo, sobota 18. září, 15.30 hodin:

9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:

10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:

10. kolo, sobota 2. října, 15.00 hodin:

10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:

dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin:

11. kolo, sobota 9. října, 15.00 hodin:

11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin:

12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:

13. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin:

dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin:

10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:

11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin:

12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:

13. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin:

dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin:

Vrahovice – Brodek u Konice (sobota 30. 10., 14.30), Olšany – Brodek u Prostějova (sobota 30. 10., 14.30), Nezamyslice – Kralice „B“ (sobota 30. 10.,
14.30), Určice „B“ – Držovice, Němčice – Vícov, Dobromilice – Tištín, Ptení
– Plumlov „B“.

dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin:

Držovice – Vrahovice (sobota 23. 10., 14.30), Brodek u Konice – Olšany (sobota 23. 10., 14.30), Nezamyslice – Tištín (sobota 23. 10., 14.30), Plumlov „B“
– Určice „B“ (sobota 23. 10., 14.30), Brodek u Prostějova – Němčice, Vícov –
Dobromilice, Kralice „B“ – Ptení.

13. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin:

Určice „B“ – Kralice „B“ (sobota 16. 10., 14.30), Olšany – Držovice (sobota
Hněvotín – Šternberk „B“ (sobota 16. 10., 14.30), Moravský Beroun – Černo- 16. 10., 14.30), Vrahovice – Plumlov „B“ (sobota 16. 10., 14.30), Němčice –
vír (sobota 16. 10., 14.30), Jesenec-Dzbel – Velká Bystřice, Slatinice – Dolo- Brodek u Konice, Dobromilice – Brodek u Prostějova, Ptení – Nezamyslice,
plazy, Mostkovice – Kožušany, Velký Týnec – Smržice, Haňovice – Haná Tištín – Vícov.
Prostějov.

12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:

Držovice – Němčice (sobota 9. 10., 15.00), Nezamyslice – Určice „B“ (sobota
Smržice – Mostkovice (sobota 9. 10., 15.00), Haná Prostějov – Velký Týnec 9. 10., 15.00), Brodek u Konice – Dobromilice (sobota 9. 10., 15.00), Ptení –
(sobota 9. 10., 15.00), Černovír – Jesenec-Dzbel (10.00), Doloplazy – Haňo- Tištín, Brodek u Prostějova – Vícov, Kralice „B“ – Vrahovice, Plumlov „B“ –
vice, Velká Bystřice – Šternberk „B“, Slatinice – Hněvotín, Kožušany, Moravský Olšany.
Beroun.

11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin:

Mostkovice – Haná Prostějov (sobota 2. 10., 15.00), Moravský Beroun Olšany – Kralice „B“ (sobota 2. 10., 15.00), Vrahovice – Nezamyslice (sobota
– Smržice (sobota 2. 10., 15.00), Hněvotín – Velká Bystřice (sobota 2. 10., 2. 10., 15.00), Němčice – Plumlov „B“, Dobromilice – Držovice, Určice „B“ –
15.00), Jesenec-Dzbel – Kožušany, Šternberk „B“ – Černovír, Haňovice – Ptení, Vícov – Brodek u Konice, Tištín – Brodek u Prostějova.
Slatinice, Velký Týnec – Doloplazy.

10. kolo, neděle 3. října, 15.00 hodin:

9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:
Držovice – Vícov (sobota 25. 9., 15.30), Nezamyslice – Olšany (sobota 25. 9.,
15.30), Plumlov „B“ – Dobromilice (sobota 25. 9., 15.30), Určice „B“ – Tištín,
Kralice „B“ – Němčice, Ptení – Vrahovice, Brodek u Konice – Brodek u Prostějova.

9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:

Otaslavice – Vrchoslavice (sobota 30. 10., 14.30), Horní Moštěnice – Klenovice (sobota 30. 10., 14.30), Troubky – Radslavice (sobota 30. 10., 14.30), Moravský Beroun – Šternberk „B“ (sobota 30. 10., 14.30), Jesenec-Dzbel –
Újezdec – Tovačov (sobota 30. 10., 14.30), Ústí „B“ – Opatovice (10.00), Žela- Hněvotín, Slatinice – Smržice, Mostkovice – Velká Bystřice, Doloplazy –
tovice „B“ – Jezernice, Pivín – Kovalovice.
Haná Prostějov, Haňovice – Kožušany, Velký Týnec – Černovír.

dohrávané 1. kolo, neděle 31. října, 14:30 hodin:

8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin:

Smržice – Jesenec-Dzbel (sobota 25. 9., 15.30), Černovír – Velká Bystřice
(10.00), Haná Prostějov – Moravský Beroun (10.15), Slatinice – Velký Týnec, Haňovice – Hněvotín, Doloplazy – Mostkovice, Kožušany – Šternberk
„B“.

Nové sady „B“ – Kojetín (neděle 24. 10., 10.00), Kostelec n. H. – Bělotín (neKlenovice – Troubky (sobota 23. 10., 14.30), Ústí „B“ – Jezernice (10.00), Haná Prostějov – Slatinice (sobota 23. 10., 14.30), Smržice – Haňovice
děle 24. 10., 14.30), Čechovice – Plumlov (neděle 24. 10., 14.30), HlubočOpatovice – Újezdec (10.00), Kovalovice – Želatovice „B“, Tovačov – Horní (sobota 23. 10., 14.30), Černovír – Mostkovice (10.00), Šternberk „B“ –
ky – Protivanov, Určice – Slavonín, Lipník n. B. – 1.HFK Olomouc „B“, Dub
Moštěnice, Radslavice – Otaslavice, Vrchoslavice – Pivín.
Jesenec-Dzbel, Velká Bystřice – Moravský Beroun, Doloplazy – Hněvotín,
n. M.– Beňov.
Kožušany – Velký Týnec.

13. kolo, sobota 23. října, 14.30 hodin:

Kojetín – Hlubočky (sobota 16. 10., 14.30), Bělotín – Čechovice (sobota
16. 10., 14.30), Slavonín – Kostelec n. H. (sobota 16. 10., 14.30), 1.HFK Horní Moštěnice – Opatovice (sobota 16. 10., 14.30), Otaslavice – Klenovice
(sobota 16. 10., 14.30), Troubky – Tovačov (sobota 16. 10., 14.30), Újezdec –
Olomouc „B“ – Dub n. M., Beňov – Nové Sady „B“, Plumlov – Lipník n. B.,
Ústí „B“ (sobota 16. 10., 14.30), Jezernice – Kovalovice (10.00), Pivín – RadProtivanov – Určice.
slavice, Želatovice „B“ – Vrchoslavice.

12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:

Nové Sady „B“ – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 10. 10., 10.00), Beňov – Kojetín
(neděle 10. 10., 15.00), Čechovice – Slavonín (neděle 10. 10., 15.00), Dub Klenovice – Pivín (sobota 9. 10., 15.00), Újezdec – Jezernice (sobota 9. 10.,
n. M. – Plumlov, Lipník n. B. – Bělotín, Kostelec n. H. – Protivanov, Určice 15.00), Ústí „B“ – Horní Moštěnice (10.00), Opatovice – Troubky (10.00),
Radslavice – Želatovice „B“, Tovačov – Otaslavice, Vrchoslavice – Kovalo– Hlubočky.
vice.

Postřelmov – Řetězárna (sobota 30. 10., 14.30), Bohdíkov – Troubelice (soBělotín – Určice (sobota 30. 10., 14.30), Protivanov – Kojetín (sobota 30.
Šternberk – Jeseník (sobota 6. 11., 14.00), Ústí – Brodek u Přerova (sobota 6. 11., bota 30. 10., 14.30), Chválkovice – Olešnice (sobota 30. 10., 14.30), Paseka –
10., 14.30), Nové Sady „B“ – Dub n. M. (10.00), Plumlov – Kostelec n. H.,
14.00), Kralice na Hané – Litovel (sobota 6. 11., 14.00), Medlov – Rapotín, Do- Maletín, Lesnice – Bělkovice-Lašťany, Náměšť na Hané – Chomoutov, Konice
Beňov
– Lipník n. B., 1.HFK Olomouc – Čechovice, Slavonín – Hlubočky.
lany – Velké Losiny, Bohuňovice – Mohelnice, Lipová – Lutín, Zábřeh – Želatovice. – Loštice.

15. kolo, neděle 7. listopadu, 14.00 hodin:

Mohelnice – Lipová (sobota 16. 10., 10.30), Jeseník – Kralice na Hané (sobota 16. října, 14.30), Litovel – Ústí (sobota 16. 10., 14.30), Rapotín – DolaMohelnice – Kralice na Hané (sobota 30. 10., 10.30), Jeseník – Medlov ny (sobota 16. 10., 14.30), Želatovice – Bohuňovice (sobota 16. 10., 14.30),
(sobota 30. 10., 14.30), Litovel – Dolany (sobota 30. 10., 14.30), Rapotín – Velké Losiny – Lutín, Medlov – Zábřeh, Brodek u Přerova – Šternberk.
Bohuňovice (sobota 30. 10., 14.30), Želatovice – Šternberk (sobota 30. 10.,
14.30), Velké Losiny – Lipová, Brodek u Přerova – Zábřeh, Lutín – Ústí.

14. kolo, neděle 31. října, 14.30 hodin:

Ústí – Mohelnice (sobota 9. 10., 15.00), Kralice na Hané – Želatovice (sobo11. kolo, sobota 9. října, 15.00 hodin:
ta 9. 10., 15.00), Medlov – Šternberk, Dolany – Jeseník, Velké Losiny – Brodek u Přerova, Lipová – Rapotín, Bohuňovice – Zábřeh, Lutín – Litovel.
Náměšť na Hané – Konice (neděle 10. 10., 15.00), Troubelice – Chválkovice (neděle 10. 10., 15.00), Loštice – Lesnice, Postřelmov – Olešnice,
12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:
Olomouc-Chomoutov – Bohdíkov, Maletín – Bělkovice-Lašťany, Řetězárna
– Paseka.
Mohelnice – Lipová (sobota 16. 10., 10.30), Jeseník – Kralice na Hané (sobota 16. října, 14.30), Litovel – Ústí (sobota 16. 10., 14.30), Rapotín – Dola12. kolo, neděle 17. října, 14.30 hodin:
ny (sobota 16. 10., 14.30), Želatovice – Bohuňovice (sobota 16. 10., 14.30),
Velké Losiny – Lutín, Medlov – Zábřeh, Brodek u Přerova – Šternberk.
Troubelice – Paseka (neděle 24. 10., 14.30), Náměšť na Hané – Olešnice (neděle 24. 10., 14.30), Loštice – Bohdíkov (10.00), Olomouc-Chomoutov –
13. kolo, neděle 24. října, 14.30 hodin:
Postřelmov, Maletín – Lesnice, Bělkovice-Lašťany – Chválkovice, Řetězárna
Ústí – Velké Losiny (sobota 23. 10., 14.30), Kralice na Hané – Rapotín (sobota 23. – Konice.
10., 14.30), Šternberk – Zábřeh (sobota 23. 10., 14.30), Lutín – Brodek u Přerova,
Medlov – Želatovice, Dolany – Mohelnice, Lipová – Litovel, Bohuňovice – Jeseník.
13. kolo, sobota 23. října, 14.30 hodin:

Brodek u Přerova – Medlov (neděle 3. 10., 15.00), Mohelnice – Lutín (10.30),
Chválkovice – Loštice (sobota 2. 10., 15.00), Olešnice – Maletín (sobota 2. Plumlov – Nové Sady „B“ (neděle 3. 10., 15.00), 1.HFK Olomouc „B“ – BeLitovel – Velké Losiny, Šternberk – Bohuňovice, Jeseník – Lipová, Rapotín –
10., 15.00), Bělkovice-Lašťany – Troubelice (sobota 2. 10., 15.00), Bohdíkov ňov (neděle 3. 10., 15.00), Slavonín – Lipník n. B., Bělotín – Dub n. M., Kojetín Otaslavice – Opatovice (sobota 2. 10., 15.00), Horní Moštěnice – Újezdec
Ústí, Želatovice – Dolany, Kralice na Hané – Zábřeh.
(sobota 2. 10., 15.00), Jezernice – Vrchoslavice (10.00), Kovalovice – Radsla– Náměšť na Hané, Paseka – Olomouc-Chomoutov, Konice – Postřelmov, – Určice, Hlubočky – Kostelec n. H., Protivanov – Čechovice.
vice, Pivín – Tovačov, Troubky – Ústí „B“, Želatovice „B“ – Klenovice.
Lesnice – Řetězárna.
11. kolo, neděle 10. října, 15.00 hodin:

10. kolo, sobota 2. října, 15.00 hodin:

Lipník n. B. – Protivanov (sobota 25. 9., 15.30), Kostelec n. H. – Určice
Postřelmov – Bohdíkov (sobota 25. 9., 13.00), Loštice – Bělkovice-Lašťany (sobota 25. 9., 15.30), Dub n. M. – Slavonín (sobota 25. 9., 15.30), Nové Sady Horní Moštěnice – Jezernice (sobota 25. 9., 15.30), Klenovice – Kovalovice
Ústí – Jeseník (sobota 25. 9., 15.30), Kralice na Hané – Šternberk (sobota (sobota 25. 9., 15.30), Olomouc-Chomoutov – Loštice (sobota 25. 9., 15.30), „B“ – Bělotín (10.00), Čechovice – Hlubočky, Beňov – Plumlov, 1.HFK (sobota 25. 9., 15.30), Újezdec – Troubky (sobota 25. 9., 15.30), Opatovice –
25. 9., 15.30), Dolany – Zábřeh, Velké Losiny – Mohelnice, Bohuňovice – Řetězárna – Chválkovice (sobota 25. 9., 15.30), Konice – Olešnice, TroubeliPivín (10.00), Otaslavice – Ústí „B“ (15.00), Tovačov – Želatovice „B“, RadOlomouc „B“ – Bělotín.
Medlov, Lipová – Želatovice, Lutín – Rapotín, Litovel – Brodek u Přerova.
ce – Maletín, Náměšť na Hané – Paseka.
slavice – Vrchoslavice.

9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:

8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin:

Nezamyslice – Dobromilice (sobota 11. 9., 16.00), Držovice – Brodek u Konice (sobota 11. 9., 16.00), Vrahovice – Tištín (sobota 11. 9., 16.00), Určice
„B“ – Olšany (sobota 11. 9., 16.00), Plumlov „B“ – Brodek u Prostějova, Kralice
„B“ – Vícov, Ptení – Němčice.

Hněvotín – Černovír (sobota 18. 9., 15.30), Moravský Beroun – Doloplazy
(sobota 18. 9., 15.30), Jesenec-Dzbel – Haná Prostějov, Mostkovice – Sla- Vrahovice – Určice „B“ (sobota 18. 9., 15.30), Olšany – Ptení (sobota 18. 9.,
tinice, Šternberk „B“ – Smržice, Velký Týnec – Haňovice, Velká Bystřice – 15.30), Dobromilice – Kralice „B“, Němčice – Nezamyslice, Vícov – Plumlov
„B“, Brodek u Prostějova – Držovice, Tištín – Brodek u Konice.
Kožušany.

Horní Moštěnice – Otaslavice (sobota 11. 9., 16.00), Klenovice – Radsla- Smržice – Velká Bystřice (sobota 11. 9., 16.00), Kožušany – Černovír, Velký
vice (sobota 11. 9., 16.00), Újezdec – Pivín (sobota 11. 9., 16.00), Ústí „B“ Týnec – Hněvotín, Haná Prostějov – Šternberk „B“, Slatinice – Moravský
– Želatovice „B“ (10.00), Opatovice – Kovalovice (10.00), Tovačov – Vrcho- Beroun, Doloplazy – Jesenec-Dzbel, Haňovice – Mostkovice.
slavice, Troubky – Jezernice.

Plumlov – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 19. 9., 15.30), Slavonín – Nové
Paseka – Postřelmov (neděle 19. 9., 15.30), Lesnice – Náměšť na Hané (neděle Sady „B“, Kojetín – Kostelec n. H., Bělotín – Beňov, Protivanov – Dub n. M., Otaslavice – Újezdec (sobota 18. 9., 15.30), Jezernice – Radslavice (10.00),
Mohelnice – Litovel (sobota 18. 9., 10.30), Šternberk – Dolany (sobota 18. 9.,
Hlubočky – Lipník n. B., Určice – Čechovice.
19.
9.,
15.30),
Bohdíkov
–
Konice,
Olešnice
–
Troubelice,
Maletín
–
Loštice,
Kovalovice – Tovačov, Troubky – Horní Moštěnice, Pivín – Ústí „B“, Želato15.30), Jeseník – Lutín (sobota 18. 9., 15.30), Rapotín – Velké Losiny (sobota
vice „B“ – Opatovice, Vrchoslavice – Klenovice.
18. 9., 15.30), Želatovice – Ústí (sobota 18. 9., 15.30), Medlov – Kralice na Chválkovice – Olomouc-Chomoutov, Bělkovice-Lašťany – Řetězárna.
Hané, Lipová – Zábřeh, Brodek u Přerova – Bohuňovice.
9. kolo, neděle 26. září, 15.30 hodin:

8. kolo, neděle 19. září, 15.30 hodin:

Dub n. M. – Hlubočky (sobota 11. 9., 16.00), Nové Sady „B“ – Protivanov
Postřelmov – Lesnice (sobota 11. 9., 13.00), Bohdíkov – Olešnice (sobota 11.
(10.00), Lipník n. B. – Určice, Plumlov – Kojetín, Čechovice – Kostelec n.
Mohelnice – Brodek u Přerova (sobota 11. 9., 10.30), Litovel – Rapotín (so- 9., 16.00), Olomouc-Chomoutov – Bělkovice-Lašťany (sobota 11. 9., 16.00),
H.,
Beňov – Slavonín, 1.HFK Olomouc – Bělotín.
bota 11. 9., 16.00), Ústí – Zábřeh (sobota 11. 9., 16.00), Kralice na Hané – Řetězárna – Maletín (sobota 11. 9., 16.00), Náměšť na Hané – Chválkovice,
Bohuňovice (sobota 11. 9., 16.00), Velké Losiny – Jeseník, Dolany – Medlov, Konice – Paseka, Loštice – Troubelice.
Lipová – Šternberk, Lutín – Želatovice.
8. kolo, sobota 18. září, 15.30 hodin:

7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:

6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:

Moravský Beroun – Haňovice (sobota 4. 9., 16.00), Hněvotín – Kožušany (soChválkovice – Postřelmov (sobota 4. 9., 16.00), Maletín – Olomouc-Chomou- Slavonín – 1.HFK Olomouc „B“ (neděle 5. 9., 16.00), Dub n. M. – Určice,
Otaslavice – Troubky (sobota 4. 9., 16.00), Jezernice – Klenovice (10.00), bota 4. 9., 16.00), Černovír – Smržice (10.00), Šternberk „B“ – Doloplazy, Brodek u Konice – Plumlov „B“ (sobota 4. 9., 16.00), Olšany – Vrahovice (sotov (sobota 4. 9., 16.00), Olešnice – Loštice (sobota 4. 9., 16.00), Bělkovice- Bělotín – Plumlov, Kojetín – Čechovice, Kostelec n. H.– Lipník n. B., HluRadslavice – Tovačov, Kovalovice – Ústí „B“, Pivín – Horní Moštěnice, Žela- Velká Bystřice – Haná Prostějov, Jesenec-Dzbel – Slatinice, Mostkovice – bota, 4. 9., 16.00), Němčice – Určice „B“, Dobromilice – Ptení, Vícov – NezaŠternberk – Ústí (sobota 4. 9., 16.00), Jeseník – Litovel (sobota 4. 9., 16.00),
myslice, Brodek u Prostějova – Kralice „B“, Tištín – Držovice.
Velký Týnec.
Rapotín – Mohelnice (sobota 4. 9., 16.00), Želatovice – Velké Losiny (sobota -Lašťany – Náměšť na Hané (sobota 4. 9., 16.00), Paseka – Bohdíkov, Troubeli- bočky – Nové Sady „B“, Protivanov – Beňov.
tovice „B“ – Újezdec, Vrchoslavice – Opatovice.
4. 9., 16.00), Medlov – Lipová, Bohuňovice – Dolany, Lutín – Zábřeh, Brodek ce – Řetězárna, Lesnice – Konice.
u Přerova – Kralice na Hané.
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:
7. kolo, neděle 12. září, 16.00 hodin:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
Šternberk – Mohelnice (sobota 7. 8., 17.00), Želatovice – Jeseník (sobota 7. 8.,
17.00), Kralice na Hané – Lutín (sobota 7. 8., 17.00), Medlov – Litovel, Bohuňovice – Velké Losiny, Dolany – Ústí, Brodek u Přerova – Lipová, Zábřeh – Rapotín. Postřelmov – Troubelice (sobota 14. 8., 17.00), Bohdíkov – Bělkovice-Lašťany (sobota 14. 8., 17.00), Olomouc-Chomoutov – Řetězárna (sobota 14. 8.,
17.00), Paseka – Chválkovice, Lesnice – Olešnice, Náměšť na Hané – Loštice,
3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
Konice – Maletín.
Mohelnice – Zábřeh (sobota 14. 8., 10.30), Rapotín – Želatovice (sobota 14.
8., 15.00), Ústí – Kralice na Hané (sobota 14. 8., 17.00), Litovel – Šternberk
4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30 hodin:
(sobota 14. 8., 17.00), Jeseník – Brodek u Přerova (sobota 14. 8., 17.00), Lutín
– Bohuňovice, Lipová – Dolany, Velké Losiny – Medlov.
Maletín – Postřelmov (sobota 21. 8., 16.30), Chválkovice – Bohdíkov (sobota
21. 8., 16.30), Bělkovice-Lašťany – Konice (sobota 21. 8., 16.30), Olešnice
4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30 hodin:
– Řetězárna, Loštice – Olomouc-Chomoutov, Troubelice – Náměšť na Hané,
Lesnice – Paseka.
Želatovice – Mohelnice (sobota 21. 8., 16.30), Kralice na Hané – Lipová (sobota 21. 8., 16.30), Šternberk – Velké Losiny (sobota 21. 8., 16.30), Jeseník
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30 hodin:
– Rapotín (sobota 21. 8., 17.00), Zábřeh – Litovel, Brodek u Přerova – Dolany,
Medlov – Lutín, Bohuňovice – Ústí.
Postřelmov – Bělkovice-Lašťany (sobota 28. 8., 16.30), Bohdíkov – Lesnice (sobota 28. 8., 16.30), Olomouc-Chomoutov – Troubelice (sobota 28. 8.,
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30 hodin:
16.30), Řetězárna – Loštice (sobota 28. 8., 16.30), Paseka – Olešnice, Náměšť
Mohelnice – Jeseník (sobota 28. 8., 10.30), Litovel – Želatovice (sobota 28. 8., 16.30), na Hané – Maletín, Konice – Chválkovice.
Rapotín – Brodek u Přerova (sobota 28. 8., 16.30), Ústí – Medlov, Dolany – Kralice
na Hané, Lipová – Bohuňovice, Lutín – Šternberk, Zábřeh – Velké Losiny.
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:

2. kolo, neděle 8. srpna, 17.00 hodin:

2. kolo, sobota 7. srpna, 17.00 hodin:

Sokol Troubelice – Sokol Konice (pátek 6. 8., 17.00), 1.FC Olešnice – TJ
Sokol Olomouc-Chomoutov (neděle 8. 8., 16.30), SK Loštice 1923 – TJ Postřelmov (neděle 8. 8., 17.00), Sokol Maletín – FK Bohdíkov, SK Chválkovice
– TJ Sokol Lesnice, SK Bělkovice-Lašťany – SK Paseka, Řetězárna Česká Ves
– SK Náměšť na Hané.

1. kolo (odehráno):

FK Jeseník – Sulko Zábřeh na Moravě, FK Mohelnice – FK Medlov, Tatran
Litovel – TJ Sokol Bohuňovice, FC Želatovice – TJ Sokol Brodek u Přerova, TJ
Sokol Rapotín – FK Šternberk, Sokol Ústí u Hranic – SK Lipová, TJ Sokol
Velké Losiny – FC Kralice na Hané, TJ Sigma Lutín – FC Dolany.

Lion sport I.B třída, skupina „B“
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„Klenky“ do nové sezóny vyzbrojily. Z kádru sice odešel
Lukáš Frys, ale dorazily hned
tři nové posily. Jednou z nich je
Raymond Owusu, oživení celé
I.B třídy, žijící v nedalekých
Čelčicích. Dalším je navrátilec
do dobře známého prostředí
Radek Štěpánek a nejnovější
posilou je osmnáctiletý Jakub
Vacek, jenž se vrací do rodné
obce z Vyškova. V Klenovicích
tak jiné cíle než hrát na předních místech tabulky ani být
nemohou.
Cíle do sezóny: „Byl bych rád, kdyby se nám vydařil hned start soutěže, abychom pak něco nehonili.

A pokud se nám opravdu podaří,
tak věřím, že máme dostatečně
kvalitní kádr na to, abychom hráli
v nejvyšších patrech tabulky. Mým
cílem je pokusit se hrát do pátého
místa.“
O dlouhé přípravě: „Co si budeme povídat, příprava byla jako
každým rokem během letních
měsíců všelijaká. Ne vždy jsme se
scházeli zcela optimálně. Odehráli
jsme ale i přesto dostatek zápasů,
které věřím, že nám do sezóny
pomohou. Poslední období už se
poctivě připravujeme na start další
sezóny, takže věřím, že nakonec si
budeme moci říct, že byla příprava
úspěšná.“

PROSTĚJOVSKO Skupina „B“ I.B třídy Olomouckého KFS
dna tabulky, jak pořadí uzavíraly poslední dva nedokončené
ního celku se bude znovu nejvíce snažit Haná Prostějov, ktesvých nároků slevit a znovu by se ráda držela s těmi nejlepi v následující sezóně a budou se snažit konečně prožít klidzatím mírně zahalen do tmy a zřejmě až první kola ukážou,
s Tichým doopravdy jsou.

RąGFEJQ\ÊTQéPÊMq
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SOUPISKA
TJ SOKOL MOSTKOVICE
Brankáø
Zapletal Patrik

Obránci
Drábek Marek
Karafiát Jaroslav

1996
2004
1977

Němeček Miroslav
Kazda Tomáš1989
Šlambor Martin

1982

Milar Ondřej
Wolker Jakub

1983
1997

=½ORzQÉFL
Vánský Ondřej
Nečas Jan
Karafiát Jan
Kamenov Jiří
Zapletal Ondřej
Hanák Jiří
Jančík Jiří
Karafiát Štěpán

1996

2004
1977
2004
1989
1979
1986
1997
1995

¶WRÄQÉFL
Zapletal Petr
1988
Foret Pavel
1997
Trenér: Milar Ondřej.

O novém soupeři z Opatovic: „Pokud se nemýlím, ještě
nedávno hráli krajský přebor.
Nyní jej budeme mít ve skupině. Je to už třetí soupeř, kde
budeme hrát v deset dopoledne,
a ještě ke všemu tak daleko. Sám
tomu moc nerozumím,
ale nic s tím bohužel
neuděláme, místo
deseti kilometrů nás tak bude
čekat padesát,
navíc v neděli
brzy ráno.“
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

nově přivítá Mostkovice, které by se rády odlepily ode
ročníky v „áčku“. Naopak o post nejlepšího regionálrá po loňském druhém místě určitě nebude chtít ze
šími. Smržice budou pokračovat ve stejném složení
nou sezónu dále od sestupových vod. To Jesenec je
jak na tom po výměně trenéra a odchodů Polese
Texty
y připravil: Jan Frehar

Lion sport

I.B třída, skupina „B“
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Z obou skupin I.B třídy se naposledy
nejlépe dařilo prostějovské Hané, která
měla velmi solidně rozjetý ročník a nebýt přerušení a následného ukončení vinou pandemie, možná mohla pomýšlet
i na postup do vyšší soutěže. V nadcházející sezóně se navíc do kádru z Kralic
na Hané vrací Patrik Gábor. A tak se dá
očekávat, že by se síla kádru mohla ještě
zvýšit. „Všechno se bude rozhodovat až
na hřišti, chceme však zůstat nahoře,“ netají ambice kouč a předseda klubu Daniel
Kolář (na snímku).
yy Jaká byla letošní příprava na sezónu?
„Příprava byla tradiční, bohužel... (smích)
Odehráli jsme turnaj k výročí založení klubu,
poté už jsme to zase rozpustili a kluci se připravovali individuálně. Nyní se znovu sejdeme a už rozjedeme i nějaké společné tréninky
před začátkem mistrovských utkání a pojedeme naostro. Kromě zápasů při oslavách klubu
jsme další nepřidali. Hráči byli různě na dovolených či s rodinami, tak nemělo cenu hrát
něco v polátané sestavě.“
yy Do kádru se vám po roční odmlce
vrátil Patrik Gábor. Dají se očekávat ještě
nějaké pohyby v kádru?

O situaci v brankovišti: „Do branky už by se postupně mohl vracet
Kuba Polák, který už tréninky absolvuje bez nějakých úlev, rozhodnutí však nechám určitě na něm.
Stále je kdyžtak připraven Radek
Dočkal. Trochu mě mrzí, že se nám
slehla zem po Rosťovi Horákovi,
který nám loni nesmírně pomohl.“
O posilách: „Do Brodku odešel
Lukáš Frys, hlásíme však tři příchody, se kterými jsem spokojený.
Návrat k nám hlásí Radek Štěpánek, také jsme znovu registrovali
Raymonda Owusu a čerstvou posilou je pro nás Kuba Vacek, což je
místní kluk, který se rozhodl skončit v juniorce Vyškova.“

„Věřím však, že v Patrikovi Gáborovi zase
najdeme velmi dobrou kvalitu směrem dopředu. Kromě tohoto příchodu nás však
s největší pravděpodobností opustí Štefan
Danis. Ještě je stále možné, že nějaký pohyb
v kádru přijde. Jednalo by se o jeden příchod
a jeden odchod. Jména však zatím nemohu
prozradit.“
yy Když se ohlédneme za loňským podzimem, jeli jste na vítězné vlně. Bude letošním cílem navázat na tohle velmi dobré
období?
„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se
nám zase dařilo nejen výsledkově, ale i herně
jako v předešlém roce. Potom to také i kluky
baví daleko více, než když se prohrává. Pevně
i věřím, že se nám na to podaří navázat. Kádr
je spolu už dlouho, máme jej celkově stabilizovaný, vždy přijdou maximálně jen nějaké
kosmetické změny. Bude však taky záležet, jak
na tom budou i další kluby. Cílem však určitě
budou horní patra tabulky.“
yy Sami obvykle přiznáváte, že tomu
tréninku moc nedáte. Nebude to tedy
o to horší, když se nehrálo více než devět
měsíců?
„Určitě to bude zajímavé sledovat. Sám si však
myslím, že daleko větší potíže budou mít celky, které jsou zvyklé trénovat pravidelně, protože tam to manko bude znát opravdu hodně.
Když se podívám na náš klub, tak jsme odehráli jeden přátelský zápas, a to v rámci oslav
proti výběru Prostějovska, což byl opravdu
těžký soupeř, ale i přes porážku se mi naše
hra i fyzická kondice zamlouvaly a ty automatismy, které za ty roky, co jsou kluci spolu,
nadále fungují. Spíše se obávám ohledně

TJ HANÁ PROSTÌJOV
Marák Jan

2000

Kollmann Adam
Martínek Filip

Hlávka Petr

1973

Adamík Rostislav

1999

Obránci
Čermák Michal
Jančiar Ivan

1979
1963

Kolář Martin
Kumstát Jaroslav

1981
1999

Obránci
Studený Aleš
Tomiga Jonáš
Gottvald Přemysl
Doseděl Patrik

1995
1997
1998
1996

Macourek Milan
Ohlídal Petr

1976
1973

Světlík Radovan
Trnavský Michal

1974
1978

Augustin Lukáš
Klus Lubomír
Obručník Michal
Strupek Jiří
Kaprál Aleš

2001
1987
1985
1988
2003
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Hladký Martin
Kaprál Zdeněk

1999
1978

Krupička Miloš
Makowski Karel

1980
1997

Novák Jakub
Novák Jiří

1998
1975

Typner Jan
Vašut Vojtěch

1999
1992

Zlámal Ivo

1984

¶WRÄQÉFL
Cibulec Tomáš
Gábor Patrik

1978
1998

Strouhal David
Zatloukal Marek

1981
1981

Trenér: Kolář Daniel
Příchody: Gábor Patrik (Kralice)
Odchody: Danis Štefan (?)
zranění a dalších starostí, nejvíce určitě chyběl
kontakt, protože ani na tréninku či přátelském
zápase do toho nejdete tak jako v soutěži.“
yy Čeká vás také nově jeden regionální
soupeř z Mostkovic. Jak se těšíte na vzájemné souboje?
„Upřímně se těšíme. Máme tam celou řadu
kamarádů, je to opravdu kousek, i v rámci
vztahů je to pro nás jeden z nejbližších klubů.
Jsme tak rádi, že se potkáme i ve stejné soutěži.
Těším se na jejich výkony.“

*JNOFJQD>@UHîIDGT
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V Mostkovicích za sebou nemají zrovna
nejvydařenější období. Nováček B skupiny I.B třídy se rozloučil s A skupinou
v posledních dvou letech vždy v sestupovém pásmu. Během přípravy na nadcházející ročník se rozhodl u mužstva
rezignovat hlavní trenér Ivo Kroupa. Tři
týdny před sezónou tak museli v Mostkovicích vyřešit i tuto tíživou situaci.
Novým trenérem se zatím stal Ondřej
Milar, u kterého se jedná o dočasné angažmá, protože stále plní především roli
hráče. Večerníku však mobilní telefon

7-605l,&(
Brankáø

Brankáø

během celého týdne nezvedal. „Mohu
potvrdit, že mužstvo nyní převzal Ondřej Milar, a uvidíme, jak to bude dál.
Minimálně začátek soutěže však bude
pod jeho vedením. Kluci se nyní poctivě
připravovali. Od středy do soboty měli
náročný tréninkový program a snad se
nám podaří nastartovat od prvních kol,“
podala alespoň nejdůležitější informaci
Věra Kraváková, předsedkyně mostkovického klubu. Změny v hráčském kádru a ambice týmu ovšem komentovat
nechtěla.

1997
1995
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Verner Martin

2000

Verner Štěpán
Kratochvíl Jiří
Vařeka Michael
Studený Tomáš
Vyroubal Adam
Pleva Štěpán

2000
1988
1992
1984
2002
2000
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Kalandřík Jiří
Kotlár Robin
Luža Martin
Vaca Josef

1998
1984
1999
1997

Trenér: Ivo Zbožínek
Příchody: Aleš Kaprál
(1.SK Prostějov)

SOUPISKA
SK JESENEC-DZBEL
Brankáø
Hensl David

1996

Burget Roman
Kýr Tomáš

1982
1979

Obránci
Ullmann Petr

1982

Burian Bronislav
Horák Zdeněk
Žouželka Jaroslav

1988
1978
1994

Trnka Tomáš
Laštůvka Martin

2001
1988

Prokeš Roman

1979
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Čížek David
Tichý Petr
Burget Jan
Liška Dominik
Drešr Michal
Hegr Karel
Ošlejšek Adam
¶WRÄQÉFL
Liška Martin
Mrňka Petr

TJ SOKOL
KLENOVICE NA HANÉ

Brankáø
Dočkal Radek
Polák Jakub
Horák Rostislav

1991
1992
1988

Obránci
Borovský Marek

1986

César Martin
Cetkovský Tomáš
Drábek Tomáš

1995
1988
2001

Liška Marek
Popelka Josef

1983
1979

Prášil Adam
Owusu Raymond

1995
1986
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Dadák Tomáš
Dostál Ondřej
Dostál Martin

1984
1986
1982

Dreksler Erik
Grepl Tomáš
Rozehnal Tomáš

1993
1996
1989

Zbořil Tomáš
Zapletal Lukáš

1992
2002

Vacek Jakub

2003
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Všianský Jan
Štěpánek Radek
Pytela Martin
Holub Milan

1990
1989
1994
2002

Trenér: Horák Vladimír
Příchody: Radek Štěpánek (Určice),
Jakub Vacek (Vyškov U19), Raymond
Owusu (obnova registrace)
Odchody: Lukáš Frys (Brodek u Pv)

SOUPISKA

SOUPISKA

SOUPISKA

1982
1990
1992
2000
1992
2004
2002
1977
1988

Trenér: Liška Martin.
Příchody: Adam Olšejšek (Brodek
u Konice), Petr Mrňka (Výšovice)
Odchody: Jiří Tichý (Kladky),
Zbyněk Poles (Hvozd)
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Ve Smržicích s posledními ročníky
nepanovala zcela spokojenost. Mužstvo pod vedením bývaklého prvoligového plejera Ivo Zbožínka by
se chtělo vyhnout spodním patrům
tabulky a mít možnost hrát trochu
s větším klidem. Hodně tak bude záležet na startu sezóny, který by mohl
naznačit, jakým směrem budou
v nadcházejícím ročníku Smržice
postupovat.
K začátku soutěží: „Začíná se už skoro
v polovině prázdnin. Já si nemůžu pomoct, ale za mě je to strašně brzo. Kluci
si berou dovolenou. Obzvlášť když už
tak bývá každým rokem těžké se během
letní přípravy nějakým způsobem scházet. V červenci v těch vedrech se toho
opravdu moc natrénovat nedá. Hodně
kluků si navíc vybere dovolenou ještě
během srpna, takže i v těch úvodních
kolech nebudeme asi zcela kompletní.“
K ambicím: „Mohl bych zase zopakovat to, co každý rok. Stále se nám zcela
nedaří se odpíchnout od těch spodních

pater tabulky. To musíme zkrátka zlepšit.
Loni už podzim byl o něco lepší, ale zase
se toho více než polovina nedohrála,
takže těžko hodnotit, jak by to nakonec
dopadlo. Určitě však chceme prožít klidnější sezónu než ty předchozí.“
O kádru: „Zatím jedeme víceméně beze
změny. Pouze k nám přibyl už v zimě Aleš
Kaprál, který je místním a vrátil se z působení ve Vyškově a Prostějově. Jinak jsme
stále ve stejném složení. Ale samozřejmě
ještě uvidíme, co se přihodí během prvních
pár kol, kdy je stále otevřený přestupový
trh, žádné velké změny však neočekávám.“
O dlouhé pauze: „Devět měsíců bez
mistrovských utkání je opravdu dlouho. Samozřejmě to nějakým způsobem
chybět a znát bude. Já mám spíše obavy, aby se nemnožila nějaká zranění,
protože nemá cenu si nic nalhávat, někteří tomu tréninku příliš nedají. A teď
najednou mají vletět do zápasů a hrávat
pravidelně každý týden. I když máte
naběháno a podobně, tak zápas je zcela
něco jiného.“

5GMTGV¾ą5-,GUGPGE&\DGN
8NCFKUNCX/CV÷LMCd6÷åMQQFJCFQXCV

EQUG\ÐPCRąKPGUGq

V nejsevernějšímu regionálním klubu I.B třídy z Prostějovska se udála
řada změn oproti minulé sezóně.
U mužstva skončil zkušený lodivod
Petr Tichý a jeho místo zaujal Martin Liška, který poslední rok strávil
v Jesenci jako hráč. Kromě toho
přišly změny také na soupisce, kdy
se tým rozloučil se Zbyňkem Polesem a Jiřím Tichým, oba zamířili
do třetí třídy. Naopak do mužstva
nově dorazil Adam Ošlejšek a Petr
Mrňka. Uvidíme, jak se tyto změny
v Jesenci v prvních kolech projeví. S trenérem Martinem Liškou se
redakci bohužel nepodařilo spojit.
Jeho úlohu tak převzal sekretář Vladislav Matějka.
K přípravě: „Byla náročná, kluci měli
připravené tréninkové jednotky pod
novým trenérem a snažili jsme se
hlavně dohnat manko, které způsobila
dlouhá pauza. Snad to tak prokážeme
i v sezóně.“
K obměně v kádru: „Výměnu jsme
udělali v realizačním týmu, kdy se po

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
letech rozhodl skončit Petr Tichý. Jeho
místo převzal Martin Liška. V kádru
hlásíme dva příchody a také odchody. Jiří Tichý se rozhodl pro odchod
do Kladek a Zbyněk Poles zamířil do
Hvozdu. Jako posila k nám naopak přišel Adam Ošlejšek z Brodku u Konice
a Petr Mrňka z Výšovic. Je možné, že
už žádné změny nepřijdou, také se ale
může stát, že se ještě něco změní.“
K ambicím: „Těžké něco dopředu odhadovat. Je otázkou, jak na tom budou
všechny týmy v soutěži. Uvidíme až
po několika prvních kolech, dopředu
jsme si cíle žádné nedali.“
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Dva zápasy a smůly na celou sezónu HRÁČ PODLE
Fotbalisté Prostějova jsou na posledním místě F:NL

FILIP MUCHA
CHA

PROSTĚJOV Fotbalisté 1.SK Prostějov za sebou mají dva zápasy podzimní sezóny FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, po nichž se krčí
bez bodu u dna tabulky druhé nejvyšší soutěže. Jakmile vešel ve
známost los, bylo jasné, že takto těžký začátek nemá žádný jiný
tým. Tři nováčci, z toho dva bývalí prvoligisté a k tomu rezerva
ambiciózní Sparty. V tomto trojboji má každý bod cenu zlata. Že
se ovšem k tomu přidá takový kopec smůly, s tím nikdo počítat
nemohl. Slovy trenéra Jiřího Jarošíka: „Dostali jsme už dva laciné
góly, teď dva vlastní góly, k tomu červená karta, penalta, to už
podle mě nejde moc překonat.“

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Tak tedy rekapitulujme: dva laciné góly
s Příbramí, penalta za ruku ve vápně,
kdy míč směřuje na brankáře, stažení
posledního hráče a vyloučení deset
minut před přestávkou, dva vlastní góly.
Uznáte, že toho je opravdu příliš.
Přitom na utkání na Strahově byl tým
dobře připraven. Chyběli kapitán
Schuster a zraněný Stříž, který ještě
doléčuje zranění z generálky na sezónu,
jinak mohl trenér Jarošík vybírat z celého kádru. Do branky postavil prověřeného Muchu, zřejmě vzhledem k mládí
soupeřových útočníků volil stoperskou
dvojici Bala–Bialek, v záloze po stranách Jiráčka a Omaleho Kušeje s Bartolomeuem a do ofenzivy Žáka s Vlachovským. Možná trochu překvapivě
začal Koudelka pouze mezi náhradníky.

„Chtěli jsme hrát aktivně a nehrát jen
na brejky, nechtěli jsme nechat Spartu
moc dýchat a hrát vysoko. Jsou to mladí
kluci a taky mají problém v tom rozehrávat pod tlakem. Měl jsem na hřišti tři
rychlíky a Koudyho jsem si nechával na
posledních dvacet třicet minut, kdybychom potřebovali dát gól, držet míče,“
vysvětlil po zápase Večerníku své úmysly trenér Jarošík. Zkušeného Koudelku
pak pochválil. „Bylo to jedno z mála
dobrých střídání, dokázal podržet míč,
byl v pohybu. Považuji to za jedno
z mála pozitiv tohoto utkání,“ pronesl
na adresu oblíbeného „Koudyho“.
Na soupisce Sparty chyběl vykartovaný Červak a třeba také zkušený záložník Vácha. Naopak v základní sestavě
se představili členové „A“-týmu Vitík,
Minčev a Drchal, nechyběli ani brankář Kotek a obránce Gabriel, kteří se
s „áčkem“ letenského klubu již taktéž
připravují.
Zápas začal na velmi těžkém terénu,
protože od rána padal hustý déšť a hřiště bylo značně podmáčené. Domácím
ovšem pršelo štěstí, jak shrnul po zápa-

Přísnější kritéria během zápasu na Strahově
hově příliš
hráčů bohužel nesnese. Byť obdržel čtyři branky, byl
v průběhu celého zápasu asi nejvýraznější
ší postavou
brankář Mucha. Neudělal vážnější chybu a naopak
pochytal další šance soupeře, kterých vzhlehledem k prostupnější obraně nebylo málo.

TOMÁŠ
JONÁŠ

Foto: www.sparta.cz

se záložník Tomáš Jonáš: „Chtěli jsme
soutěž odstartovat vítězně a zatím se
nám to daří. Přece tato liga je o level vyšší a hráči jsou tu zkušenější, ale jako tým
to zatím zvládáme. Jsem rád, že mi to
tam dnes spadlo, i když jsem původně
centroval.“
Právě to byl onen nešťastný gól do šatny poté, co tým přečkal dva nešťastné
zásahy stopera Bialka. Z prvního byla
proměněná penalta, po druhém se
pakoval pod sprchy. „Kdyby to udělal
v nějaké osmdesáté minutě, tak se to
dá pochopit, ale po půlhodině hry, to je
úplný zkrat. I kdyby nakrásně útočník
proměnil, tak i se stavem 0:2 se dá něco
dělat, ale hrát skoro hodinu v oslabení
je úplná hloupost. Navíc mnohdy stačí
v takové situace dostat hráče pod tlak,
že za ním ‚dupete‘, a on pak nemá klid
na zakončení, může to vyřešit gólman.

Prostě individuální taktická chyba,“ neměl po zápase pro nešťastníka pochopení Jarošík.
Většina druhého poločasu už opravdu
nic neřešila. Výsledek je samozřejmě nepříjemný, větším varováním byl ale zřetelný kvalitativní rozdíl mezi hráči obou
mužstev. Ke smolné defenzivě se přidala
neškodnost v útoku, i když příležitosti
k ohrožení soupeřovy branky by se našly.
Přísnější kritéria v zápase tak snesli pouze brankář Mucha, který pochytal pár
dalších šancí, záložník Jiráček v prvních
fázích zápasu a pak střídající Koudelka.
Eskáčko se tak dostalo do svízelnější situace s ohledem na to, že v příštím kole
jej čeká doma favorit asi největší, kterým je brněnská Zbrojovka. Na druhou
stranu zisk prvních bodů s tímto soupeřem může znamenat kýžené nahození
výtahu do vyšších pater tabulky.
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PROSTĚJOV Že to na Strahově proti rezervě věhlasné Sparty
bude zatraceně těžké, tušil asi každý. Eskáčko se ovšem nezaleklo
a úvod zápasu naznačoval, že by
mohlo papírové předpoklady prolomit. To by ovšem nesměla přijít
celá série nešťastných kiksů v obraně. První znamenal penaltu, druhý
vyloučení, třetí druhou branku do
šatny. A to ještě nebylo všechno.
Hanáci si nakonec odvezli z deštivé metropole porážku 0:4, přestože se dvakrát zapsali do střelecké
listiny.
Na Strahově sice pršelo, ale hosté začali na vyhlášeném stadionu bez bázně
a hany. Už v prvních minutách prověřil
pozornost domácího brankáře Kotka
Vlachovský, na druhé straně se prosazoval Drchal, v pokutovém území byl
ale zastaven dle pravidel. Ještě před
vypršením první desetiminutovky
se dostal k zakončení z dobré pozice
Bartolomeu, zamířil ovšem přesně doprostřed branky. Vzápětí se za obranu
dostal Kušej, jeho přízemní střelu Kotek vyřešil.
Ani domácí rezerva Sparty ale nezahálela. Vitík nabídl centrem hlavičkové
zakončení Sejkovi, míč šel těsně vedle
tyče. Hanáci po dvaceti minutách na
sebe upozornili znovu, když Žák sklepl
míč na volného Jiráčka, ten ale ranou
bez přípravy branku netrefil.
Pak už šlo pro Hanáky všechno špatně.
Po stříleném centru do vápna tečoval
míč na roh Bialek rukou a nařízenou
penaltu umístěnou střelou k tyči proměnil Drchal – 1:0. V závěru první
půlhodiny hry Minčev po přečíslení
hledal před brankou Jonáše, jeho hla-

vička na zadní tyči směřovala mimo.
Stejně se po chvíli vedlo i Okekemu.
Eskáčko ovšem nic nevzdávalo a předvedlo ještě jednu pohlednou akci, kdy
na levé straně našel Jiráček chytrou
uličkou Vlachovského, ten byl ale poměrně z úhlu a Kotek s jeho zakončením problémy neměl.
Deset minut před přestávkou přišel
další zásadní moment. Okeke vysunul
do brejku Ryneše, který šel sám na bránu, před hranicí šestnáctky zatáhl za záchrannou brzdu Bialek a byl vyloučen.
Následný přímý kop rozehráli Sparťané jen do zdi. Vzápětí si v pokutovém
území rovnal míč na střelu Sejk, zastihl
ale připraveného Muchu. Trenér Jarošík musel logicky reagovat na vzniklou situaci, stáhl ze hry Vlachovského
a poslal do ní obránce Kadlece. Závěr
poločasu patřil šancím Vitíka a Jonáše,
jehož druhý pokus zblokovala obrana
na roh. Po něm jmenovaný načechral
míč do vápna a dezorientovaný Bala
obloučkem přehodil vlastního gólmana – 2:0.
Do druhé půle domácí trenér Horňák
poslal méně zkušené hráče, aby v –
z jeho pohledu rozhodnutém – mači
získali zkušenosti. Po trestném kopu
z velké vzdálenosti se k hlavičce ve vápně dostal Omale, v těžké pozici poslal
míč hodně mimo branku. Na druhé
straně zasprintoval Ryneš, Mucha situaci zvládl. Po deseti minutách zleva
odcentroval Minčev, obrana eskáčka
míč odhlavičkovala pouze k volnému
Sejkovi, jehož střelu tečoval mimo dosah brankáře Muchy Machynek – 3:0.
Po hodině hry se dostal na hřiště
Koudelka, který ve zbývající půlhodině předvedl několik náznaků své

VEČERNÍKU

pověstné hry, ovšem bez konečného před koncem přišel poslední zápis do
efektu. Mladí Sparťané pokračovali střelecké listiny. Sparťanská rezerva
v náporu a Minčev z úhlu rozvlnil jen předvedla bleskové přenesení hry na
boční síť. Další kontr předvedli domá- jeden dotek, Pudhorocký našel vlevo
cí po předchozím prostějovského ro- rozběhnutého Dudla, který okamžitě
hovém kopu, skóre se v tomto přípa- servíroval před branku a snad i díky
dě neměnilo. Rynešovu střelu zpoza podklouznuvšímu stoperovi Patrák
šestnáctky vyřešil opět Mucha. Eskáč- z voleje napálil míč do branky – 4:0.
ko si vypracovalo několik rohových Rozhodčí pak v rozhodnutém zápase
kopů, které ale k výraznému ohrožení nastavil symbolickou minutu, v níž to
domácí svatyně nevedly. Pět minut ještě zkoušel Koudelka.
(tok)
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%UDQN\'UFKDO]SHQDOW\  %DODYODVWQt
0DFK\QHNYODVWQt3DWUiN
5R]KRGÿt3URVNH±/HãND0LNHVND
åOXWpNDUW\2NHNH±%LDOHNýHUYHQiNDUWD
%LDOHNþHUYHQpNDUW\%LDOHN'LYiNĥ
VWĝHO\QDEUDQNXVWĝHO\PLPRURKRYpNRS\
6HVWDYD6SDUW\%
6HVWDYD3URVWčMRYD
.RWHN±*DEULHO3LãNR9LWtN *HODãYLOL 6XFKRPHO 0XFKD ± 0DFK\QHN %DOD %LDOHN =DSOHWDO ±
±5\QHã 'XGO -RQiã2NHNH 3XGKRURFNê  %DUWRORPHX +DXVNQHFKW -LUiþHN2PDOH
0LQþHY ± 6HMN  7XU\QD  'UFKDO  3DWUiN  .XãHM 9LFKWD ±9ODFKRYVNê .DGOHF 
7UHQpU0LFKDO+RUĖiN äiN .RXGHOND 
7UHQpU-LĜt-DURãtN

4

(2:0)

0

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
0LFKDO+25®. $&6SDUWD3UDKDc%p
„Jsme rádi, že se nám podařilo podruhé za sebou vyhrát a podruhé po sobě nedostat gól. Dnes
jsme se trochu obávali terénu, protože dost pršelo a my jsme chtěli hrát kombinačně. Naštěstí
hřiště bylo v pořádku a mohli jsme hrát naši hru. Hostům vyšel úvod utkání, ale myslím si, že
zhruba od patnácté minuty jsme byli aktivnější. Pomohl nám první gól a následná červená karta.
Od tohoto momentu jsme dokázali herně, ale i výsledkově dominovat. Musím ocenit i našeho
soupeře, který hrál s námi od začátku vyrovnanou partii a snažil se hrát kombinačně, což nám
i vyhovovalo.“
-LÔÉ-$52h©.s6.3URVWÈMRY
„Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, během první čtvrthodiny jsme si vytvořili dvě tři slibné
šance, bohužel jsme je neproměnili. Pak se Sparta trochu probudila, my jsme byli daleko od
hráčů a měli jsme podobně jako v minulém zápase problémy v defenzivě. Vyústilo to v penaltu
a následné nesmyslné vyloučení. Hrát šedesát minut v oslabení na Spartě, která v té době vedla
1:0, je hrozně těžké. Zápas měl navíc podobný vývoj jako ten domácí, kdy jsme si také nechali
dát laciný gól do šatny. Ve druhém poločase pak bylo obtížné s takto rozehraným zápasem něco
udělat a otáčet to. Mrzí mě nedisciplinovanost a fakt, že jsme nedokázali vstřelit gól jako první.“
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ZNÁMKA

Í6/2

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

ZZÁPASU
ÁP

6SDUyDQVNÅLNRQ\
QDODYLÄN½FK
Prostějov (tok) – Michal Horňák,
krajní obránce, ve Spartě 1988–
2001. Jiří Jarošík, stoper, defenzivní záložník, ve Spartě 1996–2003.
Bývalí spoluhráči na lavičkách
dvou nedělních soupeřů. „Trochu
jsem o tom přemýšlel, ale já chci
hrát dobře se Spartou, s Varnsdorfem, Žižkovem, prostě je mi jedno,
kdo s kým hraje. Určité specifikum
to ale bylo,“ připustil po zápase
prostějovský kouč.

)25781$1É52'1Ì/,*$
Ostatní výsledky 2. kola: Ústí nad Labem
– Jihlava 1:2 (0:1). Branky:0LVNRYLþ±
13. Shudeiwa, 89. Araujo. äOXWpNDUW\ 75. AlH[DQGU%UDN0LVNRYLþ%tOHN±
.ĜLãĢiO9HGUDO$UUR\R6KXGHLZD
87. Araujo  9\äNRY ² /täHė   
Branky:  )RIDQD ±  /XWRQVNê äOXWp
NDUW\+DQXã.OHVD09LQWU
)RIDQD±3DãHN 7ĝLQHF²'XNOD3UDKD
1:3 (1:1). Branky:3HWUiĖ±%DUDF
)iEU\  .LP6HXQJ %LQ äOXWp NDUW\ 
%XQHã±.RQDQ3LURFK 3ĝtEUDP²
7iERUVNR    Branky:  9R]LKQRM
0DWRXãHNäOXWpNDUW\0H]HUD
6XV+DOLQVNê±'H$OPHLGD%RXOD0DWRXãHN3HFKiþHN 9DUQVGRUI
² åLæNRY    Branky:  5XGQLFNLM
'RUGLþ±%DWLRMDýHUYHQiNDUWD 38.
6NRSHF ä  äOXWp NDUW\  =EURåHN 
äiN'RUGLþ±6NRSHF0XOHPH
3HWUOiNâYHQJHU 9ODäLP²&KUXdim 4:1 (1:1). Branky: %OHFKD=ODWRKOiYHN$OLMDJLü-DQGD±.HVQHU
äOXWp NDUW\  6YRERGD  %URXNDO ± 
ýiSâtSHN'RVWiOHN %UQR²2SDYD
2:1 (0:1). Branky:0RUDYHF=DYDGLO]
SHQDOW\±+HOHãLF]SHQDOW\äOXWpNDUW\
.U\ãWĤIHNâWČUED=DYDGLO±
7LpKL+QDQtþHN9HþHUND
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$SRNROH
6SDUWD%     
'XNOD
    
-LKODYD
    
%UQR
    
9ODãLP
    
/tãHĖ
    
7iERUVNR     
ÒVWtQ/     
3ĜtEUDP     
9DUQVGRUI     
2SDYD
    
9\ãNRY
    
äLåNRY
    
7ĜLQHF
    
&KUXGLP     
3URVWčMRY     


















.$03ĜÌã7Č
 NROR QHGčOH  VUSQD  KRGLQ
-LKODYD±'XNOD3UDKD SiWHN 
&KUXGLP ± 7ĜLQHF VRERWD    
2SDYD±9\ãNRY VRERWD /tãHĖ
± ÒVWt QDG /DEHP VRERWD    
3URVWčMRY ² %UQR VRERWD    
äLåNRY±3ĜtEUDP  9DUQVGRUI±6SDUWD3UDKDÄ%³7iERUVNR±9ODãLP

'YÚ NDUW\ GYD YODVWQ¬
J²O\GYÚEUDQN\YRERX
SRORÌDVHFK

M
MOMENT
ZÁ
ZÁPASU
&Q MQPEG RTXPÊ RčNG EJ[D÷NQ FGUGV
OKPWV MF[å UG FQO¾EÊ FQUVCNK FQ
DTGLMW C UVQRGT $KCNGM OCTP÷ EJ[VCN
RQX÷UVPÚ XÊVT ,GwV÷ RąGF JTCPKEÊ RQMWVQXÆJQ ×\GOÊ VTQEJW KPUVKPMVKXP÷
\CV¾JN \C \¾EJTCPPQW DT\FW C D[NC
\ VQJQ PGQFFKUMWVQXCVGNP¾ éGTXGP¾
1UNCDGPÚVÚORCMMXCNKVPÊOWUQWRGąK
PGO÷NwCPEKX\FQTQXCV

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
Tomáš KALÁB

Poměrně nedávno skončil evropský
šampionát ve fotbale a zanedlouho
začnou krajské a okresní fotbalové
soutěže. Že to spolu nemá mnoho
společného? Rozdíl je to samozřejmě veliký. Na mistrovství byli
čároví rozhodčí takřka zbyteční,
ofsajdy za ně hlídali bdělí pánové
u obrazovek s vytříbenou technikou
někde ve „Švajcu“. Na okresních
hřištích kolikrát běhají pomocníci,
které kvalifikace rozhodčího vůbec
nepotkala. Praporek letí nahoru,
na žádné dokončení akce se nečeká, místní si zanadávají, kam to
dal oči, a nikdo dlouze nepřezkoumává, jak to vlastně bylo. Prostě
je to hra pro lidi, rozhodují ji lidé
a ti se občas mýlí. Tak to vždycky
bylo a musí se s tím počítat. Křivdu
občas někdo ucítí, zalije ji pivem
a příští kolo se hraje dál. Nikdo taky
neřeší patetická gesta před zápasem
nebo kdo, kdy a na koho bučel či
jinak gestikuloval. Zkrátka nůžky
mezi profesionálním fotbalovým
byznysem a výkonnostní kopanou
se v mnoha směrech rozevírají stále
víc. Nebudeme my nakonec mít ty
dva fotbaly?
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PROSTĚJOV Je to úkol hodný cílevědomých a ambiciózních lidí. Urvat první
body do tabulky zrovna proti možná největšímu favoritovi soutěže je situace, do
níž se nikdo v Prostějově nechtěl dostat.
Ovšem výkony v prvních dvou zápasech
odsoudily eskáčko na poslední místo tabulky s nelichotivým skóre 1:7. Řeč kabiny tak musí být jasná. Pojďme s tím něco
udělat! Zápas začíná v sobotu 7 srpna od
17.00 na hřišti areálu SCM Za Místním
nádražím v Prostějově.
Se Zbrojovkou se v předchozích dvou domácích zápasech druhé ligy přitom vždy relativně dařilo. Lépe samozřejmě v tom prvním vítězném, ale ani v tom, kdy se loučil dlouholetý
kapitán týmu Karel Kroupa, eskáčko tým na
cestě do nejvyšší soutěže o body obralo. Nyní
po roce je klub, který podle mnohých do nejvyšší soutěže prostě patří, a je tak největším
favoritem na první příčku, opět připraven
o návrat zabojovat.
Jak připomněl sportovní manažer Zbrojovky
Tomáš Požár, po skončení soutěže byl pohyb
v hráčském kádru vydatný. „Skončili hráči na
hostování, několik mladých hráčů odešlo, jiní

se z hostování vrátili. Tým jsme v průběhu
přípravného období postupně doplnili o hráče, se kterými jsme byli delší dobu v kontaktu.
Věřím, že nám pomohou a typologicky do
týmu zapadnou, aby se trenérům naskytlo
více variant, jak složit tým od první minuty
i v průběhu utkání,“ řekl na předsezónní tiskové konferenci.
Na trenérské lavičce se v posledním období
vystřídalo několik kormidelníků, po pozdějším trenéru Prostějova Pavlu Šustrovi nastoupil Miloslav Machálek a toho zase vystřídal
Richard Dostálek. Ten byl s průběhem letní
přípravy spokojen, protože mu mimo jiné
ukázala, s kým může pro následující období
počítat pro základní sestavu. Největší posilou
je bezpochyby třiačtyřicetiletý Pavel Zavadil,
který si po funkcionářském angažmá v Opavě
prodloužil hráčskou kariéru.
Oproti loňskému roku sehrála Zbrojovka
v letní přípravě o jedno utkání méně a do hry
zasáhlo o jednoho hráče a gólmana více. Ze
čtyř utkání dokázala Zbrojovka ve dvou duelech zvítězit, v jednom remizovala a jednou
prohrála, to vše při celkovém skóre 5:4.
Remízu z generálky s prvoligovým Zlínem

přetavili Brňané i do prvního kola, v němž
vyválčili tři body těsnou výhrou v Táboře. Vítěznou branku vstřelil až osm minut
před koncem Přichystal. „Jestli chceme být
úspěšní a hrát o postup, musíme vyhrávat.
Druhá věc pak je, jakým způsobem toho
docílíme. Trvalo nějakých třicet minut, než
jsme se do utkání dokázali dostat. Pak jsme
ve zbytku poločasu měli dobré pasáže. Ve
druhé půli jsme naopak byli nejprve silní na
balonu, ale pak jsme z toho vypadli a podržel
nás gólman Berkovec. Šancí jsme moc neměli, o to cennější výhra je, důrazem v pokutovém území nás zachránil Kuba Přichystal,“
hodnotil kouč utkání.
Do toho druhého, které se hrálo v neděli večer
proti dalšímu bývalému prvoligistovi Opavě,
nastoupila základní sestava Berkovec – Hrabina, Kryštůfek, Štěrba, Moravec – Texl, Zavadil
– Štepanovský, Hladík, Přichystal – Řezníček.
Utkání bude mít zajímavý nádech především
pro Jana Koudelku, který touto dobou loni
zbrojovácký dres oblékal. „Těším se na každý
zápas, ale utkání se Zbrojovkou bude pro mě
samozřejmě hodně specifické,“ avizoval před
začátkem podzimní sezóny.
(tok)

„Góly si dáváme prakticky sami,“
vidí zásadní problém Filip Mucha
cha

yy V létě se kádr přece jen obměnil,
jdou tyto chyby na vrub určité nesehranosti, která počátkem sezónyy
bývá?
„Možná trochu ano, na druhou stranu
chybují spíše hráči v defenzivě, v níž se
toho tolik nezměnilo. Odešel nám třeba Kuba Matoušek, ale zase přišli hráči,
kteří ho, myslím, nahradili. Nevím, čím
to je, los je samozřejmě hodně těžký.
Kdybychom se ale dva zápasy vyvarovali
hrubých chyb, třeba podle mě naprosto
nesmyslné penalty, kdy soupeře posadíme na koně, mohli jsme sehrát vyrovnanější zápasy.“
yy Navíc po velmi slibném začátku,
kdy byly šance na obou stranách a vypadalo to na vyrovnané utkání...
„Je to tak, dokonce si myslím, že patnáct minut jsme byli lepším týmem.
Předvedli jsme krásné akce a měli šance,
Sparta toho v úvodu mnoho nepředvedla. Srazila nás penalta, kdy střela z úhlu

Přebor Olomouckého KFS

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
směřovala přímo na mě, pak vyloučení,
vlastní gól. Je to skoro až úsměvné.“ (trpký úsměv)
yy Jak říká otřepané klišé, bude třeba
tyto zápasy hodit za hlavu, protože
před vámi je Zbrojovka...
„Zbrojovka je podle mě největší favorit
na postup, takže to bude neuvěřitelně
těžké. Navíc s ní hrajeme doma, kde
se nám poslední rok nedaří. To je další
věc, kterou musíme zlomit. Na druhou
stranu můžeme jen získat. Musíme se semknout, a i když to nebude jednoduché,
pokusit se urvat konečně nějaké body.
Věřím, že nás to nastartuje.“

Kralice vezou dva body z Losin
První kolo nové sezóny znamená pro
Kralice zápis dvou bodů do tabulky.
Pro svěřence trenéra Nekudy se tak
jedná o velmi dobrý start a nyní na
něj bude potřeba navázat i v dalších
utkáních. V opatrně hraném utkání
na těžkém terénu se diváci branky
nedočkali a rozhodnout musely pokutové kopy. V nich se blýskl záložník
Kralic David Němčík, který musel
v sedmdesáté minutě do branky za
vyloučeného Peku, a jednu dokázal
zlikvidovat. I díky jeho zásluze se tak
v Kralicích mohou těšit z bodu navíc.
Nadcházející sobotu budou moci tyto
body potvrdit na domácí půdě proti
Lutínu.
Zápas velmi ovlivnil vydatný déšť
ve Velkých Losinách, který od rána
příliš neustupoval. „Hřiště bylo dost
podmáčené a terén byl těžký pro obě

mužstva. Celkově to však byl i tak klasický první mistrovský zápas, navíc po
dlouhé pauze. Oba celky nastoupily do
zápasu ze zabezpečené obrany a s cílem neudělat zbytečnou chybu. Hrálo
se tak celkem opatrně a spíše od vápna
po vápno. Ta remíza je v konečném
důsledku zasloužená,“ hodnotil premiérový soutěžní zápas v Kralicích Milan
Nekuda. Trošku mu však zatrnulo po
sedmdesáti minutách, kdy byl vyloučen brankář Peka, jenž vyběhl proti
brejkové situaci a zatáhl za ruční brzdu. „Bylo to pak těžké v deseti lidech,
ale kluci to odmakali a pro ten bod si
šli. Největší šanci jsme pak měli asi
my, ale pár minut před koncem jsme
neproměnili,“ přidal dále trenér. Do
branky za vyloučeného Peku nastoupil Němčík a kromě udržení čistého
konta vychytal i penalty. „Tohle byl náš

Hned půltucet branek museli skousnout hráči Lipové z prvního výjezdu
nové sezóny. V Ústí se přitom zápas
na jednu branku, jak by naznačovalo
skóre, nehrál. Svěřenci trenéra Růžičky však doplatili na nevyužité příležitosti a zápas se lámal na konci první a
začátku druhé půle, kdy domácí odskočili do trháku. Na start sezóny tak
budou chtít v Lipové rychle zapomenout...
Do prvního mistrovského utkání Lipová špatně nevstoupila a celou první
půli držela se soupeřem krok. „Vůbec
jsme nehráli špatně a o to více mě tento výsledek mrzí. V první půli jsme
byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Jenže se nám nepodařila vyřešit
brankou žádná ze situací a místo srovnání jsme těsně před poločasem inkasovali druhou branku,“ hodnotil první půli lodivod Lipové Pavel Růžička.
Nástup do druhé půle pak utkání zcela zlomil. „Start druhé půle byl jako
přes kopírák s koncem první. Dostali
jsme okamžitě třetí branku, po chvíli

čtvrtou a bylo vymalováno, pak už se
zápas spíše dohrával, protože bylo o
vítězi rozhodnuto,“ doplnil Růžička.
Teď však Lipové nezbývá než první
utkání hodit za hlavu a soustředit se
na další zápasy.
Už tuto neděli ji čeká souboj na půdě
Brodku u Přerova a zde už by chtělo
mužstvo bodovat. „Zápas jsme nechali
v šatně Ústí a teď už se musíme dívat
směrem dopředu,“ dodal závěrem kouč.

6:1
(2:0)

Sokol
Ústí
SK
Lipová

Branky: 27. Bočan, 44. a 81 Holoubek,
47. Pančochář, 54. Nehyba, 74. Sencovici
– 73. Holešinský. Rozhodčí: Konečný –
Šteier, Perutka. Žluté karty: 39. Urbášek,
63. Nehyba – 47. Vykopal. Diváků: 150.
Sestava SK Lipové: Holásek – Žilka,
Král, Milar, Vykopal (80. Fialka) – Ježek
(56. Přikryl), Stryk, Kovář, Bořuta (66.
Holešinský) – Hrabálek, Obruča. Trenér: Pavel Růžička.

-MJNOîEJQNFÑMJ?@FQÁOîUNOQÁQKJCµMPI@J=CµEÁ
Obhájce na těžkém terénu nestačil na Dobromilice
BRODEK U PROSTĚJOVA Čtvrtfinále Poháru OFS Prostějov proti sobě poslalo zřejmě dva největší favority na celkového vítěze.
Loňský obhájce vavřínu přivítal uplynulou neděli na své půdě
nedalekého soka z Dobromilic, které se ještě před pandemií prezentovaly vynikajícími výkony. Utkání se hrálo na velmi podmáčeném hřišti, především na polovině hřiště si míč dělal, co chtěl,
a nejednou se hráči nevyhnuli ani nešťastným pádům. Před začátkem sezóny se však i přes tyto podmínky jednalo o solidní duel
a z vítězství se nakonec radovali hosté, kteří měli v soubojích přece jen o něco navrch na rozdíl od domácí družiny.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Zápas měl velmi dobré tempo hned od startu. V první vážné šanci se ocitl Janura, ale
nedokázal poslat domácí do vedení. To se
naopak povedlo hostujícímu Nedělovi, který využil zastavení míče ve vodě a prostřelil
brankáře Mudrlu – 0:1. I když už od třetí
minuty domácí prohrávali, příliš je to nepoznamenalo a snažili se dál kombinační hrou
vytvářet šance. A po deseti minutách hry se
jedna taková kombinace zdařila až do samé-

ho konce. Dvořák našel centrem nabíhajícího Švédu, který v těžké pozici a v souboji se
stoperem dokázal míč ještě usměrnit za záda
Noska – 1:1.
Po dvaceti minutách měli obrovskou šanci
domácí. Švéda si poradil s obráncem a následně i brankářem Noskem, míč ale ve
sprintu za kontaktu těla na tělo nedokázal
míč usměrnit do branky. Sudí Horák však
u jeho zakončení viděl nedovolený zákrok
a odpískal penaltu. Tu si postavil Dvořák
a ze značky pokutového kopu zamířil metr
od pravé tyče. Během dalších minut dělali
velké starosti hostům hlavně oba útočníci
Janura a Švéda, ale jejich rychlé kontry nedokázali dotáhnout až k zakončení. Na druhé
straně dělal průvan Kratochvíl, ale také bez
vážnějšího ohrožení branky.

Kraj napsal
první díl

PROSTĚJOVSKO Úvodní dějství má za sebou krajský přebor. Premiéra pod koučem Nekudou
Kralicím zafungovala a mužstvo bojující poslední roky o záchranu vydřelo na horké půdě Velkých
Losin velmi cenné dva body, které nyní bude potřeba zase potvrdit a natáhnout bodovou šňůru
chybějící v posledních letech. Zcela s opačnými pocity se vraceli hráči Lipové z Ústí, kde od domácích schytali tvrdý direkt a půltucet branek. V Brodku u Přerova tak budou mít hráči co napravovat.

Lipová si odvezla z Ústí šestku

PROSTĚJOV Během dvou úvodních zápasů sezóny lovil sedmkrát balón z vlastní sítě. Pro gólmana zatrápená věc, jenže co dělat. Je třeba objektivně přiznat, že Filip Mucha (na snímku) za žádnou z branek nemůže, naopak na Strahově proti rezervě Sparty
znovu předvedl několik vydařených zákroků. Hru vidí samozřejmě jinou optikou než hráč v poli, proto se Večerník zajímal, v čem
tkví neslavný vstup do nového soutěžního ročníku.
yy Nehrálo se sice na Letné před plnými tribunami, ale přece jen Strahov
a rezerva Sparty něco znamenají. Vnímali jste toto utkání trochu jinak než
proti ostatním soupeřům?
„Strahov jsme znali už z minulého ročníku, kdy jsme na něm hráli proti Vyšehradu. Věděli jsme proto, do čeho jdeme. Počasí bylo trochu nepříjemné, bylo
chladněji a do toho pršelo, ale podmínky
byly stejné pro obě mužstva.“
yy Té smůly v jednom utkání bylo
opravdu nadmíru. Co k tomu z hlediska gólmana říci?
„Byl to masakr. Penalta, dva vlastní góly. Nemyslím si úplně, že to byla smůla, děláme
obrovské chyby. S týmy, jako je rezerva Sparty nebo Příbram, pokud uděláme tolik chyb,
nemáme šanci bodovat. Když je poločas 0:2
a my hrajeme v deseti lidech, je ohromně
těžké utkání ještě otočit. Takovou sílu nemáme. Děláme takové chyby v defenzivě, že si
góly prakticky dáváme sami.“

fotbal
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nejlepší výkon, který jsme pod mým
vedením zatím předvedli. Klukům
musím dneska poděkovat za to, jak to
odedřeli a ukázali si, že i bez hráčů, kteří dnes absentovali, mohou uhrát dobrý výsledek,“ doplnil závěrem Nekuda.
(jaf)

0:0
(3:5)

PK

Velké
Losiny
FC Kralice
na Hané

Rozhodčí: Trávníček – Čampišová, Aberle.
Žluté karty: 82. Hilbert – 2. Němčík, 39.
Cibulka. Červená karta: Peka (K). Diváků: 135.
Sestava Kralic na Hané: Peka (70. Němčík) – Jurtík, Hloch, Hlačík, Kopečný (78.
Rus) – Němčík, Blahoušek, Baran, Cibulka – Merta, Šup (92. Lexa). Trenér: Milan
Nekuda.
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Jak dopadly další zápasy?
PROSTĚJOVSKO Přes nástrahy
čtvrtfinále poháru se podařilo probojovat hned dvěma celkům ze třetích
tříd. Luká na svém hřišti porazila Ptení
rozdílem 5:1 a Hvozd slavil vítězství v
Bedihošti 2:0. V duelu okresních celků
slavil Brodek u Konice, který před svými fanoušky porazil rezervu Plumlova
3:1. O dvojicích pro semifinále a jejich
datu vás budeme informovat
Luká - Ptení 5:1 (3:0), Jiskra Brodek
u Konice - Plumlov „B“3:1 (1:0), Bedihošť - Hvozd 0:2 (0:0)
Podrobnější reportáže
najdete v přístím čísle
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Po více než půlhodině se ale do vedení zase
dostali hosté. Po faulu na polovině hřiště
poslal Ryška míč do vápna a ten jemně lízl
mimo rukavice brankáře Špaček – 1:2. To
domácí trochu přibrzdilo. Zbytek první půle
se pak odehrával spíše na středu hřiště a do
poločasu už vážné ohrožení branky nepřišlo
ani na jedné straně.
Do začátku druhé pětačtyřicetiminutovky vstoupily aktivněji Dobromilice. Kratochvíl se uvolnil za vápnem a prudkou
střelu k tyči dokázal Mudrla vytáhnout.
Druhou šanci měl Neděla, ale jeho hlavička letěla přesně do rukavic brankáře. Pak
se začal zase osmělovat i Brodek a začínal
mít herní převahu, která vyústila druhou
penaltou v zápase. Ondřej Frys si posunul
míč a Zdeněk Nosek místo míče trefil jeho

6HVWDYD'REURPLOLF
/ 1RVHN  'UQRYVNê  ± %OXPHQVWHLQ âSDþHN
5\ãND.XEtþHN±6HOXFNê3)LDOND9iFODYtN5LFKWHU
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nohu. I podruhé se k exekuci postavil jeden z mladíků, tentokrát Martin Grulich,
a i když brankář Drnovský trefil směr, byl
na tuto střelu krátký – 2:2. Radost z vyrovnání ale trvala pouhých pět minut. Dlouhý
pas si našel Kratochvíl a poslal míč kolem
vybíhajícího brankáře Mudrlu z úhlu na
branku. V poslední chvíli se jej ještě snažil
odkopnout Frys ve skluzu. To se mu však
nepodařilo a málem to odnesl i zraněním
po nárazu do tyčky – 2:3.
Další vážnou šanci měl zase Kratochvíl,
který si obhodil míč mezi dvěma obránci, ale střelou nenašel prostor mezi třemi
tyčemi. Pak se hra zase přelévala a Brodek
se snažil kombinovat, jenže na těžkém
terénu často narážel do připravené obrany. Největší šanci na srovnání si nakonec

BYLI JSME
U TOHO
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Pozápasové hodnocení trenérù
Vít HOCHMAN - Brodek u Prostìjova
„Když máme během první půlhodiny tři čtyři tutové šance, které neproměníme, tak nemůžeme
myslet na postup. Tam se nejspíše zápas rozhodoval. Jinak se hrálo na velmi těžkém terénu, kde na
některých místech stála voda, a to více vyhovovalo hostům, kteří mají přeci jen silovější mužstvo
než my. I tak si však myslím, že jsme ze zápasu měli vytěžit víc, ale nepovedlo se, bohužel. Jestli
taková porážka přišla nyní a v sezóně to bude opačně, tak se asi nakonec zlobit nebudu.“
Michal ROCHLA – FC Dobromilice
„My jsme ten dnešní zápas brali jako přátelský a takovou derniéru letní přípravy. Šlo ale o derby,
kde se všichni známe, takže náboj to mělo od prvních minut. Dneska jsme to vítězství ubojovali a já musím před hráči smeknout klobouk, protože včera odehráli téměř ve stejné sestavě
domácí turnaj v úmorném vedru a dnes tam nechali všechno. Trošku se obávám příštího kola
ve středu, ale snad se slezeme a ještě něco předvedeme. Dnes však patří klukům absolutorium.“
připravili z rohu, jenže prudkou hlavičku
dokázal Drnovský vytěsnit a následně
také schovat před dobíhajícím Burešem
do náruče. Další minuty už si dokázala
„Dobrátka“ víceméně pohlídat a poslední
šanci si sama vytvořila. Přímý kop od Vác-

lavíka z přibližně třiceti metrů totiž přistál
na břevnu.
Do dalšího kola tak postupují Dobromilice, zatímco Brodek u Prostějova se tedy
s okresním pohárem po jeho loňském
zisku loučí hned ve čtvrtfinále.

hokej
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V ÚTERÝ DO AKCE! PRVNÍ VÝJEZD

ČEKÁ JESTŘÁBY DO POLSKA

Jestøábi mají
nové sponzory

Hokejisté Prostějova mají ze sebou druhý týden na ledě
PROSTĚJOV V rámci letní přípravy a společných tréninků na ledě načínají Hanáci už třetí týden. V něm svěřenci trenéra Aleše
Tottera také odehrají první přípravné utkání. V úterý se v nové
sestavě představí na ledě polského mistra. Nastoupí i poslední
zveřejněná posila Jestřábů Tomáš Jáchym?

Eva REITEROVÁ
Druhý týden přípravy na ledě se
o moc nezměnil. Na konci každého
tréninku nechyběl ani modelový
zápas, který trenérská dvojice Aleš
Totter a Vlastimil Wojnar zařadila
jako pravidelné ukončení každého

tréninku. Stále také probíhá zkouška hráčů, kteří se ucházejí o místo
u prostějovského A-týmu. S některými uchazeči na try-out se už
trenéři minulý týden rozloučili. „Ve
čtvrtek jsme zúžili kádr a s ním teď
budeme pracovat až do začátku sezóny. Jména zatím neřeknu, aktuální

soupiska bude zveřejněna zítra na
webu,“ prozradil v neděli Aleš Totter. Soupiska Hanáků se teď skládá
ze sedmadvaceti hokejistů. „Máme
tři gólmany, osm obránců a šestnáct
útočníků. Útočné řady chceme ještě
o dva zeštíhlit. Ale Honza Štefka, se
kterým počítáme, má drobné zranění na tři týdny, proto jsme si tady nechali ještě více útočníků, dva z nich
v horizontu čtrnácti dnů ještě odejdou,“ řekl ke složení týmu Totter.
Na co se nyní upínají zraky prostějovského realizačního týmu
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i fanoušků, jsou ale hlavně přípravné zápasy, které před sezónou
prozradí, jak na tom výrazně obměněný kádr Prostějova je. První
přátelské utkání je na programu
již toto úterý 3. srpna od 18.00
hodin s polským JKH GKS
Jastrzębie. Na domácí půdě se
pak prostějovský A-tým představí v úterý 10. srpna od 18 hodin
s prvoligovým Vsetínem. „Máme

nový tým, tak očekáváme, že nám
ukáže na čem pracovat. Podle toho
potom budeme různě upravovat
náš styl hry, který jsme si řekli. Pro
nás je to výborná příležitost zase se
posunout a pracovat na detailech,
a to jak na těch, které nám jdou,
tak na, těch, které nám nejdou. Tu
konfrontaci vítáme. Ukáže nám realitu, jak na tom jsme,“ dodal hlavní trenér prostějovského áčka.

,CM¾DWFGRąÊRTCXC (?JE@JNHIµ>Oµ
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PROSTĚJOV První ostrý
střet čeká Hanáky už v úterý 3.
srpna. Celek Jestřábů nastoupí
na ledě polského mistra JKH
GKS Jastrzębie. Toto zahraniční mužstvo je pro Prostějov již
tradičním soupeřem z pohledu přípravných zápasů.
Měsíce letní přípravy a tvrdého drilu na sezónu 2021/2022

se pomalu blíží ke svému
konci. A-tým Jestřábů, který
se během pauzy pořádně obměnil, čeká první generálka
na nový ligový ročník. Trenéři se během srpna zaměří
hlavně na složení prostějovského celku do nadcházejícího ročníku a na případné
nedostatky ve hře, k tomu
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jsou právě určená přátelská
utkání. To premiérové sehrají
prostějovští hokejisté v úterý
3. srpna na ledě JKH GKS Jastrzębie. JKH GKS Jastrzębie je
klub z jižního Polska založený
v roce 1963. Tým Jastrzębie je
tradičním účastníkem polské
extraligy.
V úterý od 18:00 hodin změří
svěřenci trenéra Aleše Tottera
svoje síly s aktuálním polským
mistrem. V přípravě se Jestřábi
potkají celkem s pěti soupeři.
Kromě již zmíněného Jastrzębie budou hrát s Porubou,
Liptovským Mikulášem, Vsetínem a Třebíčí. Od 3. srpna do
2. září s nimi sehrají devět přátelských zápasů. První domácí
utkání se uskuteční v úterý
10. srpna proti ambicióznímu
Vsetínu.
(rei)

posila LHK?
➢ ze strany 25

PROSTĚJOV
Jestřábi
vstoupí do nadcházející sezony s výrazně obměněným
kádrem. Jeho posledním
přírůstkem se stal útočník
Tomáš Jáchym, který loni
hájil barvy Poruby. Jedná se
o pětadvacetiletého urostlého hráče, který bude mít
hned několik úkolů. „Tomáš
má výborné fyzické parametry a je skvělý na buly.
Budeme od něj chtít hodně
střelby, velký tlak do brány
a vyhrávání fyzických soubojů. Také bude mít za úkol
zrychlit hru a být platný na
obou stranách hřiště,“ okomentoval novou tvář hlavní
trenér.
Jáchym mění dres po třech
letech, během kterých se vypracoval v jednu z ofenzivních opor porubského týmu.

Minulý rok nastřádal během
42 zápasů celkem 33 bodů.
Z toho do statistik zapsal hned
30 asistencí. Souvisí to s jeho
stylem hry: šance totiž raději
vytváří, ve většině situací volí
spíš nahrávku než střelu. V sezoně 2019/20 ale ukázal, že
ani střílení gólů mu není cizí –
tehdy se dostal na metu deseti
přesných zásahů. Jeho tvůrčí
schopnosti se každopádně budou Prostějovu hodit.
Jáchym je odchovancem Českých Budějovic, ve svých 16
letech se přesunul do Vítkovic,
kde se chtěl postupně prosadit
do juniorské extraligy. To se
mu postupně podařilo a o dva
roky později patřil k nejlepším
v play-off svého týmu. Za své
výkony byl odměněn pozvánkou do extraligy mužů, kde stihl následující sezónu odehrát
celkem 10 zápasů. Další roky
odehrál především v nedaleké

Porubě, kde za čtyři sezóny
posbíral slušných 121 kanadských bodů,
V minulosti se netajil tím, že
by se rád posunul do extraligy.
V nejvyšší soutěži už má na
kontě 39 startů, odrazí se štací
u Jestřábů k dalším? „Jednání
byla na vysoké úrovni. Cítil
jsem, že je o mě velký zájem
a měl jsem z toho pozitivní
pocity, takže nebylo co řešit.
Rozhodlo také skvělé zázemí,
které v Prostějově je a cíle pro
následující sezonu. Věřím,
že budeme předvádět pěkný
hokej před plným hledištěm,“
říká urostlý forvard.
Tomáš Jáchym je celkově
osmnáctou posilou hanáckého celku. Klub během mimosezonního období získal
řadu zajímavých jmen: třeba
univerzála Jakuba Babku nebo
útočníky Jana Kloze, Martina
Nováka a Tomáše Jiránka.
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Prostějov (rei) – V uplynulém
týdnu představil hanácký celek dva
nové sponzory pro prvoligovou
sezónu 2021/2022. Prvním z nich
je firma Koutný, která poskytne celému realizačnímu týmu Jestřábů
obleky na zápasy. „Chtěli jsme, aby
s novým realizačním týmem přišla
také změna oblékání, a proto nás velice těší, že nás bude oblékat vyhlášená, a navíc prostějovská firma. Moc
jsme o tuhle spolupráci stáli a jsem
rád, že jsme se domluvili,“ řekl ke
spolupráci nový marketingový manažer Michal Mareš. Obleky na zápas pozitivně kvituje i hlavní trenér
prostějovského mužstva. „Musím
říct, že vybrané obleky vypadají velice pěkně. Přinese to modernější styl
a nastaví to novou kulturu,“ sdělil
kouč Aleš Totter. Druhým novým
partnerem Jestřábů je pánské holičství Mayday Barber Shop. Hanácky
celek tak bude město Prostějov na
zápasech reprezentovat nejen svojí
hrou, ale nyní i vzhledem.

Pøípravné zápasy
SUYROLJRYÙFKVRXSHÔÕ
Prostějov (rei) – Minulý čtvrtek
se v Chance lize hrály první přátelské zápasy nové sezóny. Premiérové přípravné utkání odehrály
tři prvoligové týmy Šumperk, Sokolov a Frýdek-Místek. Poslední
jmenovaný v první zkoušce neobstál. Podlehl na nájezdy s polským
týmem JKH GKS Jastrzębie, se
kterým se Jestřábi utkají už toto
úterý! Frýdek vedl proti polskému
soupeři dokonce 4:2 ještě ve 42.
minutě. Ale v poslední desetiminutovce Jastrzębie vyrovnalo. V nájezdech byl polský mistr úspěšnější. Sokolovský Baník na letošní
ročník poskládal relativně mladý
tým. Proti druholigovému Mostu
se mu dařilo a vyhrál s přehledem
4:0. Vidět byl hlavně dvacetiletý
útočník David Novotný, ten do
brány Mostu poslal rovnou tři góly.
Posledním týmem, jenž má první
přípravný zápas za sebou, je i rival
ze Šumperka. Šumperk v přípravě
do svého kádru přivedl spoustu
hráčů známých jmen z prostějovské soupisky, kterými jsou Lukáš
Žálčík, Tomáš Drtil, Martin Pěnčík nebo Daniel Vachutka. V dresu
Šumperka slavili výhru 4:1. V úterý 3. srpna je v první lize naplánováno celkem 7 přípravných zápasů.

Brankáři:
Ondřej Bláha, Marek Micka

Obránci:
Petr Krejčí, Patrik Husák, Robin Staněk, Josef Zajíc, Jiří Klimíček, David Vala,
Tomáš Dřímal

Útočníci:
Petr Mrázek, Lukáš Motloch, Michal Janeček, Josef Podlaha, Jan Kloz, Martin Novák,
Jan Rudovský, Tomáš Jiránek, Marek Švec, Petr Beránek, Adam Havlík, Šimon
Jelínek, Jan Štefka, Jakub Babka, Martin Dubský, Tomáš Koblížek, Tomáš Jáchym

„Za mě je určitě lepší individuál,“ říká o letní přípravě
nový útočník Jestřábů Tomáš Jiránek. Proč?
PROSTĚJOV Celek Jestřábů už má za sebou druhý týden společných tréninků na ledě a před sebou přípravné zápasy. Do tohoto
kolotoče před nadcházejícím ročníkem se zapojila i nová akvizice
v útoku Tomáš Jiránek (na snímku). Devětadvacetiletý forward,
který v předchozích šesti sezónách působil hlavně v jihlavské
Dukle, se ohlíží za prvními tréninky a za letní přípravou.
„Hodně unaveně. Ale musíme to
nějak zvládnout. Začátky jsou nejtěžší, ale za chvíli se do toho určitě
všichni dostaneme a bude to vypapro Večerník
dat jinak.“
yy Součástí tréninků je hned od
Eva
toho prvního i zakončení v podoREITEROVÁ
bě simulace soutěžního zápasu.
yy Máte za sebou první trénink na Jaké to bylo? Setkal jste se s tím už
ledě. Jak se po něm cítíte?
někdy?

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor

„Abych řekl pravdu, tak při prvním
tréninku nikdy. Všechno je ale jednou poprvé. Doufám, že nám to pak
v sezóně pomůže a budeme na tom
fyzicky lépe než ostatní týmy.“
yy Řekl byste, z čeho se tréninky
budou skládat?
„Víceméně deset dní bude podobných jako dnes. Ráno jsme měli led
a posilovnu na dvě party, pak jsme
se sešli všichni na ledě, na závěr jsme
měli kondici a teď se jdeme ještě vyklusnout. V tomto duchu by to teď
mělo nějak probíhat.“
yy Jaká byla vaše individuální letní příprava? Dáváte přednost společné nebo individuální přípravě?

„Za mě je určitě lepší ten individuál.
Hlavně proto, že mohu být doma
s rodinou a manželkou. Díky tomu si
mohu užít rodinné pohody. Člověk
navíc trénuje, kdy se mu chce a jak
potřebuje. Mně to takto vyhovuje
a doufám, že to bude dobré.“
yy Troufnete si říct, jak na tom
mužstvo, které se tu buduje, aktuálně je?
„Je tu hodně nových kluků, a navíc
máme za sebou první trénink na
ledě, takže těžko hodnotit. Zatím to
ale vypadá dobře, kluci budou dobří
i charakterově. Teď to puzzle potřebujeme už jen pořádně doladit, aby
to bylo co nejlepší.“

yy Řešil už s vámi
mi kouč nějakou
konkrétnější pozici
ci v týmu?
om už bavili. Na
„Nějak jsme se o tom
to je ale ještě času dost, záleží, jak
se jim budu jevit v tréninku. Poterou mi trenéři
tom vezmu roli, kterou
určí.“
yy Jaké jsou vaše osobní i týmové cíle na
blížící se sezónu?
a„Určitě chci hrát nadý
hoře. Vyhrávat každý
ěli
zápas, abychom měli
du
v kabině pohodu
a lidi chodili. Pakk
nás to bude všechnyy
bavit.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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ĀHNiSUHPLpUDDçSR]GěML
Olomoucko odstartuje sezónu
proti Jindřichovu Hradci
PROSTĚJOV Pod novým názvem BK Redstone Olomoucko
vstoupí do nové sezóny jediný
regionální zástupce v basketbalové Kooperativa NBL.
V premiérovém utkání dalšího
ligového ročníku přivítá v olomoucké Čajkaréně 17. září
nováčka z Jindřichova Hradce
– GBA Lions. A jak jsou na tom
prostějovští Orli?

3URé"

Původní zpravodajství

(CPQWwEKUGOQJQWV÷wKVPCQR÷VT[\ÊRTQUV÷LQXUMÚVÚO

Myslím, že všem takový rozpis vyhovuje,“ míní Pekárek.
O dva dny později vstoupí do sezóny
také prvoligoví hráči BCM Orli Prostějov, ti ovšem nebudou mít k dispozici výhodu domácího prostředí.
Soutěžní ročník zahájí na svitavské
palubovce, doma se představí až

v rámci třetího kola proti BC Vysočina.
Základní část Kooperativa NBL
skončí 15. ledna příštího roku, první liga bude mít závěrečné duely ve
skupinách na programu během posledního lednového týdne. Obě soutěže se pak rozdělí do skupin podle
dosaženého umístění.

1D 0DVDU\NRYě QiPěVWt RGVWDUWXMH SUYQt HWDSD
QHMYěWåtKR F\NOLVWLFNpKR ]iYRGX QD ~]HPt ÿ5
krajích v termínu 5. až 8. srpna 2021.
První etapa odstartuje v 13:30 na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově
a na cyklisty čeká celkem 150 kilometrů. Na peloton se budou moci těšit
fanoušci ve velké části regionu. V letošním roce bude na závodníky čekat
trasa přes Seloutky, Drahanovice, Přemyslovice či také Horní Štěpánov, kde
bude na cyklisty čekat nejvyšší stoupání první etapy. Druhá polovina tratě se
pak bude odehrávat směrem na Uničov, kde budou po zhruba čtyř hodinách cyklisté spurtovat o vítězství.
Další tři etapy se odjedou také na
Moravě. Druhá započne v Olomouci a skončí v Pustevnách (203 km),
Třetí povede z Moravské Třebové do
Dlouhých Strání (143 km), a závěrečná etapu přivítá Šumperk a cílovým

městem bude Šternberk (174 km).
„Bohužel letos nám kvůli nabité termínovce, kdy je krátce po Tour de
France i olympiáda, musíme se smířit s tím, že všechny hvězdy, které fanoušci loni viděli nebudou. Ale i tak
zde bude opravdu vysoká konkurence a závod slibuje kvalitní podívanou,“
prozradil současný ředitel závodu
a známý cyklista Leopold König.
I tak se ale diváci dočkají hned dvou
Worldtourových stájí BikeExchange
a Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, chybět nebudou ani Protourové stáje a samozřejmě také nejsilnější
česká stáj Elkov Kasper.
Pro všechny milovníky cyklistiky se
tak mohou ve čtvrtek těšit na sváteční akci, kterou by si rozhodně neměli
nechat ujít.
(jaf)

Uzavřená náměstí
Cyklistické závody pořádané
uprostřed tohoto týdne v Prostějově si vyžádají dopravní
omezení přímo v centru města. Magistrát tak upozorňuje,
že ve čtvrtek 5. srpna od 6.00
do 13.00 hodin bude z důvodu konání závodu Sazka Tour
2021 uzavřen úsek od budovy
hlavní pošty po výjezd u zámku,
to znamená průjezd náměstími Žižkovo, T. G. Masaryka
a Pernštýnské.
(red)

Foto: internet

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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PROSTĚJOV Sazka Tour, dříve
Czech Cycling Tour, je v posledních letech nejvýznamnějším silničním závodem cyklistů na českém území. Ani v letošním ročníku
nebudou chybět všem cyklistickým fanouškům dobře známe stáje
evropských kategorií. A i dvanáctý
ročník bude spjatý s Prostějovem,
čtyřetapový závod totiž odstartuje
na náměstí T. G. Masaryka! A to už
tento čtvrtek 5. srpna.
Největší a tradičně nejkvalitněji obsazený cyklistický závod na českých
silnicích mění svůj název. Třináctý
ročník etapového podniku první
kategorie UCI namísto dosud známého pojmenování Czech Tour
ponese od letošního roku název
SAZKA Tour. Pojede se ve čtyřech

,KąÊ.GJGéMC

vovat turnaj. „V prvních měsících
letošního roku bylo turnajů málo.
Teď můžu hrát pravidelně a chci využít toho, že jsem momentálně na
úspěšné vlně,“ dodal Lehečka.
V Poznani startovali také další hrá-

či Prostějova. Vít Kopřiva vypadl
v 1. kole se sedmým nasazeným Popkem z Kazachstánu, Zdeněk Kolář
nestačil ve čtvrtfinále na Ševčenka
z Ruska. Společně s Lehečkou se ale
radoval z titulu v deblu.
(lv)

Deblové olympijské zlato
VSURVWěMRYVNìPRWLVNHP

pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Sezóna bude dlouhá, na losu proto
úplně nezáleží. Ale pochopitelně se
budeme snažit první utkání vyhrát
a zahájit úspěšně novou etapu historie klubu,“ plánuje sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek
po přestěhování klubu z Prostějova.
„Současně všichni věříme, že zápas
bude vyprodaný. Olomouc byla
vždy basketbalové město, to by mělo
být na tribunách vidět.
Nový ročník nejvyšší domácí soutěže odstartuje v rychlém tempu. Do
konce září stihnou týmy hned čtyři
kola. Hanáci budou mít ve třech
zápasech k dispozici vlastní halu.
V rámci 2. kola totiž přivítají Kolín,
bronzového medailistu z předchozí
sezóny. Pak pojedou do Opavy a 29.
září přivítají Děčín.
„Každý sportovec vám potvrdí, že
během soutěžního ročníku raději
hraje, než trénuje. Čekat celý týden
na další ostré střetnutí je nepříjemné.

POZNAŇ, PROSTĚJOV Další
úspěšný týden má za sebou prostějovský tenista Jiří Lehečka. Na
turnaji v Poznani se dostal až do
finále, v němž prohrál až s nejvýše nasazeným Bernabeem Zapatou Mirralesem ze Španělska.
Podruhé v řadě si zahrál o titul na
challengeru a to se projevilo také
v jeho žebříčkovém postavení. Poprvé v kariéře se dostal do druhé
světové stovky a na žebříčku ATP
poskočil na 188. příčku.
„Mám za sebou dobré týdny a díky
tomu i radost z dosažených úspěchů.
Je to určitě výrazný posun, ale jde
o to, abych se posouval konstantně výš a výš. Mé ambice jsou ještě
vyšší,“ řekl Lehečka, kterého těší, že
ve druhé polovině sezóny má možnost pravidelně každý týden absol-

$CTDQTC-TGLéÊMQX¾C-CVGąKPC5KPKCMQX¾(zleva).

Foto: internet

TOKIO, PROSTĚJOV Pár Barbora Krejčíková - Kateřina Siniaková
vybojoval v Tokiu historicky první české tenisové zlato na olympijských hrách a nese výraznou prostějovskou stopu. Krejčíková byla
několik let členkou tenisového klubu, Siniaková hrála za TK Agrofert extraligu a manažersky ji dlouhodobě zastupuje šéf prostějovského tenisu a marketingové společnosti TK PLUS Miroslav Černošek.
I díky tomu celý hanácký klub pozorně sledoval parádní jízdu hráček,
které potvrdily pozici nasazených jedniček a ve finále porazily švýcarskou dvojici Bencicová - Golubicová ve dvou setech.
Dokázaly jsme to,“ smála se
Ladislav VALNÝ zlato.
hned na kurtu Krejčíková, podle
„Upínaly jsme se ke společnému cíli, níž měly zlaté medailistky před rozjsme rády, že jsme splnily svůj úkol. hodujícím utkáním dvojí motivaPo deseti natřískaných dnech máme ci. „Chtěly jsme pomstít Markétu

Vondroušovou za finálovou porážku s Belindou Bencicovou v singlu.
A chtěly jsme urvat další zlato pro
Česko, pro naši zem. Aby na nás
doma lidé mohli být pyšní. Chtěli
jsme rozšířit zlatou sbírku pro český
tým. Parádně o vyšlo.“
Vítězky si v celém turnaji sáhly na
dno sil. Hned třikrát musely o postup bojovat v super tie-breaku. Také
finále bylo dlouho vyrovnané, o první sadě rozhodla až koncovka. Pak už
byly Češky lepší, přesto nechaly na
kurtu téměř veškerou energii.
„Na začátku turnaje od nás zlato
všichni očekávali, ale bylo to hrozně těžké. Musely jsme zvládnout
složité zápasy. Jsem na nás pyšná,“
prohlásila Siniaková, která si přes
celou řadu omezení pochvalovala
olympijskou atmosféru. „Celá výprava je jeden tým, všichni se vzájemně podporují. Na olympijské
dny nezapomenu do konce života.
A udělám maximum, abych se v Paříži za tři roky na olympiádu opět
dostala,“ uvedla Siniaková.

6YUĀLQDőiGLOYHåSDQěOVNp6HJRYLL
SEGOVIA, PROSTĚJOV Pod
pekelným španělským sluncem
dosáhl Dalibor Svrčina na jeden
z nejlepších výsledků dosavadní
kariéry. Prostějovský tenista nejprve v Segovii uspěl v kvalifikaci
a v hlavní soutěži se probil až do
čtvrtfinále. Jeho cestu zastavil až
druhý nasazený Benjamin Bonzi
z Francie, 111. hráč světa.
„Utekl mi začátek prvního setu, kdy
jsem dvakrát ztratil svůj servis. Soupeř i ve druhé sadě hrál téměř bez
chyby. Neměl jsem snad ani jeden
brejkbol. Ale celkově to byl parádní
turnaj,“ konstatoval Svrčina.
Nadějný mladík TK Agrofert
v prvním kole přešel přes pátého

&CNKDQT5XTéKPC

Foto: internet

nasazeného Portugalce Frederica
Ferreria Silvu a pak ve třech setech
porazil Renza Olivu z Argentiny.
Celkově do žebříčku získal dvaadvacet bodů a tento příspěvek
Svrčinu katapultoval na žebříčku

o 78 míst na 441. příčku. „Bodové
rozdíly jsou opravdu minimální.
Každý dobrý výsledek se okamžitě projeví. Doufám, že v průběhu
sezóny ještě přidám další,“ přeje si
Svrčina.
(lv)
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Zdroj: sazkatour.cz
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RYCHLÝ
VOLEJBALISTKY ODSTARTUJÍ PŘÍPRAVU 9(ÿ(51Ì.
Po dlouhé době bude její součástí soustředění mimo
Prostějov, v plánu jsou také tři přípravné turnaje

PROSTĚJOV Více než dvouměsíční týmové volno končí volejbalistkám VK Prostějov, jež ve středu 4. srpna vstoupí do společné přípravy na příští sezónu 2021/2022. Pod vedením (staro)nového kouče Miroslava Čady, asistenta trenéra Lubomíra
Petráše, kondiční specialistky Solange Soares i dalších členů
realizačního týmu půjde o to nachystat hanácké družstvo natolik dobře, aby se následně povedl plánovaný návrat do horní
poloviny extraligové tabulky.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
Na startu letního přípravného období
bude dvanáct ze čtrnácti členek obměněného hráčského kádru: nahrávačka
Klára Dvořáčková, blokařky Raquel
Lööf da Silva, Kateřina Kvapilová,
Petra Kožoušková a Zuzana Dostálová, smečařky Martina Michalíková,
Michaela Smolková a Simona Marešová, univerzálky Gabriela Kopáčová
a Michaela Beránková i libera Adéla
Stavinohová a Andrea Píchalová.
„Chybět budou jen nahrávačka Simona Bajusz a smečařka Karolína
Fričová, protože mají reprezentační

povinnosti a s nároďákem Česka,
respektive Slovenska je čeká start
na mistrovství Evropy. Se všemi
ostatními holkami počítáme normálně od prvního dne, a to včetně
Kopy. Po dubnové operaci nohy
podstoupila úspěšnou rehabilitaci
u pana doktora Poláka, je schopná
se naplno zapojit. I ostatní děvčata
jsou zdravotně v pořádku,“ potěšeně
konstatoval Miroslav Čada.
Tréninkový plán je oproti předchozím letům částečně odlišný
nejen přesunem ze Sportcentra
DDM do Národního sportovního
centra PV. „Důležitým rozdílem se
stane také fakt, že po dlouhé době
pojedeme na soustředění mimo Prostějov. Konkrétně strávíme pět dnů
od 19. do 24. srpna v Karlově pod
Pradědem, kam každoročně jezdí

5QWé¾UVÊRąÊRTCX[RTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGMLKUV÷DWFQWKdQDNÊDGPÆqXÚD÷J[FQNGUQRCTMW*NQWéGNC
Foto: Marek Sonnevend

na kemp naše mládežnice. Tentokrát
do Jeseníků vyrazíme i my s ženami,
azyl najdeme stejně jako klubové
naděje v hotelu Kamzík. Jeho majitelem je můj bývalý student, tím
pádem se můžeme těšit na výborné
podmínky k práci,“ prozradil Čada.
Jinak platí, že Hanačky budou od začátku přípravy kombinovat kondiční
i herní zátěž. „V úvodu samozřejmě
převáží fyzička a posilovna nad vo-

lejbalem, ale ten poměr se bude během prvních šesti týdnů postupně
vyrovnávat a následně otáčet. Poslední dva týdny před zahajovacím
střetnutím extraligy pak již věnujeme téměř výhradně hře. Hodně prostoru při trénincích dostane Luboš
Petráš podobně jako během naší dřívější spolupráce u áčka. A o kondiční
věci se postará Soli Soares,“ upřesnil
zkušený lodivod.

Napevno domluvená už je v tuhle
chvíli účast na třech přípravných
turnajích: 28. a 29. srpna v Přerově,
10. a 11. září v Brně a 17. a 18. září
generálka v Olomouci. „Kromě
toho si operativně domluvíme přátelské zápasy na takové termíny, kdy
budeme potřebovat. Jasným cílem je
jít 25. září do ligové premiéry doma
proti Šternberku v co nejlepší formě,“
zdůraznil Miroslav Čada.
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PROSTĚJOV Návrat ostříleného trenéra Miroslava Čady (na snímku)
po třech letech na post hlavního kouče volejbalistek VK Prostějov už je
reálně tady. Hanačky ve středu zahájí společnou přípravu na novou sezónu a osmašedesátiletý bard tomu bude šéfovat opětovně v roli lídra
realizačního týmu, kterou si přibral k funkci sportovního ředitele klubu.
individuálně pracují i během pauzy.
EXKLUZIVNÍ
VNÍ
A od července jsou hráčky na dálku
rozhovor
ve spojení s naší kondiční specialistpro Večerník
k
kou Solange Soares, aby konzultovaly svou osobní přípravu před nadMarek
cházejícím začátkem týmové. Pokud
SONNEVEND
ND
pokyny od Soli plnily, neměly by mít
yy Dorazí svěřenkyně na úvodní fyzicky problém.“
sraz 4. srpna v odpovídajícím fy- yy Na rozdíl od předchozích let
zickém stavu?
tentokrát ženy vékáčka absolvují
„Pevně věřím tomu, že ano. Jednak soustředění mimo Prostějov. Proč?
jsme předtím trénovali až skoro do „Chtěli jsme těch necelých osm
konce května, tudíž volno nebylo tréninkových týdnů před prvním
nijak extrémně dlouhé. Navíc jsme extraligovým zápasem nějak zpesholkám zdůrazňovali, ať na sobě třit a oživit, aby se mančaft vyhnul

jednotvárné rutině. Pětidenní společný pobyt na jednom místě navíc pomůže utužit partu, vytvořit soudržný
kolektiv. A v Karlově pod Pradědem
na hotelu Kamzík, v jeho areálu
i okolí budeme mít ideální podmínky
k přípravě, takové soustředění může
být jedině ku prospěchu.“
yy Co očekáváte od tří přípravných turnajů?
„Šlo nám o to, abychom v současné složitější a nejisté době nemuseli
nikam daleko cestovat, zároveň narazili na co nejvíc různých soupeřů
odpovídající kvality. Mezinárodní či
zahraniční turnaje teď s ohledem na
hrozící covidová omezení nedávají
příliš smysl, proto jsme rádi za možnost zúčastnit se přípravných akcí
v Přerově, Brně i Olomouci. Kromě
domácích celků Zubřic, Králova Pole
a UP tam vyzveme například i Slávii
EU Bratislava, Olymp Praha, Ostravu
či Šternberk, což bude před startem
soutěžního ročníku optimální.“

yy Kolik času zabere zvykání si
na nové domácí prostředíí Národního sportovního centra?
mě
„U volejbalu je samozřejmě
aje,
prostředí haly, kde se hraje,
ho
velmi důležité z prostorového
tě,
hlediska i co do okolí hřiště,
ou
stěn a podobně. Nějakou
re,
dobu si tedy zvykání zabere,
at
ale určitě to nebude trvat
žnijak moc dlouho. Při každodenních trénincích byy
holky za nějaký měsíc mělyy
být dostatečně rozkoukanéé
i přivyknuté. Výhodou je,
že hala NSC je Sportcentru podobná tím, že nemá
okna. A některé naše hráčky už ji z minulosti dobře znají, ty
ostatní se bez problémů přizpůsobí.“
yyS jakými představami se vlastně
vracíte na lavičku coby první kouč?
„Jestli narážíte na můj trochu vyšší
věk, tak sil i energie mám stále dost
– aspoň to tak cítím. (smích) Vnímám velkou chuť a motivaci pomoct
prostějovskému volejbalu po slabší
uplynulé sezóně zpátky víc nahoru,
někam blíž k úplné ženské špičce
ČR. Vysoké ambice má náš klub

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

samozřejmě také v mládežnických
kategoriích. Jasným cílem je ukázat,
že VK Prostějov zdaleka nekončí
ani neskomírá, naopak jsme všichni
odhodláni znovu předvádět kvalitní
volejbalové výkony a zvednout se též
výsledkově. Klíčem je společně s parťáky z realizačního týmu i s hráčkami
makat na maximum tak, aby naše
práce měla patřičnou úroveň, dávala
smysl. Na tohle se moc těším, nechci
zklamat důvěru klubového vedení.“
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Prostějov (son) – Právě v těchto
dnech vstupují do společné přípravy na soutěžní ročník 2021/22
mládežnické volejbalistky VK Prostějov. Tréninkovou zátěž otevírají
postupně dle jednotlivých věkových kategorií. „Naše kadetky už
začaly v neděli 1. srpna, juniorky
odstartují v pondělí 2. a žákyně ve
středu 4. srpna. Úvodní dny přitom všechny holky stráví v domácím prostředí Národního sportovního centra Prostějov,“ informoval
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák. Po covidem zrušené minulé sezóně a následném rozvolnění
hygienických opatření trénovaly
místní volejbalové naděje až skoro do konce června, tudíž neměly
moc dlouhé volno. „Navíc jsme
hráčky nabádali, aby se i během
července snažily v rámci svých
možností aktivně hýbat, nějak
sportovat,“ upozornil Novák. Již
koncem tohoto týdne pak veškeré
mladé talenty VK odjedou na tradiční soustředění do Jeseníků. „Od
8. do 14. srpna budeme v Karlově
pod Pradědem na tamním hotelu
Kamzík, v jehož areálu i okolí nás
čeká jak především kondiční, tak
částečně i herní náplň. Plus potřebné utužování kolektivu,“ usmál se
Novák.
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Praha, Prostějov (son) – Červencová doba dovolených snížila
početnost účasti hráček z našeho
regionu v beachvolejbalových
turnajích na minimum. Během
předchozího týdne startovala pouze Barbora Bartošíková z TJ OP
Prostějov na Letním poháru žen
v Praze Vítkově.
Premiérově vytvořila dvojici s Lucií Svobodovou ze znojemských
Přímětic, společně musely do
kvalifikace. A protože v ní vyhrály
pouze první zápas a následovaly
dvě porážky, do hlavní soutěže nepostoupily a celkově obsadily dělené sedmnácté místo.
LETNÍ POHÁR ŽEN
– PRAHA VÍTKOV
Výsledky – kvalifikace, 1. kolo:
Bartošíková, Svobodová – Uhrová,
Rusá 2:0 (14, 4), 2. kolo: Bartošíková, Svobodová – Pavelková, Novotná 0:2 (-8, -4), opravy: Bartošíková, Svobodová – Trunečková,
Šmídová 0:2 (-10, -3).
Konečné pořadí: 1. N. Dostálová,
Komárková, 2. Frommová, Šauerová, 3. Šotkovská, Šafránková,
4. Fixová, Selicharová, 5. Bláhová,
Nováková a Trunečková, Šmídová a Kolderová, Knoblochová
a A. Dostálová, M. Dostálová, …
17. Bartošíková, Svobodová atd.

Píchalová, Panchartek a Marešová čtvrté
s ČR U18 na Global Challenge v Chorvatsku
PULA, PROSTĚJOV Druhý
mezinárodní turnaj během
krátké doby odehrály mladé
volejbalistky České republiky věkové kategorie kadetek.
Tentokrát šlo o Global Challenge 2021 v chorvatské Pule,
kde za národní reprezentaci
naší země nastoupily i tři plejerky VK Prostějov.
Na Balkáně se konaly dva turnaje
současně: jeden v kategorii U23,
druhý pro výběry U18. Libero Andrea Píchalová, blokařka
Anna Panchartek i smečařka

Simona Marešová z vékáčka byly
svorně zařazeny do družstva ČR
poměřujícího své síly se soupeřkami do osmnácti let.
Holky ovládly základní skupinu
díky vítězstvím nad Volley Valsa
(Itálie) 3:0, OK Pula (Chorvatsko) 3:0 a Ulukoa Hawai (USA)
2:1. V následném čtvrtfinále porazily Volley Emilia (Itálie) 3:0,
ale v semifinále podlehly NK
Maribor (Slovinsko) 1:3 a v duelu o bronz prohrály s reprezentací Maďarska 0:2. Trojice prostějovských volejbalistek se tudíž

podílela na konečném čtvrtém
místě.
„Jedním z hlavních cílů turnaje
bylo dát herní příležitost i členkám širšího výběru věkové kategorie 2004/2005. Pro několik
hráček šlo o jednu z prvních
konfrontací s mezinárodním
volejbalem. Věříme, že všechna
děvčata nasbírala cenné zkušenosti. Dostali jsme plno odpovědí na otázky ohledně naší hry
obecně a samozřejmě o kvalitě
aktuálních dovedností jednotlivých hráček, jejich kondiční

a psychické připravenosti,“ hodnotil asistent trenéra Jakub Brečka.
„Hlavně v posledních dvou zápasech turnaje nás soupeři hodně prověřili. V těchto utkáních
o medailová umístění jsme až
na pár úseků v jednotlivých setech nedokázali vzdorovat zvýšenému tlaku protivníků. Doufáme, že pro holky to bude silná
motivace do další práce v jejich
klubech a následně i při podzimních reprezentačních srazech
včetně střetnutí s družstvy první
ligy žen,“ dodal Brečka. (son)
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„Přesně tak. Jsme velice rádi, že se nám
ám
to celé podařilo zorganizovat… Jak
jsem již říkal, jsme zde o dva levely výše,
než jsou standardní kapely. Tomu odpovídají i další požadavky jako například
větší podium, více světel, větší show, ohňové efekty a podobně. Celé je to mnohem náročnější, ale konec konců pivní
slavnosti jsou de facto největší akcí roku.
A je potřeba tento statut udržet. A tak si
Prostějované mohou užít opravdový
rockový nářez v podání této kapely, a to
navíc ve zvýhodněném balíčku tak, že
jsme opět nejlevnější v rámci ČR.“
yy A co další kapely?
„Jak si mohou znalci všimnout, celý
festival se snažíme posunout směrem
k rockové, možná i trošku tvrdší muzice, kapely jako Komunál či Limetall
patří k těm údernějším. Rádi bychom
to tak i do budoucna nechali. Koneckonců koncertů takového mainstreamu je všude dost a poslední dobou mají
snižující se návštěvnost. A tak sázíme
na srdcaře a skalní fanoušky, těch tyto
kapely mají pořád dost.“
yy A budou nějaké pivní novinky?
„No už jsem se lekl, že na to nedojde řeč.
Ano, pořád razíme nejen teorii, ale i praxi, že pivní slavnosti nejsou jen o Radkovi a Litovli, ale především o těch, co
v místních luzích a hájích lidé v puse
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ještě neměli. Co si letmo vzpomínám,
z těch nových máme potvrzenu Nachmelenou Opici, Poddřevnický pivovar, má být Bernard, místní AXIOM,
pak Stern, celkově jsme zase na nějakých dvaadvaceti pivovarech z celé Moravy. Občerstvení bude opět co hrdlo
ráčí, prasátko na rožni, máme dohodnuty burgery, nově i pizzu. Loni sklidila
velký úspěch účast vinařství Hruška, tak
letos bude repete. Takže, dámy, výmluva typu ‚já pivo nepiju‘ padá, pěkně o víkendu 20. a 21. 8. na značkách.“ (úsměv)
yy A co říct závěrem…?
„Celý festival představuje minimálně půl
roku práce, nyní je vše vměstnáno do
dvou měsíců. Co nám ovšem vždy dá
novou energii, jsou například naši partneři, kterým bych chtěl z celého srdce
poděkovat, že i v této těžké době nebyli
sobečtí, ale pomohli nám s financováním akce. Vše kolem zdražuje, jen my
zlevňujeme. (úsměv) Jen díky našim partnerům je vstupné de facto symbolické.
Chci proto i jejich jménem pozvat všechny fanoušky dobré zábavy, dobrého jídla
a hlavně piva na tento svátek, kdy vaše
hojná účast nejlépe ukazuje, že naše úsilí
má smysl covid – necovid!“
(pr)
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yy Zdálo se, že letos slavnosti piva
v Prostějově nebudou. A vypadá to,
že naopak budou dvakrát takové…
„Ano, máte úplnou pravdu. Ještě koncem března tohoto roku jsme kontaktovali naše partnery s tím, že se akce bohužel nemůže konat. Ale jelikož se vládní
opatření poměrně rychle rozvolnila, tak
jsme si sedli, obvolali kapely a rozhodlo
se, že jdeme do toho. Termín bohužel
vyšel až na srpen, ale i tak jsme rádi.
Cestování je dodnes velice omezeno,
spousty lidí budou doma a určitě budou rády za zpestření celého víkendu.“
yy Co stálo za prvním dvoudenním
ročníkem a co vás k tomu vedlo?
„Důvod je trošku komplikovanější, dá
se říci, že za vše může to, že se nám podařilo vyjednat podmínky a vystoupení
kapely ŠKWOR, což je dle mého názoru, snad po Kabátech, špička ve svém
oboru. Je zatím to nejlepší, co nabízíme
našim příznivcům. Vše se odvíjelo od
možností a pohotovosti této kapely. Připomínám, že festival vznikal za velice,
velice vojenských podmínek, některé
kapely mohly v pátek, některé v sobotu…, no a výsledkem jsou dva dny!
Přesněji celý víkend, v neděli počítáme
střízlivění obyvatel…“ (směje se)
yy Největším tahákem je tedy kapela
ŠKWOR?
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PROSTĚJOV Ještě v březnu byli organizátoři Pivních slavností
ostí
v Prostějově přesvědčeni, že kvůli covidu-19 se letos tolik oblíbená
ná
akce neuskuteční. Následná rozsáhlá rozvolnění protiepidemických
ých
opatření však organizátory postavila do pozoru a ti začali narychlo
hlo
svátky zlatavého moku připravovat. Hlavní pořadatel Petr Paníček
ček
(na snímku) se nakonec rozhodl, že Pivní slavnosti 2021 budou
ou
v Prostějově poprvé v historii dvoudenní. A Večerníku v následném
ém
rozhovoru rovněž prozradil, že hlavní hvězdou pivního festivalu
alu
bude kapela ŠKWOR. Akce proběhne v pátek 20. srpna a v sobotu
tu
21. srpna 2021 tradičně vedle Obchodního centra Albert.

