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KONICKO Obchod s chudobou je jedním z nejodpornějších způsobů, jak přijít
k penězům. Veřejnost jej odsuzuje, státní orgány hledají
cesty, jak jej omezit. Přesto
se stále najdou „podnikatelé“, kteří se snaží vydělat na
lenosti a „nepřizpůsobivosti“ druhých. Jeden z nich
zhruba před rokem pořídil
starý dům v Čuníně, další
začali skupovat nemovitosti
v Brodku u Konice. Asi nejvýraznějším příkladem tohoto druhu podnikání pak
najdeme v Přemyslovicích.
S odstupem času Večerník
zajímalo, jak se situace
v obou obcích vyvíjí.
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RYCHLÝ
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Vodní hrátky v „díøe“
Prostějov (mik) – Během uplynulého týdne došlo i v Prostějově k četným dešťovým srážkám. A opět na
mnoha místech ve městě nestačily
kanály vodu pobírat. Nejvíce stížností od čtenářů registroval Večerník
na technický stav vozovky podjezdu
pod dálnicí D46 ve Vrahovicích
v takzvané „myší díře“. „Stačí jen
krátký vydatný déšť a okamžitě se
tady vytvoří obrovská kaluž vody,
kterou se auta musí pomalu prokousávat. Jsou to doslova nebezpečné
hrátky, hluboké kaluži se nejde nijak
vyhnout,“ volal do redakce rozčílený
muž z Vrahovic. Přitom tato komunikace byla nedávno rekonstruována, včetně dešťové kanalizace...

lHEUDMÉFÉODEXWÈ
Plumlov (mik) – Předminulou
sobotu se mezi koupající na břehu
Podhradského rybníka u kempu
Žralok v Plumlově zamíchala dvojice dospělých labutí se čtyřmi mláďaty. Ptačí rodinka ovšem vůbec
plachá nebyla. Naopak! „Ptačí rodiče chodili od deky k dece, na kterých polehávali ti, kteří se sem přišli
vykoupat. Ptáci se dokonce nechali
pohladit od dětí a žebrali jídlo. Lidi
je krmili chlebem nebo rohlíky.
Brzy se přidala i čtyři mláďata, bylo
to roztomilé. To jsem v životě neviděl,“ řekl na adresu labutí rodinky
mladý muž z Plumlova.
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rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
Makovec se prodávat nebude.
Takové množství fám a „zaručených“
informací už nešlo ignorovat. A tak
se Večerník rozhodl zjistit, co je pravdy na údajně připravovaném prodeji společnosti Makovec holdingu
Agrofert. Obě strany jakákoliv jednání o této transakci popřely s tím, že jde
o naprosto nepodložené drby.
&21É68',9,/2«
Třetí smrťák na silnici. Uplynulou
středu časně ráno došlo na silnici mezi
Seloutkami a Prostějovem ke smrtelné
dopravní nehodě. V letošním roce je to
už třetí v pořadí na Prostějovsku. Mladý řidič dodávkového vozidla zatím
z přesně nezjištěných příčin narazil postupně do dvou stromů. Následky jsou
tragické, mladík neměl šanci přežít.

Michal KADLEC
PROSTĚJOVIČKY Součástí nedávných hodových slavností v Prostějovičkách byl také tradiční přeběh přes lávku napříč
místním rybníkem. Soutěže se zúčastnilo přes sedm desítek startujících. Do vody v parném odpoledni skočil také bílý
čtyřnohý chlupáč, kterému se ale koupel příliš nezamlouvala. Pes se otřepal a od rybníka i paničky rychle utíkal pryč.
„Já jsem všechny upozorňovala, že v našem rybníku je více bahna než vody,“ smála se starostka Prostějoviček Zdeňka
Růžičková. Nádherný hafan pak také už za přítomnosti Večerníku míjel vodní hladinu obloukem... Foto: Michal Kadlec

Agentura Vrahovice se trhnou, budou samostatné

%HQ]ÉQND
VW½OHRWHYÔHQ½
Prostějov (mik) – Čerpací stanice
ve Vrahovické ulici bude nyní až
do konce roku „trpět“ kvůli uzavírce silnice. „Kvůli rekonstrukci jsme
upravili vjezd na naši benzínku,
zrušili jsme jednosměrku a zákazníci mohou přijíždět z Průmyslové
ulice. Zatím zůstáváme v provozu,
ale uvidíme, co bude dál,“ svěřila se
Večerníku obsluha čerpací stanice.
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V historii
hi t ii Prostějova
P těj tto užž ttady
d bylo
dvakrát. Nejdříve se ještě za komunistů trhly Mostkovice, po revoluci
zase Držovice. Bohužel se město od
1. ledna 2022 zase o něco zmenší.
Vrahovičtí občané se v červencovém
referendu drtivou většinou hlasů
rozhodli, že se rovněž osamostatní!
„O referendu jsem věděl, uspořádal
ho věčný nepřítel města Čeněk Totalita. Ale že lidi tady budou hlasovat

cGQÕ9HÄHUQÉNXYNRVWFHp

<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí
P dělí ••
Co se v mládí naučíš... „Doktore, už vás asi budu muset poslechnout.
S hraním tenisu je konec, už nevidím ani na míček,“ svěřil se údajně
švédský král Gustav V. ve svých 85 letech. Výrazně mladší hráči se sešli
na tenisovém mistrovství světa družstev chlapců a dívek do 14 let, které
proběhlo v Prostějově. Kdo ví, kolik z těchto mladých sportovců bude
hrát i po osmdesátce...
•• Úterý ••
Had u soudu. Když je na svobodě, dokáže být neskutečně drzý a krást,
co mu pod ruku přijde. Jakmile na něj přijdou, pak ze sebe dělá největšího chudáka na světě. Tato charakteristika vystihuje pětatřicetiletého
Tomáše Lakatoše ze Studence, který snad celý svůj život krade, kde
může. Před soudem působil jako hromádka neštěstí.
•• Středa ••
Sportovec tělem i duší. Nešikovný fotbalista dokáže zakopnout i o lajny na hřišti… Mezi ně ovšem určitě nepatřil Alois Copek. Prostějovský
rodák a odchovanec hrál v nejvyšší fotbalové soutěži v pražských armádních klubech. Poté se vrátil do Prostějova, kde po konci dlouhé hráčské
kariéry působil jako mládežnický trenér. Zemřel přesně před 18 lety,
před 8 roky se stal členem Síně slávy města Prostějova.
•• Čtvrtek ••
Čím byl Jan Werich? „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak
tomu v mnoha případech je.“ Úvod jednoho z nejznámějších citátů Jana
Wericha posloužil také coby název pro první filmový dokumentární portrét o Janu Werichovi, který uvedlo prostějovské kino Metro 70.
•• Pátek ••
Léto s matkami. „Já nejsem žádná paní, já jsem matka. Matka!“ I tato replika zazněla ve stejný den shodně v letních kinech v Mostkovicích a na nádvoří prostějovského zámku. V obou se promítal stejný český film Matky.
•• Sobota ••
Ženy a králíci. Říká se, že ženy a králíky můžeš pouze hladit, ale nikdy ne
pochopit… Své o tom jistě ví i chovatelé, kteří předvedli své miláčky na
výstavě drobného zvířectva v Konici.
•• Neděle ••
Snadné je plout. Pokud chtějí být lidé po delší dobu šťastní, měli by zkusit žít,
jako by pluli v horkovzdušném balóně: zahodit vše, co nepotřebují a vznášet
se… Vyzkoušet si tento pocit mohli během akce Balóny nad Prostějovskem.
Horkovzdušná plavidla startovala z kempu Žralok u Podhradského rybníka,
zámeckého parku v Čechách pod Kosířem a prostějovských Kolářových sadů.

pro odtrhnutí Vrahovic od Prostějova, to jsem nečekal,“ poplakal si
náměstek primátora Jiří Rozohnil,
také občan Vrahovic.
Výsledky referenda nahrávají jasnému scénáři. Vrahovice budou od
Nového roku samostatnou obcí.
„Dobře jim tak! Já už několik let
hlásám, že jsou na radnici darebáci.
Vrahovice musí na Prostějov neustále doplácet, navíc nám prodávají
osmkrát dražší vodu než ostatním.
A k tomu ta ostuda s rekonstrukcí
Sídliště Svornosti! Kdyby bylo po
mém, tak toto sídliště je už několik
let ze zlata,“ napsal Agentuře Hóser
Čeněk Totalita. On sám podle svých

KRIMI
Ü½NGJ

Taková neopatrnost a ještě
ke všemu v tak kriminalitou
nasáklé lokalitě… Už i mladý řidič nákladního vozidla
už teď ví, že je pozdě plakat
nad vlastní chybou. Na Husově náměstí v Prostějově
zaparkoval své vozidlo a šel
vykládat nákladní prostor.
Kabinu auta sice uzamkl, ale
okýnko nechal otevřené!

25 300
A to se mu vymstilo. Zatím
neznámý zloděj prostrčil
ruku okýnkem a ukradl dva
mobilní telefony, peněženku
s platební kartou, hotovost
a osobní doklady i doklady
od vozidla. To vše se škodou
přesahující pětadvacet tisíc
korun.

slov ještě v pětasedmdesáti letech cítí
šanci na vedoucí pozice v novém vrahovickém zastupitelstvu. „Budu samozřejmě kandidovat na starostu,
založil jsem stranu s názvem Nepřijímám úplatky. Vrahovice jsou bohatou čtvrtí, takže věřím, že se nám
bude dařit i jako samostatné obci,“
myslí si Čeněk Totalita.
Pro samostatnost Vrahovic se v referendu vyjádřil také aktuálně prostějovský zastupitel Martin Hájený. „Je
to přímo ideální doba pro odtržení
od Prostějova! Školu máme spravenou, nová je i silnice ve Vrahovické
ulici a další... Neberu to jako nevděk
městu, ale radnice do Vrahovic na-

sypala dost peněz, z čehož nyní můžeme žít několik let,“ netajil se svým
názorem současný zastupitel.
Není ale také tajemstvím, že současné vedení prostějovského magistrátu soptí vztekem. „Poslední roky
jsme do Vrahovic investovali přes
sto milionů korun. Tyto peníze budeme chtít zpátky. Pokud se tak nestane, vypneme jim elektřinu a zastavíme přívod vody,“ hrozí už nyní
primátor Francimór Kopačka.
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.

RICHARD ŠMÍDA
se narodil 25. dubna 1991 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
11. května 2021. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 30 do 31 let, měří mezi
178 až 182 centimetry, má hubenou
postavu, hnědé oči a nosí plnovous.
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100

Jarmila Vincourková, jejíž rodina
přišla do Prostějova v roce 1930
a provozovala zde velmi známou
cukrárnu, oslavila rovnou stovku!
Dnes žije v domově pro seniory
v Soběsukách a k významnému životnímu jubileu jí přijel poblahopřát i primátor statutárního města
Prostějova František Jura.
=$8-$/1É6

Foto: internet

PETRA
CETKOVSKÁ
Někdejší velký talent a dlouholetá
profesionální tenistka, navíc prostějovská rodačka se na zdejší kurty vrátila v roli kapitánky dívčího
výběru České republiky. Ten navíc
v turnaji WJTF exceloval, takže šlo
o radostný comeback.
=$6/(&+/,-60(«
=$6/(&+/,
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„ŽIVOTNÍ STYL
OBYVATEL TĚCHTO
DOMŮ A JEJICHDĚTÍ
BYCH RADĚJI
NEKOMENTOVAL...“
Takto popsal aktuální situaci
u bydlení na sociální dávky starosta
Brodku u Konice Radomír Novák.

32¤$6©YUHJLRQX
3RQGÈOÉ 26/13 °C
Roman
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27/14 °C

Pátek

26/15 °C

Vavřinec
Zuzana

STANISLAV FRÉHAR
se narodil 18. ledna 1994 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 29.
července 2021. Jeho zdánlivé stáří je
v rozmezí od 20 do 21 let, měří mezi
170 až 175 centimetry, má střední postavu a hnědé vlasy.

Klára
Alena

6RERWD 27/14 °C

Alan

1HGÈOH 26/15 °C
Hana
Zdroj: meteocentrum.cz
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'DüDI<-M@FJKJQµPohltí Agrofert
N@I<KJNG@?TQM<>Á øezníky od Makovce?
?JHĄ?J-MJNOîEJQ<
PROSTĚJOV „Poštovní holub
křídly o vzduch bije, vraceje se
domů, s nadějí i bez naděje věčně se vracíme domů.“ Citát ze
známé básně Jaroslava Seiferta
dobře přibližuje událost, k níž
dochází právě dnes, tj. v pondělí 9. srpna. Do rodinného hrobu

na Městském hřbitově v Prostějově budou uloženy ostatky
zdejší rodačky a světoznámé
dětské psycholožky Jiřiny Prekopové, která zemřela loni
v září v Praze. Poslední rozloučení s ní proběhne v pondělí
9. srpna ve 14:00 hodin. (mls)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 8

Michal KADLEC

PRAHA, PROSTĚJOV Ty zvěsti
se po celém Prostějově šířily během uplynulých týdnů jako lavina. „Agrofert kupuje řeznictví
a uzenářství Makovec!“ nesly se
zvěsti nejen zdejšími ulicemi.
Tvrdili to i někteří lidé pracovně úzce spjatí právě s největším výrobcem masa a uzenin
v prostějovském regionu.

EX

PROSTĚJOV Vloni měla být
největší hvězdou Prostějovského
léta, ovšem nakazila se koronavirem a koncert musela zrušit. O to
víc se prostějovští fanoušci na devítinásobnou držitelku Zlatého
slavíka těšili letos. Jenomže ani
z vystoupení ve čtvrtek 26. srpna
na prostějovském náměstí nic nebude! Hana Zagorová totiž minulý týden kvůli zdravotnímu stavu
odřekla všechny koncerty až do
konce října.
(mik)

VÍCE ČTĚTE
NA STRANĚ 26
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Zagorová
ani letos
QHSïLMHGH

Večerník se začal tedy pídit po
ověření těchto zpráv, ale dlouho narážel na skutečnost, že
kompetentní osoby z koncernu Agrofert
i společnosti
Makovec trávi2À=?
ly dovolenou
ßNíN?H; 
v zahraničí.
MNL;Hí
Teprve minulý
16
2TQFGLHKTO[/CMQXGEJQNFKPIW#ITQHGTVUGPGMQP¾LFGQH¾O[wÊąÊEÊUG2TQUV÷LQXUMGO pátek se vše vy
ZHQVQKNWUVTCéPÊKPVGTPGV světlilo. Jak?

(QVQKPVGTPGV
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PROSTĚJOV Jedná se o nejznámější dominantu Kostelecké
ulice. Rozlehlá, architektonicky zajímavá a kdysi také honosná budova České pojišťovny však už řadu let chátrá.
Lepší časy jsou v jejím případě zřejmě v nedohlednu, a to
i přesto, že majitel objektu má důvod k oslavám.

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Výstavba budovy České pojišťovny, které předcházela demolice tří
předměstských domů, začala v roce
1978 a dokončena byla v roce 1981.
Od samého začátku byla budova
rozdělena na bytový dům a kancelářskou budovu. Kromě pojišťovny zde v minulosti sídlili například

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Minulý týden odstartoval z Prostějova největší cyklistický etapový závod
v České republice. Dříve jsme jej znali
pod názvem Czech Tour, letos se přejmenoval na Sazka Tour. Díky tomuto
klání jsme v našem městě mohli přivítat sportovní hvězdy, které jinak vídáme jen v televizi během přenosů z těch
nejslavnějších cyklistických klání. Ještě
během srpna bude naše město hostit
Mistrovství ČR dospělých v terčové
lukostřelbě. Podobně jako v případě
Sazka Tour se jeho účastníci objeví
i přímo na náměstí T. G. Masaryka.
Během jednoho měsíce tak město ožije
dvěma zajímavými sportovními akcemi, souběžně se koná řada menších
klání. Jsem rád, že se nám daří nejen
sport podporovat, ale také jej přivádět přímo do centra Prostějova. Naše
město a jeho obyvatelé si to zaslouží.

František JURA,RTKO¾VQT
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posudkoví lékaři. V současnosti zde
už několik let působí herna, zbytek
rozlehlé budovy je prakticky prázdný a na první pohled je patrné, že
to s ní jde stále více z kopce. Důvodem může být i její vlastník, který
ji získal už v roce 2008. Po několikaletém pronájmu se s ním zástupci České pojišťovny nedomluvili
na prodloužení nájemní smlouvy
a společnost se přestěhovala v roce
2013 do Uprkovy ulice. Později se
jedna z jejích poboček opět vrátila
do podstatně skromnějších prostor
právě v Kostelecké ulici.
>>>dokončení na straně 17
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2x foto: Martin Zaoral

Majitel objektu si měl nelegálně
přijít na minimálně 446 milionů,
soud jej nyní zprostil viny
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ČECHY POD KOSÍŘEM Pouze jediný z plánovaných pěti letů se podařilo zrealizovat v rámci letošní akce Balóny nad Prostějovskem.
Vzduchoplavci vzlétli jen za malebného sobotního jitra ze zámecké zahrady v Čechách pod Kosířem. A byla to opravdu parádní podívaná...
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21080410957

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

21080310956
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STÍNY MINULOSTI

pohled zpátky

Jihoslovanská ulice

klubu však, jak sám důrazně opakuje, není! „Jen jsem využil svých
významných kontaktů ve sportovním prostředí včetně fotbalového
a pomohl najít investora. Vstup mé
osoby do fotbalu je spojen pouze
s podporou prostějovské mládežnické kopané,“ říká v exkluzivním
rozhovoru pro Večerník M. Černošek. Ale právě jeho podpora
nadějných žáčků je na celém tom
všem de facto to rozhodující...
Ať už tomu předcházelo cokoliv,
jedno je jisté, fotbaloví příznivci
mají důvod k jásotu. Od této soboty mohou opět chodit na důstojnou soutěž, a to přímo v Prostějově! Tým 1.SK Prostějov totiž
bude své domácí zápasy
p sy hrávat

lu, který by v nejbližší budoucnosti rád pohlédl do MSFL. Jeho dres
budou oblékat například Roman
Janoušek, naposledy hráč Kralic, či
exteplický Tomáš Hunal!

před lety servítky starosta Šubířova
Jindřich Ritter, který coby člen místní hasičské jednotky na místo dorazil
mezi prvními.
S odstupem času Večerník zajímalo,
jak to s nebezpečnou ruinou dopadlo.
„Už je to naštěstí vyřešené, nový majitel to nechal srovnat se zemí. Prostor
je nyní prázdný, jaké s ním má majitel
další záměry, to netuším,“ reagoval na
naše aktuální dotazy šubířovský starosta.
Samotného Denise Grydila se redakci opakovaně zastihnout nepodařilo.
(mls)

Dokáží si fanoušci prostějovské kopané z té nejmladší generace vůbec
představit, čím si tento sport v našem městě prošel? Určitě i tato dnešní
rubrika poslouží k tomu, abychom si uvědomili, že historický úspěch
z loňské sezóny, kdy 1.SK Prostějov skončil ve druhé české nejvyšší
soutěži na fantastickém třetím místě, se nerodil vůbec snadno. Vždyť
po dávných událostech okolo krachu LeRKu Prostějov to dlouhá léta
vypadalo, že zdejší fotbal už z mrtvých nevstane. Naštěstí se tak stalo a naše město se nyní výrazným písmem po letech opět zapisuje do
historie celé české kopané. Nesmazatelnou zásluhu na tom má současný předseda klubu a primátor Statutárního města Prostějov František
Jura, který byl tehdy „jen“ hlavním trenérem „A“-mužstva...
(mik)
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stejně jako TJ Haná v areálu SCM
za místním nádražím, a to převážně v sobotním odpoledni. A že
se bude asi na co dívat, naznačují
první úlovky ambiciózního oddí-

to bylo možné? Dle závěru hasičů škoda nepřesáhla pět milionů korun a během požáru údajně nebylo ohroženo
zdraví více jak sedmi osob.
Zastavení trestního stíhání řada
místních nesla dosti nelibě. „Je to
celé jeden velký podvod od začátku
dokonce. Původní majitel říkal, že
nic není problém, vše zaplatí pojišťovna a že on to pak nechá zbourat.
Nakonec to prodal nějakému inženýrovi a ruina nám tady straší dál.
Jsem zvědavý, jestli s tím někdo něco
udělá nebo jestli se to nebude muset
zbourat na náklady obce,“ nebral si

Příště: Svatoplukova ulice
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2x foto: SOkA a Martin Zaoral

Přestože FAČR (Fotbalová Asociace České republiky) původně zamítla převod licence z Vítkovic do
Prostějova, šíbři z Hané se nevzdali a vymysleli vše tak, že se divize
nakonec v Prostějově hrát bude.
Jak to dokázali? Poměrně jednoduše, koupili totiž celý vítkovický
fotbalový klub!
„Pro skupinu investorů, jakožto
významných fotbalových manažerů to má svůj přínos, protože se
umí v tomto prostoru pohybovat,“
prozrazuje s potutelným úsměvem
Miroslav Černošek, spolumajitel
markentingové společnosti TK
PLUS, který má comeback prostějovského fotbalu do vrcholné sféry
tak nějak na svědomí. Majitelem
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ŠUBÍŘOV, CHOBYNĚ S odstupem času by tento příběh mohl
posloužit jako skvělý námět pro
komedii. Během obřího požáru,
který doprovázely i výbuchy, se jeho
obyvatel se svojí přítelkyní a dvěma
dětmi sebral a s dopředu sbalenými
věcmi se vypravil na autobus. Zanedlouho po jejich odchodu v pekelném žáru zasahovalo 11 jednotek
profesionálních a dobrovolných
hasičů. Nakonec na místě zůstaly
pouze ohořelé a nebezpečné zbytky
stavení. Ty již byly naštěstí srovnány
se zemí a tento pozoruhodný STÍN
MINULOSTI už tak zůstane pouze
v paměti lidí...
Okolnosti vzniku tohoto požáru byly
od počátku více než podezřelé. Opuštěný dům měl nedlouho před požárem rekonstruovat zájemce o jeho
odkoupení. Rozsáhlý oheň pak
ohrozil podstatnou část nevelké vesnice, hasiči z objektu vynesli několik
propan-butanových lahví a kanystrů
s pohonnými hmotami. Ty hrozily
vybuchnutím a napácháním ještě větších škod.
Původní podezření se potvrdila i po
vyšetřování hasičů a policistů, kteří
dospěli k závěru, že nemovitost zapálil tehdejší zájemce o její odkoupení.
Navzdory tomu na Denise Grydila
nakonec nebyla podána obžaloba. Jak

Návraat fotb
balu, Prosstěějov má diviizi!

Tak tomu se říká veletoč! Bude
divize, nebude divize, a nakonec... BUDE! Řada složitých,
náročných a pro aktéry z prostějovské strany i vyčerpávajících
jednání skončila v pátek navečer, pouhý den před startem
mistrovské sezóny, kdy mohli
představitelé 1.SK Prostějov
do světa slavnostně zvolat: „Do
města vracíme čtvrtou nejvyšší
soutěž mužů!“
Slušelo by se dodat, že se tak děje
po dlouhých šestnácti letech, kdy
prostějovský fotbal skomíral na
úbytě a seniorský tým dokonce
přerušil činnost! Před rokem se
ale 1.SK vydal na cestu obrození,
která má nyní světlé pokračování.

Návštěvníci tehdy ocenili zejména pohodovou a poklidnou atmosféru, pozitivně laděnou hudbu a vhodné využití krásných prostějovských sadů. Na druhou stranu oni
sami hovořili o tom, že by uvítali rozšíření počtu stánků
a jejich sortimentu. K tomu ovšem letos a zřejmě ani
v příštích letech nedojde.
„Pořádání této akce pro mě bylo velmi časově i finančně
náročné a počty návštěvníků nakonec nebyly takové, aby
to bylo dlouhodobě perspektivní. Proto jsem se rozhodl
po dvou letech skončit. Raději se budu věnovat rodině
a své firmě,“ vysvětlil Zbyněk Král, který ještě loni hovořil o tom, že by v započaté tradici rád pokračoval. „Chtěl
jsem něco trochu jiného než jen pivo a guláš, ale asi se
to do tohoto města až tolik nehodí. Škoda že Prostějov
není studentské město,“ zalitoval Zbyněk Král. (mls)

jak šel čas Prostějovem ...

8. 8. 2011

Napsáno
SĊHG

PROSTĚJOV Naše město asi není to správné americké „city“. I to by mohl být jeden z důvodů, proč se
jinak veskrze sympatická akce City Picnic pořádaná u prostějovské hvězdárny v Kolářových sadech
po dvou letech letos konat nebude. „Zabralo mi to
spoustu času a ohlas ve finále nebyl takový, jaký jsem
si představoval,“ vysvětlil Večerníku Zbyněk Král,
z jehož iniciativy se City Picnic konal.
Zhruba před rokem se konal druhý ročník akce, která
opět přilákala zejména svobodomyslné rodiče s dětmi. V horkém a slunečném dni si tehdy mohli nakoupit občerstvení u několika prodejců, kteří své stánky
rozložili přímo u hvězdárny. Na své si přišli vegetariáni i masožravci, pochutnat si mohli třeba na hovězím
hamburgeru.
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NEBUDE!
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PRÁCI NABÍZÍ

Rubrika
v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

Za pouhou
dvacetikorunu
si můžete podat inzerát,
pokud hledáte práci.

20

Uzávěrka
řádkové
INZERCE
je v PÁTEK
13. srpna
v 10.00 hodin

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

21020320122

nabídka pracovních míst

21080410961

21080310947

18 500-35 000 Kč
26 000-30 000 Kč
35 000 Kč
22 980-33 790 Kč
35 000-40 000 Kč
22 000 Kč
31 000-39 000 Kč

Plat (Kè)

Frisör Klier, Držovice
Cars Technology, Ondratice
Mürdter Dvořák, Olšany u PV
Statutární město Prostějov
Neat Houses-Dřevostavby, Pv
Mechanika, Prostějov
LB Agrostavby, Pv

Firma

střední odborné
střední odborné
vysokoškolské
bakalářské
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
nižší střední odborné

Kvalifikace

turnusový
jednosměnný
jednosměnný
pružná prac.doba
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

Provoz

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Kadeřník/-ce
Obsluha CNC frézky
Projektový plánovač/-ka
Referent/-ka sociálních věcí
Stavbyvedoucí
Účetní-junior
Zedník/-ce

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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HLEDÁTE PRÁCI?
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Předminulou neděli 1. srpna ve večerních hodinách vykonávali strážníci
autohlídku v blízkosti autobusového
nádraží, načež si povšimli
p
řidiče motopo-rového vozidla Škoda Felicia, který po
rušil dopravní značení a vjel do zákazu
rušildopravní
vjezdu všech vozidel. Hlídka řidiče za
pomocí majáků předepsaným způsomuž sedící za volantem
bem zastavila aamuž
byl vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. K překvapení
strážců zákona ovšem předložil jen
j obje-čanský průkaz. Řidičák totiž neměl, je
likož mu byl odebrán a soudem uložen
zákaz řízení. Ověřením strážnici zjistili
ukončení platného zákazu řízení všech
motorových
ý vozidel ke dni 7. července
2021. Šestatřicetiletý muž prozatím
nepožádal příslušný úřad o navrácení
řidičského oprávnění. Všechna zjištěná
protizákonná jednání byla oznámena
správnímu orgánu.

Nachytali
hobezřidičáku

Šestačtyřicetiletáá žena vyrazila v sobosobotu 31. července nakupovat do jednoho
z prostějovských supermarketů. Dopředu měla jasno, jakým způsobem
bude nakupování realizovat. Vůbec
se neobtěžovala vzít si nákupní košík
a rovnou zamířila do oddělení potraa
vin. Vybrané zboží ukryla ihned do
kalhot. Poté chtěla z obchodu odejít
a zamířila přes pokladní zónu, kde
samozřejmě nezaplatila, rovnou k výý
chodu. Z lupu se dlouho neradovala,
protože za pokladnami ji zastavila
ostraha, která její chování po celou
dobu sledovala. Přivolaní strážníci zjistili odcizené potraviny v celkové hodd
notě 418 korun. Všechny pochutiny
byly vráceny zpět do prodeje. Pachatel-l
ka se na místě ke krádeži přiznala a její
porušení zákona projedná příslušný
správní orgán. Ten může udělit za přestupek proti majetku pokutu do výše
50 tisíc korun.

Strčilasitodokalhot

Předd půlnocí v pátek 30. července ře
ře-šili strážníci incident, který se odehrál
při tancovačce na venkovním občerr
stvení. Pětatřicetiletý muž tancoval
na parketu se svojí přítelkyní a bez
jakéhokoliv předchozího varování byl
fyzicky napaden. Třiačtyřicetiletý muž
jej uchopil za tričko a poté odstrčil od
partnerky. Následkem byla naražená
pravá ruka, kterou se uhodil napadený muž o stůl. Hlídce si postěžoval na
bolest v oblasti prstů a zápěstí, lékařské
ošetření však nepožadoval. Agresor
hlídce uvedl, že si chtěl s přítomnou
dámou také zatancovat, ale její pří-í
tel byl
y pproti. Z tohoto důvodu došlo
k fyzickému konfliktu. Útočníkovo
jednání projedná správní orgán pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití. .

Muženapadlpřitanci

Potkat známou v restauraci ještě neznamená, že setkání dobře dopadne...
Slovní urážky mezi devětačtyřicetiletou a čtyřiadvacetiletou ženou museli
řešit strážnici ve středu 4. srpna. Mladd
ší z dvojice při kontaktování místo
odpovědi na pozdrav poplácala svoji
známou po rameni. To se starší ženě
nelíbilo a následovala slovní sprška
vulgárních urážek. Dívka se nenechala
zahanbit a nadávky směřující na svoji
osobu oplatila stejnou mincí. Za pří-í
tomnosti hlídky se situace uklidnila
a objasnila. Dámy své chování budou
vysvětlovat u správního orgánu pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití..
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Pohádalysevhospodě
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na a utekl směrem k obci Dobrochov,“
popsala nevšední událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
To byl ovšem jen úvod zlodějského
„výletu“ uvedeného muže. „V započaté
činnosti pachatel pokračoval, když na
jiném pozemku ve stejné obci rozstřihl
oplocení a vnikl dovnitř. Opět byl ale
při nahlížení do zahradního domku
vyrušen přítomnou majitelkou, a tak
se potázal s prázdnou. Myslel si, že se

zření, že by se mohla stát obětí podvodu,
komunikovala prostřednictvím internetu s lidmi ze zahraničí, kteří jí slíbili poslat
2 700 000 amerických dolarů. Nebylo to
ovšem zadarmo, protože musela poslat
své peníze na přepravní poplatek,“ sdělila
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Poškozená poslala částku přes
deset tisíc korun, ale miliony na jejím
účtu dodnes chybí a zřejmě se jich ani
nedočká. Událost evidujeme pro trestný
čin podvodu s pětiletou trestní sazbou,“
dodala Zajícová.
(mik)

PROSTĚJOV Tak starý chlap už by
mohl mít rozum a postarat se sám
o sebe! Jenomže jednačtyřicetiletý
bezdomovec místo toho chodí často
žebrat o peníze k vlastní matce. Ta už
mu ale další peníze nehodlala poskytnout, a tak došlo k nechutnému napadení. Sprostým urážkám na adresu
starší ženy učinili přítrž až přivolaní
strážníci.
„Jednačtyřicetiletý muž žijící na ulici chodí za svou mámou, jen když potřebuje
peníze. V odpoledních hodinách v úterý
3. srpna ji navštívil znovu v místě bydliště
a dožadoval se finanční hotovosti. Hovořili spolu přes komunikátor domovního
zvonku. Po mámě žádal vrácení finančních prostředků, které mu údajně dluží.
Matka mu oznámila, že mu nic nedluží
a žádné peníze mu dávat nebude. Již dříve mu z našetřených peněz zakoupila telefon a notebook,“ popsal jádro rodinné-

ho sporu Petr Zapletal, strážník a tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
Reakce matky bezdomovce žijícího na
ulici vůbec nepotěšila a zřetelně to dal
najevo. „Rozčílil se, začal jí nadávat a vulgárně urážet. Strážníkům žena uvedla, že
její syn ji navštěvuje pouze v případě, pokud nemá žádné peníze. Návštěvy z jeho
strany mají vždy stejný průběh. Hrubé
chování a spousta hanlivých nadávek.
Hlídka muže poučila a dohlédla na jeho
odchod. Celý případ byl oznámen správnímu orgánu pro podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití,“
dodal k případu Zapletal.
(mik)

Bezdomove
chtìl peníze.
Marnì...
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zření ve zkráceném přípravném řízení z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za které dle
trestního zákoníku hrozí až tříletý
trest odnětí svobody, byl propuštěn
na svobodu. Krádeží způsobil poškozené škodu za sedm a půl tisíce
korun. Odcizený reproduktor někde
odhodil a maso si během své výpravy stihl připravit na ohni i sníst,“ prozradila s lehkým úsměvem Zajícová.
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ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

útěkem zachrání, ale nestalo se tak.
Díky popisu a pátrání po okolí se policistům podařilo během krátké doby
u nedaleké dálnice podezřelého vypátrat a zadržet. Skončil v policejní cele,
kde přečkal i noc,“ informovala mluvčí
krajské policie s tím, že čtyřiačtyřicetiletý chlápek nezapíral.
Ukradené věci včetně svíčkové
však už vydat nemohl... „Ke svému
jednání se přiznal a po sdělení pode-

Středoškolský internát, pekárna, zverimex, knihkupectví, obchod s potravinami i rodinný dům. Tohle vše jsou místa,
kde v Prostějově kradl Tomáš Lakatoš.
Přidal k tomu i vykradení lékařské ordinace v Lutíně. Ke všem těmto činům se
pětatřicetiletý muž, který se z prostějovského Husova náměstí přestěhoval do
Studence, přiznal. „Chci se všem omluvit,
měl jsem špatné období,“ prohlásil přímo
u soudu Tomáš Lakatoš, který má kvůli řízení bez řidičáku aktuálně nařízený
trest domácího vězení, který vykoná-

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
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vá v domě svého bydliště ve Studenci.
Hlavním problémem obžalovaného
je nepochybně fakt, že jeho „špatné období“ trvá vlastně celý život.
Dlouhodobě nezaměstnaný muž byl za
krádeže poprvé odsouzen už ve svých
osmnácti letech. Většinu svého dospělého života strávil ve vězení, nejdéle
v jednom kuse si odseděl pět let. Naposledy byl propuštěn v listopadu 2019,
nedlouho poté se prokazatelně pustil
do další série krádeží. Z těch jej usvědčovaly zejména kamerové záznamy.
Přitom stejně jsou na tom i jeho sourozenci, kteří rovněž fetují a kvůli neustálým krádežím tráví život po věznicích.
„Vše nasvědčuje tomu, že pokud jste
na svobodě, tak se různě procházíte
a zjišťujete, kde je co otevřené a kde
by se dalo co ukrást. Takto jste třeba

PROSTĚJOV Tenhle způsob života zdá se být poněkud nešťastným... V bílých značkových botách Lacoste předstoupil
před soud Tomáš Lakatoš. Feťák závislý na heroinu obývá spolu
s družkou a jejími třemi dětmi polorozpadlý dům v sousedství
známé ruiny ve Studenci. Uplynulé úterý byl obžalován z celkem osmi krádeží, přičemž se hned k sedmi přiznal, a to zejména díky pořízeným kamerovým záznamům. Sporným bodem
se tak stala„pouze“ krádež čtrnáct kusů hodinek v celkové hodnotě zhruba 404 000 korun, k níž došlo v Němčicích nad Hanou.

Tomáš Lakatoš chodí po světě
a kouká, kde by co ukradl...

vzal z budovy internátu středoškolské
studentce notebook, v němž měla věci
potřebné do školy. To vám a lidem
z vaší komunity připadá normální?“
dotazoval se soudce Petr Vrtěl.
Obžalovaný se v tu chvíli snažil tvářit jako hromádka neštěstí. „Byl jsem
závislý na drogách, za své chování se
stydím,“ reagoval Lakatoš, který přesto
následně soudu neprozradil totožnost
dalších lidí, kteří kradli spolu s ním.
Stejně tak se nepřiznal ke krádeži
čtrnácti kusů hodinek v hodnotě 404 000 korun, k níž došlo loni
v březnu v kanceláři soukromé spo-

lečnosti v Němčicích nad Hanou.
I během ní pachatele a jeho kumpána
zachytily kamery. Hned dva policisté
u soudu uvedli, že podle výšky, pohybů a dalších charakteristických rysů
v jednom z nich bezpečně poznali
právě Tomáše Lakatoše. Ten však během hlavního líčení zarytě tvrdil, že
s krádeží nemá nic společného. Soud
tak měl v tomto případě dosti ztíženou úlohu.
Rozsudek z tohoto důvodu nepadl a hlavní líčení bylo kvůli možnému doplnění dokazování odročeno na poslední srpnový den.
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PROSTĚJOV Chtěla lehce nabýt
bohatství, nemá nic. A sama přišla
o několik tisícovek. Žena středního
věku z Prostějova sedla na lep podvodníkovi, který důvěřivým chamtivcům sliboval miliony amerických
dolarů. Žena neváhala a splnila podmínky, které zatím neznámý lump
požadoval.
Prostějovští kriminalisté šetří tento případ pro podvod. „O pár tisíc korun se
nechala připravit padesátnice z Prostějova. V době od začátku června do pátku
předminulého týdne, kdy pojala pode-
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„Koncem předminulého týdne se
v Brodku u Prostějova potloukal čtyřiačtyřicetiletý muž, který vlezl na oplocenou zahradu u rodinného domu
a v pergole ukradl reproduktor. Následně z mrazáku, který se nacházel v prostoru pergoly, vzal dva kilogramy hovězí
svíčkové. Jeho počínání ale nezůstalo
bez povšimnutí, protože byl na zahradě
vyrušen majitelkou. Vzal nohy na rame-

Michal KADLEC

BRODEK U PROSTĚJOVA Zajímavý případ zlodějského „výletníka“ řešila v uplynulých dnech prostějovská policie. Muž středního
věku se toulal po Brodku u Prostějova, ale o žádného turistu rozhodně nešlo. Chlápek měl za lubem úplně něco jiného. Po vniknutí
na zahradu jednoho z rodinných domů ukradl z pergoly reproduktor a z mrazáku pak také dvě kila svíčkové. Po tomto úspěchu se vydal pěšky směrem do Dobrochova, kde chtěl loupit také. Majitelka
domu ho však načapala a zavolala policisty.Ti po krátkém pronásledování muže dopadli. Svíčkovou už ale stačil sníst...

¢N΄¶*_a΄k΄tIkN΄΅¢k-$a
Majitelky zloděje vyrušily, policisté ho pronásledovali a chytili

Ani trest spočívající v podmíněném odnětí svobody, který si loni
u soudu vyslechl jednatřicetiletý
muž, nebyl pro něho dostatečným
varovným signálem. Ve čtvrtek
5. srpna odpoledne v prodejně na
ulici Konečná v Prostějově odcizil
reproduktor v hodnotě 850 korun
a prodejnu opustil. Na náměstí E.
Husserla oslovil neznámou ženu
a reproduktor jí nabídl k prodeji.
Ženě se to nepozdávalo, a tak se
obrátila na policejní hlídku, která tudy projížděla. Podle popisu
hlídka podezřelého muže po chvíli našla a ten se ke krádeži elektroniky v uvedeném obchodě bez
okolků přiznal. Ještě ten samý den
mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu krádeže s tříletou
trestní sazbou odnětí svobody.

Muž kradl v podmínce

Na Husově náměstí v Prostějově
zastavil minulé pondělí 2. srpna
dopoledne mladý muž nákladní
vozidlo. Zamkl kabinu a šel vykládat nákladový prostor. Při opuštění kabiny nechal ovšem pootevřené okénko na straně řidiče, a to
pomohlo zloději, kterého možnost lehce se+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
obohatit nenechala
na pokoji. Oknem zřejmě prostrčil ruku a otevřel si dveře. V kabině vzal dva mobilní telefony,
peněženku s platební kartou a hotovostí 500 korun, osobní doklady
a doklady od vozidla a zmizel, aniž
by na sebe upoutal pozornost.
Poškozenému a firmě způsobil
celkovou škodu za 25 300 korun.
Policisté šetří případ pro trestné
činy krádeže a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku. V případě
zjištění hrozí pachateli až dva roky
vězení.

Zloděj jen
prostrčil ruku

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Tohle mohla spáchat jen lidská
hyena! Téměř osmdesátiletá seniorka se v sobotu 31. července dopoledne stala obětí zloděje, který
využil stáří a fyzické indispozice
poškozené. Žena šla s chodícím
vozíkem po ulici Fanderlíkova
v Prostějově, na kterém měla
v přední části položenou tašku.
Chtěla jít do obchodu, ale než tam
vstoupila, přitočil se k ní neznámý
zloděj, tašku jí sebral a bleskurychle zmizel. Lapka byl zřejmě
po lupu zklamaný, protože v tašce našel pouze doklady okradené
ženy. Událost šetří policisté pro
trestný čin krádeže s dvouletou
trestní sazbou.

Okradl ženu
s chodítkem!
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Vítejte na svìtì

galerie miminek na www.vecernikpv.cz

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

Eliška GLOUZAROVÁ
25. 7. 2021 51 cm 4,40 kg
Skalka

Laura MICHALCOVÁ
30. 7. 2021 50 cm 3,25 kg
Prostějov

Amálie KOLAŘÍKOVÁ
2. 8. 2021 50 cm 3,10 kg
Bedihošť

Rozárie HUŤKOVÁ
5. 8. 2021 48 cm 3,05 kg
Vícov

Fotografie narozených miminek pořizujeme každý pátek 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!
Tomáš HALOUSKA
1. 8. 2021 52 cm 4,15 kg
Prostějovičky

Jakub VODIČKA
3. 8. 2021 52 cm 5,00 kg
Olomouc

Michael KÖRNER
4. 8. 2021 47 cm 3,55 kg
Luběnice

Lukáš VÁGNER
6. 8. 2021 50 cm 3,00 kg
Lhota
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Foto: AGEL

PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti
Agel) V prostějovské nemocnici již dva roky úspěšně funguje
Centrum pro léčbu hepatitidy
C a za tu dobu vykazuje specializované pracoviště mimořádnou úspěšnost. Každý pacient, který prošel v Nemocnici
AGEL Prostějov nenáročnou,
ale velmi efektivní terapií, byl
na jejím konci zdráv.
Hepatitida C je infekční zánětlivé
onemocnění jater, které může mít
v pokročilé fázi velmi vážné následky. Tři čtvrtiny pacientů přitom
o svém onemocnění vůbec neví.
„Prozatím jsme odléčili přibližně
padesát pacientů s chronickou virovou hepatitidou C se stoprocentní
úspěšností. Terapie s podobnou
účinností je v nynější moderní
medicíně ojedinělá,” říká Zdeněk
Prokeš, primář infekčního oddělení s tím, že zde léčí pacienty ve

všech stádiích tohoto onemocnění.
Infekce virem hepatitidy C se
přenáší krví, pohlavním stykem
nebo z matky na dítě při porodu.
K tomu je třeba připomenout, že až
do roku 1992, kdy začalo testování
dárců krve, byla nejčastějším způsobem přenosu infekce transfúze
krve. Rizikovým prostředím byly
v minulosti také tetovací salóny, ty
však v dnešní době již splňují přísná hygienická pravidla. Diagnózu
žloutenka typu C si ročně vyslechne
v České republice až 1000 lidí.
„Každého pacienta čeká v centru
série komplexních vyšetření, kdy
po celkovém zhodnocení stavu, indikujeme terapii přímo působícími
virostatiky - DAA (Directly acting
antivirals). Tato terapie je poměrně
nákladná, stojí přibližně 530 tisíc
korun na pacienta. Oproti předchozím terapiím má však minimum
nežádoucích účinků a pacienti
mnohdy ani neví, že nějakou terapii

berou. Jedná se o terapii tabletami,
která trvá 8 až 12 týdnů a zcela ji
hradí zdravotní pojišťovny,” vysvětluje primář Prokeš.
Inkubační doba hepatitidy C je
velice dlouhá, až 180 dní. Příznaky v akutní fázi infekce jsou velice
mírné (nechutenství, nevolnost,
bolesti svalů a kloubů), proto se ji
daří odhalit v tomto stádiu velice
zřídka. Ve většině případů proto
hepatitidu C lékaři diagnostikují
až ve stádiu chronickém, do něhož
přejde více než 80% infikovaných
jedinců.
Tým lékařů z Nemocnice AGEL
Prostějov s odborností na infektologii léčí v Centru pro léčbu
hepatitidy C pacienty z celého
Olomouckého kraje, zároveň mají
kapacity a možnosti pomoc zájemcům i ze vzdálenějších regionů.
Jedná se vůbec o první takto specializované pracoviště v rámci skupiny AGEL.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<
Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Nebinární Alžbětko je
sexuelhandgranat dnešní doby
Tohle není nic nového, ale přesto to
může některé šokovat: čím větší exot jste,
tím větší můžete mít publicitu. To stoprocentně platí o nebinárním Alžbětku.
O tomto stvoření jsme si v médiích mohli dočíst, že chtělo upozornit na klimatické problémy tím, že si v Mladé Boleslavi
přilepilo jednu ruku větším množstvím
vteřinového lepidla k vozovce, čímž zablokovalo provoz v centru města.
Pokud si někdo myslí, že píši o nějakém
psychicky nemocném dítěti, tak má svým
způsobem pravdu. Nicméně na první pohled je nebinární Alžbětko dospělá dívka,
která se však necítí být ani mužem, ani ženou. Sama o sobě proto hovoří důsledně
ve středním rodě a stejně tak k ní přistupují i někteří lidé z jejího okolí.
Alžbětko navíc prohlašuje, že je pansexuální, tedy že se může zamilovat do kohokoliv. Z čistě matematického hlediska by

jí to přesně zdvojnásobovalo šance na páteční rande. Jenže reálně se její možnosti
blíží nule. Problém totiž v jejím případě
určitě nebude v pohlaví, ale v hlavě.
Dle některých stále hlasitějších apoštolů
lepší budoucnosti máme povinnost každého z nás brát za to, za co se on sám považuje. Pokud si tedy o sobě někdo myslí,
že je požární hlásič nebo větrná elektrárna,
pak bychom mu to neměli rozmlouvat.
Naopak bychom se měl ujistit, zda někde
nehoří, pokud začne pronikavě houkat,
případně jej pochválit za výrobu elektřiny,
pokud právě zběsile máchá rukama.
To, co by dříve bylo případem pro psychiatra, se čím dál více vydává za něco
normálního, co bychom měli tolerovat.
Přestože snad nelze pochybovat, že
příroda stvořila výhradně ženy a muže,
dnešní „gender“ specialisté nejenže
vymysleli, ale také stále více propagují

Alžbětka a jim podobná nebinární stvoření. A běda nám, pokud bychom jen
zapochybovali o jejich svéprávnosti!
Je tedy jisté, že podobných nešťastníků
bude u nás stále více přibývat. Na druhou stranu se můžeme utěšovat tím, že
se vlastně nejedná o nic až tak nového.
Ostatně již český národní génius Jára Cimrman Alžbětka a jim podobná stvoření
podrobně popsal. Tím očividně opět
předběhl svoji dobu. Cimrmanův popis
pohlavního života tohoto tvora však ve
své době biology doslova šokoval, všeobecně se hovořilo o sexuální bombě století. Zdrženlivější Sigmund Freud tehdy
razil termín „Sexuelhandgranat“.
Cimrman v Arktidě pozoroval sněžného
člověka, který je samosnubný. K rozmnožování nepotřebuje partnera. Jde totiž o muže
a ženu zároveň. Dobře je to vidět na způsobu jeho rozmnožování. Cimrman měl

to štěstí, že ho mohl skrytě sledovat právě
v době říje, a shrnul svá pozorování do výstižného termínu „polární samohana“.
Ještě překvapivější byla skutečnost, že
sněžný člověk se jako biologický pár
nejen rozmnožuje, ale i chová. „Jeho řeči
jsem sice nerozuměl,“ píše sám Cimrman, „z intonace a výrazu jsem však poznal, že u něj nejde o samomluvu, nýbrž
o vyslovený dialog, někdy přecházející až
v hádku. Vysokou, pištivou fistulí vyčítá
a obviňuje, hlubšími hlasovými tóny pak
zaujímá pozici obrannou a omluvnou.“
A právě dualita této řeči, toto splynutí
1. osoby „já“ s 2. osobou „ty“ vedlo Cimrmana k pojmenování sněžného člověka
výstižným „játy“, které později Angličané
zkomolili na „yeti“.
Tak tady to tedy máme: tak dlouho jsme
se podobným vtipům smáli, až se staly
skutečností…

SRPNOVÉ POHLEDY DO KRONIK
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Máme tady druhý prázdninový
měsíc a v rámci eventuálního
lenošení je možné se zase začíst do prostějovských kronik.
Tak tedy pojďme na to.
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rpen 1951 přinesl mimo jiné dostavbu hasičské zbrojnice ve Wolkerově ulici, dále byl dostavěn kravín
za Určickou ulicí a byly zavedeny autobusové spoje do Brna a Zlína. Zemřel
akademický malíř Hilarius Václavek,
který zachytil motivy starého Prostějova a okolí. V srpnu 1961 jsme zaznamenali jako město úspěch na poli
sportovním. Jachtařka Hana Pražanová se stala mistryní republiky.
Vznikla také Městská osvětová beseda,
což byl přetransformovaný Dům osvěty Jiřího Wolkera.
rpen 1971 eviduje dvě úmrtí významných postav města, a to prof.
MUDr. Karla Mathona, který byl univerzitním profesorem, neurologem
a odborným spisovatelem. Pan profesor
byl vědec, ale i člověk. Díky svému řidičskému umění se dostal i do literárního
příspěvku známého spisovatele-lékaře
MUDr. Svatopluka Káše, CSc. Tedy
cituji onu historku: „Profesor MUDr.
Karel Mathon, přednosta motolské
neurologie, získal vůdčí list až ve střed-
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ním věku. A hned si koupil auto značky
Poběda. Bylo to jedno z prvních aut tohoto typu v Praze. A s téměř ještě mokrým řidičským oprávněním vyjel do ulic.
Jízda probíhala bez komplikací. Až na
Karlově náměstí, blízko řidičova bydliště, se auto zastavilo. A jako z udělání na
rušné křižovatce u techniky. Mathon se
marně pokoušel nastartovat. Konečně
se podíval na ukazatel benzínu. Ten byl
úplně na nule. V tom už k němu docházel příslušník VB. Když zjistil, co je
příčinou zastavení dopravy a že je řidič-začátečník, byl shovívavý, a dokonce se
nabídl: ‚Pane řidiči, tady stát nemůžete.
Já vám pomůžu odtlačit vůz z křižovatky
a pak si musíte ten benzín obstarat.‘ Mathon poděkoval, ulevilo se mu. Čekal, že
to bude horší. A policista tlačil, tlačil ze
všech sil, ale auto se hýbalo jen pomalu.
‚Nemáte tam rychlost?‘ zeptal se. ‚Ne, je
tam neutrál,‘ odpověděl suverénně řidič.
Konečně se podařilo auto odtlačit z křižovatky. Policista si otřel pot: ‚To bych nikdy neřekl, jak je Poběda těžká.‘ Mathon
znovu poděkoval, chtěl vystoupit a zajít
pro benzín, když vtom si všiml ruční
brzdy. Zatažená až na doraz. Uvědomil
si, že dle návodu instruktora z autoškoly
hned po zastavení zatáhl za ruční brzdu.
Pak to nemělo jít těžko tlačit... A podíval
se provinile za vzdalujícím se policistou.“

Tolik tedy veselá historka o našem rodákovi. Druhým zesnulým byl akademický
malíř Josef Otruba, malíř a grafik, bývalý
profesor prostějovského gymnázia.
očasí si s lidmi zahrávalo i v letech minulých a tak v srpnu 1981
evidujeme nad okresem Prostějov
mohutnou bouři a průtrž mračen,
která zasáhla především Mostkovice,
Domamyslice a Čechovice. Na konci
srpna byla pak slavnostně otevřena
Základní škola na Sídlišti Zdeňka
Nejedlého a ulice, na které stála,
byla přejmenována na Rosošskou
podle tehdejšího družebního města
v tehdejším Sovětském svazu.
rpen 2011 přinesl smutnou událost
na sportovním poli. Dne 10. srpna
2011 zemřel v 65 letech hokejista
Oldřich Machač. S hokejem začal
právě v Prostějově, posléze přešel do
Brna, kde pak působil po většinu své
kariéry. V reprezentaci vytvořil legendární dvojici s Františkem Pospíšilem.
Oldřich Machač byl držitelem zlaté medaile z let 1972, 1976 a 1977, na olympijských hrách pomohl vybojovat dvě
stříbra a bronz. Na mezinárodní soutěži
Canada Cup v roce 1976 byl členem
stříbrného týmu, který zle potrápil ve
finále domácí Kanadu, a dokonce v zápase ve skupině ji porazil gólem Milana
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Nového 1:0. Za československou reprezentaci odehrál Machač 293 utkání, víc
jich měl na svém kontě jen Jiří Holík.
Oldřich Machač byl v listopadu 2008
uveden do Síně slávy českého hokeje.
Na jeho pohřeb se do Prostějova sjela
celá řada hokejových legend.
Takový byl srpen v městských kronikách a já vám přeji, ať je ten letošní
srpen krásný.
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Rychle nìco vymyslete
O novém majiteli budovy místního nádraží v Prostějově a jejím
budoucím využití se jedná moc pomalu. Je mi celkem jedno, jestli
Správa železnic prodá nádraží městu, panu Benýškovi, nebo komukoliv jinému. Ale rozhodnout by se mělo co nejdříve! Proč? Všímám si totiž toho, že na místní nádraží se zase v čím dál tím větším
počtu stahují bezdomovci. Obávám se toho, že vyklizené a opuštěné prostory budovy brzy obydlí a pak je bude těžké odtud dostat.
Osobně si přeji, ať už má místní nádraží nového majitele, který se
o něj bude pečlivě starat a zajistí pro něj atraktivní využití.
Josef Nakládal, Prostějov

Asfalt asi neumíme vyrobit
Jako řidič z povolání neumím pochopit, jak je možné, že nedávno rekonstruované silnice v Prostějově jsou už nyní po pár letech v zuboženém
stavu. Mám tím na mysli Olomouckou i Brněnskou ulici. Vždyť tady se
opravovaly vozovky a pokládaly nové asfaltové povrchy před pár lety! A na
mnoha místech jsou v ní už díry až na samý podklad! Jezdím často do zahraničí a například v Rakousku nebo Německu je zvykem, že nový asfalt
i na nejvytíženějších městských komunikacích vydrží bez výrazného poškození dvacet nebo třicet let. Proč tedy něco takového neumíme v Česku?
Pořádný a kvalitní asfalt asi neumíme vyrobit. František Majer, Prostějov

Chodci se pletou do cesty
Cyklostezka podél Hloučely až do Mostkovic je krásná věc, ovšem „bohužel“ asfaltová komunikace je určena také chodcům, bruslařům a dalším. Proč bohužel? Jezdím tudy na kole s celou rodinou hodně často, ale moc dobrých pocitů si při tom
neužijeme. Chodci se nám pletou do cesty a neuhnou ani ve chvíli, kdy na ně zvoníme, nebo dokonce i křičíme. Jsou roztažení přes celou cestu a často tady dochází
ke kolizím. To samé se děje i u lidí, kteří tudy projíždějí na kolečkových bruslích či
koloběžkách. Každý si zde dělá, co chce, nějaká pravidla neexistují, silnější vyhrává.
Možná by pomohlo, kdyby tato asfaltová komunikace byla rozdělena pruhem na
dvě poloviny. Jedna by byla pro chodce a bruslaře, druhá pro cyklisty. Stezka je na
to široká dost.
Jiří Kvíčala, Prostějov
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Kdo myslí na nás?
A už je to tady zase. Kulturní akce na prostějovském náměstí včetně koncertů různých rádoby umělců, spíše ale ukřičených kapel, jsou určitě pro mnohé občany Prostějova atraktivní. Svědčí o tom velká návštěvnost. Ale stejně jako každý rok se ptám,
kdo myslí na nás, obyvatele náměstí T. G. Masaryka! Hlasité hudební produkce do
pozdních večerních hodin nám prostě vadí! Páni radní určitě namítnou, že náměstí
je tu od toho, aby bylo živé, a že koncerty končí nejpozději ve 22.00 hodin, což je
hranice pro noční klid. Ale spousta z nás starších občanů chodívá spát už mnohem
dřív, logicky už potřebujeme svůj klid. Ale při tom rámusu se prostě usnout nedá.
Kdo tedy myslí na nás seniory z náměstí?
Božena Vykydalová, Prostějov

9. srpna 2021

První pracovní místo v tomto oboru
dostala v domě pro postižené lidi, poté
pracovala s autisty v centru ve Švábské
Albě. Mnoho let působila také na dětské klinice ve Stuttgartu. Jiřina
Prekopová napsala řadu populárně-naučných knih o výchově dětí,
z nichž se staly bestsellery. Nejznámější z nich je její Malý tyran pojednávající o příčinách a léčbě dětské
panovačnosti a o skutečných potřebách malých dětí. Přeložena byla do
26 jazyků.

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Jiřina Prekopová se
ještě jako Jiřina Hošková narodila
14. října v Prostějově. Jelikož se
netajila svými protikomunistickými názory, musela v socialistické vlasti navzdory dokončenému
vysokoškolskému vzdělání pracovat v zemědělství. Její manžel
strávil coby politický vězeň patnáct let ve vězení. V roce 1970 oba
emigrovali do Německa, kde se
po počátečních peripetiích mohla
konečně naplno věnovat vystudované psychologii.
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Projevy pronesli také náměstek ředitele Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, plukovník
Radovan Vojta a primátor města
Prostějova Mgr. František Jura,“ informovala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
ČR Olomouckého kraje.
Hlavním bodem slavnostního setkání bylo udělení medailí policejního
prezidenta za věrnost a vyhlášení
nejlepších pracovníků jednotlivých
oddělení územního odboru Prostějov. „Z každého oddělení územního
odboru Prostějov byl vybrán jeden
policista, ale vyzdvižena byla práce
všech kolegů, kteří se v nelehkém,
světovou pandemií zásadně poznamenaném roce podíleli na běžném
chodu policejních činností, ale také
na realizaci dosud nepředstavitelných opatření, díky čemuž také
významnou měrou přispěli k zabránění ještě větším následkům,“
zkonstatovala mluvčí krajské policie
Miluše Zajícová.
(mik)
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PROSTĚJOV Část silniční komunikace v Okružní ulici před kruhovou křižovatkou s Krasickou
ulicí dozná brzy změn. Novinku
schválili v úterý prostějovští radní
a má se jednat o pokládku červeného protismykového pásu. Od
tohoto opatření si konšelé slibují
větší bezpečnost a snížení počtu
dopravních nehod, kterých v poslední době právě na zmíněném
rondelu přibývá.
Bezpečnostní protismykový povrch
v podobě červeného zdrsněného
pásu na místní komunikaci v ulici
Okružní by měl být položen v nejbližších týdnech. „Protismykový
povrch bude sloužit před příjezdem
na okružní křižovatku v Krasické
ulici,“ potvrdil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že tato bezpečnostní úprava byla navržena na základě
provedené bezpečnostní inspekce
v požadovaném úseku místních
komunikací v Prostějově a okružní
křižovatky v ulici Krasická. „Cílem je
eliminovat rizikové faktory spolupůsobící při vzniku dopravních nehod
a realizovat opaření vedoucí ke snížení počtu nehod, případně jejich
následků,“ doplnil Jiří Pospíšil.
Pokládka bezpečnostní protismykové úpravy je navržena na příjezdu od
ulice Okružní. „Její délka pětatřicet
metrů odpovídá délce brždění při
rychlosti padesát kilometrů za hodinu. Barevné provedení v červené barvě vytváří psychologické zvýraznění
rizikové lokality. Náklady jsou vyčísleny na téměř 163 tisíc korun včetně
DPH,“ upřesnil ještě první náměstek
primátora Prostějova.
(mik)
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Protismykový povrch zvýší
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bezpečnost i na rondelu

Prostějovská rodačka byla mimo
jiné také známou propagátorkou
terapie pevným objetím. Ve svých
názorech dokázala skvěle reflektovat problémy dnešní doby. „Často
se mluví o hyperaktivních dětech.
Rodiče s nimi chodí po lékařích, ti
se uMichal
nich snaží
objevit neurologicKADLEC
ké poruchy. Ale to jsou prostě děti
současného životního stylu. Téměř
vždy jde o případy, kdy v rodině
chybí otec nebo tam nemá autoritu.
Jací mají ti chlapci být jiní než zdegenerovaní, když jsou často vychováváni matkou, otce vidí jednou za
čas a od matky slyší, jak je ten otec
nemožný?“ vyjádřila se například
v jednom z četných rozhovorů.
Jiřina Prekopová se do svého rodného města pravidelně vracela, byla
držitelkou Ceny města Prostějova
a kmotrou zdejšího mateřského centra Cipísek. Zemřela loni v září v Praze ve věku 90 let. Teprve nyní se s ní
její nejbližší, stejně jako mnozí další
mohou konečně důstojně rozloučit.
Pohřeb se koná v pondělí 9. srpna od
14:00 hodin na Městském hřbitově
v Prostějově.

PROSTĚJOV Uplynulý pátek
6. srpna v dopoledních hodinách
proběhlo v reprezentativních prostorách obřadní síně prostějovské radnice slavnostní vyhlášení
nejlepších policistů územního
odboru Prostějov za rok 2020.
Slavnostního aktu se kromě oceněných policistů zúčastnili také
zástupci statutárního města Prostějova a vedoucí představitelé
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a územního odboru Prostějov.
„Program ceremoniálu zahájil ředitel
územního odboru Prostějov plukovník Tomáš Adam, který přítomné
policisty i pozvané hosty ve svém
projevu přivítal a poděkoval policistům za práci a hostům za spolupráci
při zajišťování bezpečnosti a pořádku na Prostějovsku v roce 2020.
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„Měsíc po otevření cyklostezky z Prostějova do Smržic došlo již dvakrát ze
strany neznámého vandala k poškození LED osvětlení na mostní lávce.
Nechápu, jak může takováto lidská
zrůda ničit nové dílo, které slouží všem
a chrání v noci při jízdě na mostu.
Napadají mě i jiná, bohužel nepublikovatelná slova,“ rozohnil se při vyjádření Večerníku Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějova. Podle něj

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jednou z dominant
nedávno otevřené nové cyklostezky
z Prostějova do Smržic je bezesporu mostní lávka, o čemž jsme nedávno informovali. Za tmy krásně
svítí a zároveň upozorňuje cyklisty
na samotné přemostění. Večerník
se však nyní exkluzivně dozvěděl,
že během jediného měsíce most už
dvakrát poničil neznámý vandal.
Ten zničil LED osvětlení a vytrhal
elektrické kabely. Vedení magistrátu případ se stotisícovou škodou
oznámilo policii a na most nechalo
umístit kameru.
navíc nikomu kus utržené pásky s LED
diodami naprosto k ničemu nejsou.
Vedení magistrátu se po tomto činu
zatím neznámého vandala rozhodlo
k preventivnímu řešení. „Na mostu je
již instalována nová, naprosto nenápadná kamera napojená na městský
kamerový systém,“ prozradil Rozehnal s tím, že na trestný čin už byla
upozorněna policie. „Zatím jsme
hmotnou škodu předběžně vypočítali
na sto tisíc korun. Pokud někdo může
poskytnout informace vedoucí k dopadení pachatele, zašlete je prosím
vedení města, do redakce Večerníku
nebo samozřejmě je oznamte Policii
ČR. Budu moc rád,“ apeluje na veřejnost náměstek primátora, v jehož ges-

ci jsou stavební investice v Prostějově.
Jak Rozehnal ještě dodal, je také možné, že konšelé se rozhodnou k dalšímu
zásadnímu kroku. „Jestli se bude situace v budoucnu opakovat, budeme bohužel muset uvažovat o případné demontáži osvětlení této mostní lávky!“
A to by byla přece škoda...
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EXKLUZIVNĚ

Během uplynulého týdne byla naše
redakce doslova zaplavena stížnostmi
vrahovických obyvatel na odvedenou
práci stavební firmy. A Večerník se v pátek na vlastní oči přímo ve Vrahovické
ulici přesvědčil, že o termínu „dokončení“ první etapy rekonstrukce nemůže
být ani řeč. Pomiňme most přes Romži,
tady bylo zdržení předem nahlášeno,
i když o důvodech si můžeme myslet
své. Ale co ty rozkopané chodníky, příjezdy k jednotlivým domům, nedokončené parkoviště před Domem služeb
nebo stále nedodělané zastávky MHD
a další věci?
„Když jsem si přečetl, že první etapa
rekonstrukce Vrahovické ulice byla až
na most přes Romži zdárně a v termínu dokončena, hodně dlouho jsem
se smál. Jak něco takového mohou
kompetentní lidi z radnice nebo krajského úřadu říct? Před Domem služeb
je pořád stanoviště a lidé zde parkují
auta s rizikem, že si o výmoly vozidlo
poškodí. A co ta stále rozkopaná místa
mezi silnicí a chodníky? Před domem
pak máme výkopy pouze zaházené
hlínou, kterou jenom udusali. Chybí
asfaltová pokrývka, prostě nám to nedali do původního stavu. A takových
nedodělků bych mohl jmenovat více,“
napsal Večerníku muž z Vrahovic, přičemž jeho názory se shodovaly s desítkami dalších. „Už od konce března, kdy
rekonstrukce začala, jsem upozorňoval
na slabou pracovní morálku dělníků.

Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství

Rovněž vedení prostějovského magistrátu vyjádřilo nespokojenost s odvedenou prací stavební firmy, nicméně
náměstek primátora pro stavební investice Jiří Rozehnal podotkl, že snahou
investora, tedy Olomouckého kraje
a také města, bylo co nejdříve zprovoznit uvedenou část Vrahovické ulice.
„Stavba je ve zkušebním provozu po
souhlasu dotčených orgánů státní správy. Chtěli jsme části, kde to je možné,
co nejdříve uvolnit. Město svoji část
stavby však nepřevzalo a do odstranění
všech vad a nedodělků ani nepřevezme! Mám od obyvatel Vrahovické ulice také spoustu připomínek a stížností
a denně tam jsem osobně. K dispozici
máme rovněž fotodokumentaci všech
problémů, které musí být odstraněny

Město stavbu
zatím nepřevezme

Pracovalo se tady jen dva nebo tři dny
v týdnu, jinak zde nebyla ani noha.
Větší nasazení jsem zaregistroval až dva
týdny před konečným termínem, kdy
stavbaři honili čas a snažili se dohnat,
co zanedbali. A pak ještě za sebou nechali tolik nedodělané práce,“ poskytl
redakci další vyjádření podnikatel bydlící přímo ve Vrahovické ulici. „Teda
takovou fušeřinu by si nedovolili ani
za komunistů! Ať mi nikdo neříká, že
ty rozkopané díry, nedokončené parkoviště a zastávky autobusů už tak zůstanou! Té firmě bych nezaplatila ani
korunu, taková práce je k ničemu,“ reagovala rozčíleně paní Anna z Vrahovic.
Podobně se minulý týden vyjadřovaly
desítky lidí z Vrahovic a popravdě řečeno, jejich hněvu se není co divit.

vat čas stále přesně; elektronika také
obstarává automatický přechod z letního na zimní čas,“ uvádí na svých internetových stránkách sama farnost.
Hodiny jsou neodmyslitelnou součástí kostela a vlastně i centra města.
Byly přitom opraveny i díky dobrovolným dárcům. „Pán Bůh zaplať
dárcům a těm, kdo se na opravě podíleli!“ vzkazuje proto farnost všem,
kteří k vylepšení přispěli, a to nejen
finančně.
(sob)

vitosti. Takto si podle obžaloby přišel
na minimálně 446 milionů korun.
Jednou z nemovitostí patřících Vladimíru Březinovi je právě i budova na
začátku Kostelecké ulice v Prostějově.
Patří mezi nemovitosti rozptýlené
po celé Moravě, které v souvislosti
s kauzou „zaplombovala“ Policie ČR.
Navzdory tomu byl letos na jaře už
podruhé Okresním soudem ve Zlíně
zproštěn viny. Soud své rozhodnutí
zdůvodnil tím, že není možné u každého jednotlivého vkladu rozlišit, zda
se jednalo o legální, či nelegální prostředky.
Co je tak téměř jisté, mohutná budova v Kostelecké ulici bude chátrat a dělat ostudu městu Prostějov
i nadále. Nebo dojde na nějaký zázrak?
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www.vecernikpv.cz

Jak již bylo několikrát zmíněno, první
etapa rekonstrukce Vrahovické ulice se
zdržela také kvůli protahující se opravě
mostu přes Romži. Večerník již v minulém vydání zveřejnil, že ke zdržení
došlo v důsledku nedodaných betonových panelů, které se tak na most pokládaly v uplynulých dnech. „Komplikací
to určitě je, zejména pro průjezd do Trpínek, Čechůvek a ven z Vrahovic. Přes
investora a objednatele budeme řešit se
zhotovitelem finanční dopady za zpoždění. Každý den nyní kontrolujeme
práce na mostě a byli jsme ujištěni, že
k jeho zprovoznění dojde k pondělí 16.
srpna,“ prozradil Rozehnal.

Most přes Romži se
otevře příští pondělí

„STAVBU DO
'2'Đ/.Ļ
2'675$1Đ1Ì1(
.
,Ãķ8-(1É0Đ67(
8´
0(
0(
(=
1(3į(9
,0É725$
35
+2
.e
96
-2
35267Đ
52=(+1$/

„Takovou fušeřinu by si nedovolili
ani za komunistů,“ láteří lidé z Vrahovic

FOTOGALERIE

Vrahovické?

>>>pokračování ze strany 3
Z aktuálního výpisu katastru nemovitostí vyplývá, že jejím majitelem
je Vladimír Březina (69) z Kostelce
u Zlína. Jedná se o otce Radka Březiny, který byl policií označen za hlavu
lihové mafie! Ta měla státu způsobit
škodu na spotřební dani ve výši minimálně 5,6 miliardy korun. Policie
Radka Březinu zatkla už před devíti
lety v době vrcholící metanolové aféry.
Před čtyřmi lety mu pak soud potvrdil
třináctiletý trest vězení.
Soud s Vladimírem Březinou starším
se vleče ještě déle než s jeho synem.
Podle obžaloby se podílel na praní špinavých peněz v letech 2005 až 2013.
Tehdy měl jeho synem nelegálně získané finance vkládat na bankovní účty,
nakupovat za ně cenné papíry a nemo-

v Kostelecké chátrá...
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do převzetí,“ sdělil Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011), který se také vyjádřil k jednotlivým nedodělkům, jež jsou
předmětem stížností občanů Vrahovic.
„Největší výhrady máme k pokládce
zámkové dlažby. Co se týče položení
živičného povrchu vjezdů k nemovitostem a u Domu služeb, to proběhne
souběžně s pokládkou povrchu mostu
přes Romži a zbylého úseku komunikace od mostu po ZŠ Majakovského.
Konkrétně to bude ve dnech od 11. (KTOCRQUQD÷\CPGEJCNCPCRTQUVQPGFQMQPéGPÆRCTMQXKwV÷RąGF&QOGOUNWåGD
do 13. srpna. Ve spolupráci s hlavním kompletního a bezvadného díla,“ vyjáinvestorem Olomouckým krajem řeší- dřil se bez skrupulí náměstek prostějovme se zhotovitelem všechny problémy ského primátora Jiří Rozehnal.
tak, aby se neopakovaly. Na zastávkách
MHD směrem do centra budou instaČekáme na vyjádření
lovány nové čekárny,“ uvedl náměstek
stavební firmy
primátora statutárního města Prostějova
Jak jsme zmínili, rekonstrukci Vrahovické ulice v Prostějově realizuje staVšechno špatně.
vební společnost PORR Praha. VečerByla vybrána
ník se pochopitelně zajímal o vyjádření Aktuálně se tak pracuje pouze v úseku
nejlevnější firma
této firmy k jednotlivým nedodělkům, od slévárny po železniční přejezd, který
které kritizují jak občané, tak zástupci je uzavřen. „Původně plánovaná uzavírVe výběrovém řízení na veřejnou za- magistrátu. „Vaše dotazy projednám ka od mostu přes Hloučelu po slévárnu
kázku rekonstrukce Vrahovické ulice s vedením společnosti a určitě na ně byla odložena do otevření zbývajícího
uspěla pražská stavební firma PORR. odpovíme příští týden,“ ujistila nás úseku první etapy, což bude v pondělí
Nabídla totiž nejlevnější cenu, celkem Kateřina Malíková, tisková mluvčí sta- 16. srpna. Nyní je uzavřen úsek zhruba
za 17,5 milionu korun. „Kvalita rekon- vební společnosti PORR Praha. Tak 50 metrů dlouhý před a za přejezdem,
strukce Vrahovické ulice je pro mne uvidíme...
využívá se celozávodní dovolené slévárvelkým zklamáním a je jasným důkany. Dojde k výměně obrub, obrusu žiZačala druhá etapa.
zem toho, že ve veřejné zakázce, která se
vičného povrchu a položení nové vrstvy
musí realizovat dle zákona, nejnižší víživice včetně vodorovného dopravního
S úpravami...
tězná cena neznamená pro investora tu
značení. Tento úsek nebude na rozdíl
nejlepší kvalitu! Což naštěstí pro město Prostějované zcela jistě už zaregistrovali, od ostatních částí více rekonstruován,
Prostějov neplatilo v případech rekon- že pomalu, ale jistě začala druhá etapa a to z důvodu budování podjezdu pod
strukcí ulic Plumlovské a Brněnské rekonstrukce Vrahovické ulice. Z pů- železniční tratí, kterou nám avizovala
nebo právě na budovaném severním vodních plánů ale investor slevil, od ne- Správa železnic s předpokládaným zaháobchvatu. Je to o konkrétních firmách děle 1. srpna nebyl uzavřen celý úsek od jením prací v roce 2024,“ řekl Večerníku
a lidech, nicméně to nikoho neomlou- mostu přes Hloučelu až po náměstí Pad- náměstek primátora Prostějova Jiří Rová a za město budeme trvat na předání lých hrdinů, jak se původně zamýšlelo. zehnal.

PROSTĚJOV První etapa rekonstrukce Vrahovické ulice, tedy v úseku od křižovatky s Tovární
ulicí až po kostel v Majakovského ulici byla oficiálně ukončena 31. července. Jistě, už předem
bylo nahlášeno, že oprava mostu přes Romži se o dva týdny zpozdí kvůli nedodaným betonovým panelům. To by možná ještě Vrahovičtí přežili v klidu, rozčiluje je ovšem spousta jiných věcí.
Jednak pracovní morálka dělníků stavební firmy a hlavně to, že po údajně ukončené první etapě rekonstrukce zůstala na Vrahovické ulici spousta nedodělků. Zdejší lidé hovoří bez servítek
o fušeřině, zpackané a neodborné práci a také o špatné kvalitě. S kritikou občanů souhlasí také
vedení prostějovského magistrátu. Náměstek prostějovského primátora Jiří Rozehnal uvedl, že
dokud nebudou odstraněny nedodělky, město stavbu nepřevezme!

První etapa rekonstrukce

pořadatel se dopouští porušení obecně závazné vyhlášky, kde je zakázáno
používání pyrotechniky mimo vymezené dny v roce. V případě používání
pyrotechniky po dvaadvacáté hodině
a případně po půlnoci, kdy je doba
prodloužena vyhláškou, může být
pořadatel řešen i za rušení nočního
klidu,“ zareagoval ředitel městské policie, kterého se Večerník ještě zeptal,
zda Prostějov patří s ohledem na
přestupky rušení nočního klidu
k nějakým „extrémům“, nebo jsme
naopak v porovnání s ostatními
tuzemskými místy klidnějším městem? „Z dlouhodobého pohledu se
jeví Prostějov jako klidnější oblast.
Je to také záležitost občanů bydlících
ve městě, aby byli k sobě ohleduplní.
Městská policie pak uplatňuje represi
na ty, co nechtějí noční klid dodržovat. Závěrem lze k tomu dodat, že covidová opatření přispěla k celkovému
zklidnění společnosti a v současné
době jsou občané na rušení nočního
klidu velice citliví,“ uzavřel toto téma
ředitel Městské policie Prostějov
Libor Šebestík.

„Jak může lidská zrůda ničit nové dílo?“
láteří náměstek primátora Jiří Rozehnal

PROSTĚJOV Dlouhé přípravy
a čekání nakonec přece jen skončilo. Výsledkem je nenápadná,
přesto však důležitá změna v prostějovském kostele Povýšení svatého kříže, respektive na něm.
Koncem července zde totiž došlo
k opravě pohonu věžních hodin.
„Místo nespolehlivého mechanického stroje byl připojen elektrický
pohon řízený pomocí rádiového
signálu. Hodiny by nyní měly ukazo-
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Prostějov (mik) – Je to fenomén
dnešní doby. Jízda na koloběžkách
je nejen mezi omladinou velice populární. Ovšem v poslední době se
v Prostějově vyskytují případy, kdy
koloběžkáři svojí bezohlednou jízdou i po chodnících ohrožují chodce, jinde zase cyklisty nebo také řidiče motorových vozidel. Strážníci
městské policie tak jsou ve střehu.
„Strážníci i nadále budou při vykonávání hlídkové činnosti zaměřovat
svoji pozornost a dohlížet, zda uživatelé elektrokoloběžek dodržují
pravidla silničního provozu. Nejčastějším prohřeškem je v drtivé většině
jízda po chodníku. Koloběžkáři by
měli v ideálním případě využívat cyklostezky, sdílené stezky pro chodce
a cyklisty. Pokud se takové pozemní
komunikace na trase nenacházejí,
musí jezdit po silnici při pravém
okraji vozovky,“ uvedl Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. Osoby mladší osmnácti let by
měly mít při jízdě na koloběžce nasazenou a řádně připevněnou helmu.
„Hlídky se budou také zaměřovat,
zda jezdci na koloběžkách nejsou
pod vlivem alkoholu,“ ujistil mluvčí
prostějovských strážníků.
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Prostějov (mik) – Nepřítomnost
z důvodu dovolených zasáhla i do
činnosti Rady statutárního města
Prostějova. Po posledním jednání
v úterý 27. července čeká konšele
další zasedání až za necelý měsíc.
„K jednání se rada města sejde znovu až v úterý 24. srpna s tím, že kromě jiného se budeme zabývat i přípravami na jednání Zastupitelstva
statutárního města Prostějova, které
se uskuteční v úterý 7. září,“ potvrdil
primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011).

Radní mají pauzu

Prostějov (mik) – Vzhledem k deštivému počasí v Prostějově nebylo
možno během uplynulého týdne
zahájit chemické postřiky proti plevelům. Vedení magistrátu proto informovalo o nových termínech chemického ošetření keřových záhonů
přípravkem Touchdown Quattro
a trvalkových záhonů přípravkem
Roundup, a to od pondělí 9. do soboty 14. srpna. „V tomto termínu se
provedou chemické postřiky v ulicích Olomoucká, E. Valenty, Újezd,
Palackého, Wolkerova, Svatoplukova, J. B. Foerstra, Domamyslická,
Melantrichova, Dykova, Tylova,
Okružní, na Petrském náměstí, na
sídlišti Svobody, na sídlišti Šárka,
na návsi v Čechovicích a také v Žešově,“ vyjmenoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora
Prostějova. Záhony s trvalkami se
pak chemicky ošetří na rondelech
v Kostelecké, Anglické, Plumlovské
a v ulici Josefa Lady, dále pak v ulicích Polišenského a Finské a rovněž
na sídlišti Svobody. .

Nové termíny pro postøiky

a dává obcím možnost nařídit pro
území obce nebo jeho část k ochraně před hlukem a vibracemi konec
veřejné produkce hudby, provozní
doby hostinských provozoven, heren
a obdobných provozoven služeb, pokud jejich produkcí nebo provozem
dochází k neúměrnému obtěžování
občanů,“ vysvětlil Libor Šebestík,
ředitel Městské policie Prostějov. Jak
vzápětí dodal, Statutární město Prostějov má vydanou Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a také
Obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností.
V Prostějově je podle statistik rušení nočního klidu problémem
zejména v letních měsících. „Jsou
horké dny a teplé noci, obyvatelé města mají otevřená okna a ve večerních
i nočních hodinách se zvuky v ulicích
snáze šíří. Nelze však spatřovat rušení nočního klidu například v hovoru
dvou osob na ulici. I v tomto případě
však, pokud je to oznámeno, strážníci na místě občany upozorní a ti to

většinou pochopí. Dalším problémem
je rušení ve večerních hodinách hudbou z bytů, kdy si někdo pustí třeba
rádio a má otevřené okno. Hlídka
také občany upozorní a většinou dojde k nápravě, když hudba je zeslabena. Větším problémem jsou hudební
produkce, zejména ve venkovních
bistrech, občerstveních, případně
předzahrádkách restaurací typicky
umístěných v lesoparku Hloučela. Pokud strážníci zjistí, že je provozována
hudební produkce po dvaadvacáté
hodině a případně dokonce po půlnoci, přestupky jsou zdokumentovány. Strážníci pak na místě zakážou další produkci a provozovatele
oznámí správnímu orgánu města pro
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sdělila Večerníku minulý pátek Michaela
Makovcová, členka představenstva a spolumajitelka společnosti Makovec.
Otázkou ale je, kde se drby o prodeji
firmy holdingu Agrofert vzaly... „To by
mě taky zajímalo! Možná to vzniklo po
úmrtí Aloise. Jenže on měl a má stále
nás další, kteří v jeho plánech budeme
pokračovat. Ano, s firmou máme plány,
chystáme spoustu nových investic,
rozšíření výroby a přijímání nových
pracovníků. Znovu opakuji, zprávy
o možném prodeji jsou naprosté výmysly,“ zopakovala Makovcová.
Podobným způsobem se vyjádřil
v pátek i tiskový mluvčí koncernu
Agrofert Karel Hanzelka. „Vůbec nic
o tom nevím, slyším to od vás poprvé. Ověřoval jsem to u členů našeho
představenstva, ale Agrofert v tuto
chvíli nemá o žádnou novou akvizici
v oblasti masného průmyslu zájem.
Se společností Makovec vůbec nejednáme, jde o fámy,“ učinil přítrž všem
spekulacím Karel Hanzelka.
(mik)
PROSTĚJOV To se prostě stane.
I když aktuální počasí má do zimního hodně daleko, problém s autobaterií může potkat řidiče kdykoliv. Strážníci městské policie
během uplynulého týdne pomohli dvěma řidičkám, které nedokázaly nastartovat svůj automobil.
„Během týdne se s prosbou o pomoc na městskou policii obrátily dvě
řidičky. Obě měly stejný problém,
nemohly nastartovat své motorové
vozidlo. V prvním případě řidička
při návštěvě nemocnice zapomněla
po zaparkování a následném odchodu na vyšetření vypnout světla.
Vyslaná hlídka po zapůjčení startovacích kabelů od řidiče parkujícího
nedaleko pomohla ženě nastartovat
vozidlo. Druhá řidička požádala
o pomoc s nastartováním, jelikož má
zřejmě problém s baterkou. Strážnici si vyzvedli na služebně startovací
kabely a vyrazili do nahlášené ulice.
Za pomocí služebního vozidla ženě
pomohli nastartovat. Vše dobře dopadlo a obě ženy mohly v klidu odjet domů,“ informoval Petr Zapletal,
tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.
(mik)
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PROSTĚJOV Šumperk, Přerov
nebo třeba Břeclav. Nejen těchto
městech se zpravidla v blízkosti
nádraží mohou lidé setkat s takzvanou cyklověží. Tedy místem na zaparkování kol, které zaujme nejen
funkcí, ale taky vzhledem a výškou.
Rovněž Prostějov se měl už v minulosti přidat, avšak zatím se tak
nestalo. Magistrát nechává budovat
nové cyklostezky i cykloboxy, podpořil i sdílení kol, jaká je tedy budoucnost moderní kolárny?
Cyklověž Biketower neboli samoobslužný skladovací systém pro kola je
průmyslový robot plnící funkci moderní kolárny. Uvnitř cyklisté mohou
uskladnit kola v bezpečném a suchém
prostředí bez přístupu jiných osob.

Na kolo neprší ani se na něj nepráší
a je celou dobu monitorováno kamerovým systémem. Navíc Biketowe poskytuje důležitý prvek cyklistům při
jejich rozhodování o použití kola pro
dopravu, v cyklověži mohou cyklisté
uložit společně se svým kolem i doplňky, bagáž, dětskou sedačku, přilbu
nebo tašku s nákupem na řídítkách.
Bezpečnou a spolehlivou úschovnu
mají k dispozici 24 hodin denně po
celý rok.
Už před dvěma lety se prostějovští
radní pochlubili projektem výstavby
cyklověže, která by se měla tyčit do
velké výšky mezi hlavním vlakovým
nádražím a autobusovým nádražím
v Janáčkově ulici. Investice za zhruba osm milionů korun je ale stále jen

na papíře. „Realizace stavby je podmíněna získáním dotace. Cyklověž
by měla stát mezi hlavním vlakovým
a autobusovým nádražím v ulici Janáčkova,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
„Již od začátku tohoto roku je pravomocně stavebně povolena a připravena k realizaci stavba automatického
parkovacího zařízení pro kola. Kvůli
vysokým nákladům na toto zařízení,
kdy dle projektu by akce měla stát
19,16 milionů korun, čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu, který by magistrátu s financováním této
moderní verze úschovny kol pomohl,“
přidal náměstek pro stavební investice
v Prostějově.
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A vyzdvihl rovněž přínos podobné
stavby pro kolaře. „Cyklověž umožní
bezpečné parkování až 118 kol, kolo dokáže odbavit během třiceti vteřin. V Prostějově je navržena i novinka v podobě
nabíjecího centra s boxy pro baterie

čtyřiadvaceti elektrokol a případnou
úschovu cenností,“ informoval Jiří Rozehnal s tím, že takováto moderní kolárna
má být vysoká zhruba 11,5 metru. Termín její výstavby je ale momentálně ještě
výš, ve hvězdách...
(sob, mik)
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PRAHA, PROSTĚJOV Koncern
Agrofert si lidé z pochopitelných
důvodů stále spojují s premiérem
Andrejem Babišem, který ho však
v roce 2017 kvůli zákonu o střetu
zájmů vložil do svěřenského
fondu. Českému holdingovému
konglomerátu patří okolo 250
dceřiných společností v odvětvích
zemědělství,
potravinářství,
chemického průmyslu a také médií. Když se tedy už během června
objevily první informace o tom, že
by Agrofert měl zájem odkoupit
společnost Makovec, nebyly tyto

zprávy zprvu brány jako nelogické.
„Když začátkem května zemřel Alois
Makovec, byla firma na pokraji
ukončení činnosti. A právě v tu dobu
se poprvé vložil do hry Agrofert,“ řekl
Večerníku pod příslibem zachování
anonymity muž, který je pracovně spojen právě se společností Makovec. A se
stejnými informacemi postupně během
následujících týdnů přicházeli i další lidé.
Kde je tedy pravda? „Panebože už jsem
z těchto drbů opravdu unavená. Sama
jsem podobných zvěstí slyšela desítky,
ale vůbec nechápu, jak na to lidé přišli.
Zcela zodpovědně mohu prohlásit, že
firmu v žádném případě neprodáváme.
Ani náhodou. A Agrofertu už vůbec ne!
V posledních dvou měsících se nás na to
ptá spousta lidí a všem říkám to samé,“
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taxislužby. Strážníci zde již udělili několik pokut návštěvníkům, kteří rušili
noční klid přílišnou hlučností. Letos
díky situaci s opatřeními v souvislosti
s covidem-19, kdy diskotéka nebyla
téměř v provozu, se situace značně
zklidnila. Co se týká vandalismu
v přilehlých ulicí a okolo diskotéky,
tak byl zjištěn v minimální míře,“
uvedl Libor Šebestík, kterého se
Večerník zeptal, jaké zkušenosti mají
nyní strážníci s rušením nočního
klidu v souvislosti s hudebními produkcemi v rámci Prostějovského léta
na náměstí T. G. Masaryka? „Město Prostějov má vydanou vyhlášku
o posunutí doby nočního klidu při
pořádání některých akcí až na 24.00
hodin. Typicky se jedná například
o akce Prostějovského léta. Nedá se
však říci, že by docházelo k nějakému
většímu narušování nočního klidu.
Jedná se o ojedinělé případy.“
V poslední době se objevilo také
dost případů, kdy lidé v Prostějově a jeho příměstských částech
rušili sousedy ohňostrojem. „Jestliže je zjištěno pořádání ohňostroje,
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podezření z přestupku,“ popsal situaci
šéf prostějovských strážníků.
Poslední léta trápí hlavně obyvatele Olomoucké ulice a dalších
přilehlých ulic hluk i vandalismus
v souvislosti s návštěvníky diskoklubu Morava. „Prioritou městské
policie je veřejný pořádek ve městě
a na jeho veřejných prostranstvích.
Nicméně je této lokalitě na základě
podnětů občanů věnována zvýšená
pozornost. Problém této diskotéky
je v její provozní době, kdy končí až
v brzkých ranních hodinách. S tím
souvisí postávání a kouření návštěvníků před budovou a hluk z hlasitého hovoru před touto diskotékou,
dále pak příjezdy i odjezdy vozidel

øešené pøestupky porušení
noèního klidu v prostìjovì
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Předem je třeba si ujasnit, co vlastně
noční klid vůbec je. „Obecně je stanoveno, že noční klid je mezi 22.00
hodinou večerní a 6.00 hodinou
ranní. Po tuto dobu se předpokládá
například nepoužívání domácích
spotřebičů, zastavení práce na vedlejší stavbě, klid pro spánek, zdržení se
veškerých hlučných činností. Přesné
časové vymezení doby nočního klidu nalezneme v zákoně o ochraně
veřejného zdraví. Nynější právní
úprava dovoluje obcím, aby v samostatné působnosti upravily obecně
závaznou vyhláškou například konec
veřejné produkce hudby, případně
jiné činnosti. Ustanovením zákona
o ochraně zdraví se umožňuje řešit
problém narušování nočního klidu

Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
ví
zpravodajství

PROSTĚJOV Komu z nás by se líbilo, kdyby ho z nočního spánku pravidelně vyrušovala hlasitá hudba z rádia od sousedů, kdo
by toleroval křik opilců pod okny nebo rozjařenou společnost
v nedaleké restaurační zahrádce, která má otevřeno déle, než je
povoleno. Případy rušení nočního klidu řeší hlavně letos strážníci
v Prostějově mnohem častěji. Ředitel Městské policie Prostějov
Libor Šebestík sám říká, že našinec je na noční hluk hodně citlivý
a není tak divu, že Prostějované hlásí na linku 156 každý byť sebemenší přestupek tohoto druhu.

„Prostějované jsou na hluk v noci hodně citliví,“ uvědomuje si
šéf strážníků Libor Šebestík, ředitel Městské policie Prostějov

Michal KADLEC

víc

Případů rušení nočního klidu je letos mnohem

zpravodajství
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„Takovou fušeřinu by si nedovolili
ani za komunistů,“ láteří lidé z Vrahovic
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Vykopávkám předcházelo dvacet let výzkumu a tisíce objevených mincí

Silnice do Prostìjovièek
se zcela uzavøela

Krumsín (mls) – Dvě etapy má
výstavba kanalizace v Krumsíně.
Ta první, během níž byla uzavřena
silnice kolem kostela ve směru na
Křenůvky, skončila v pátek 6. srpna. Jenže hned po víkendu nastupuje druhá. Od dnešního dne,
tj. pondělí 9. srpna, budou zcela
neprůjezdné silnice okolo místního hostince vedoucí do Prostějoviček. Uzavírka by měla skončit 30. září. Kdokoliv tak bude
chtít dojet do Prostějoviček,
bude to muset vzít právě přes
opětovně otevřenou silnici do
Křenůvek. S tím souvisí i úprava jízdních řádů u autobusů,
stejně jako zavedení kyvadlové
dopravy v pracovní době stavby.

NĚMČICE NAD HANOU
Běžně jste tu na poli mohli najít zlatou či stříbrnou keltskou
minci. Nebyl problém tu však
objevit také platidla z Řecka,
Říma, Kartága či Egypta.
Stačilo, když místní zemědělci zorali pole, a už se tu občas
v hlíně zaleskl vzácný kov. Za
posledních bezmála dvacet
let zde tisíce mincí vysbírali
brněnští archeologové, další
si v kapse odnášeli nelegální
sběrači. V uplynulých dnech
se archeologové na jednom
z nejvýznamnějších nalezišť
střední Evropy u Němčic nad
Hanou pustili do odkrývání jedinečné sklářské dílny.
Podobná nebyla severně od
Alp nikdy odhalena.

Pustí se do kanalizace

pro Večerník
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Martin ZAORAL

stezky propojující sever Evropy
s pobřežím Středozemního moře.
„Význam lokality jako centrální aglomerace byl rozpoznán v roce 2002
a od té doby zde probíhaly systematické povrchové sběry, mimo jiné
i pomocí detektoru kovů. Bylo zde
nalezeno nebývalé množství zlatých
i stříbrných mincí, prakticky každá
orba odhalila nějaké nové. Podařilo
se nám jich tu vysbírat několik tisíc,
velké množství si odnesli nelegální
hledači. Nyní už je jich tu výrazně
méně,“ uvedl Ivan Čižmář, vedoucí
výzkumu z Ústavu archeologické
a památkové péče Brno.

Málokdo tuší, že když vyjíždí
z Němčic nad Hanou ve směru na
Prostějov, pak po své levé ruce míjí
prostor, kde to v minulosti neuvěřitelným způsobem žilo. Nacházelo se tu totiž jedno z největších
a nejbohatších lidských sídel své
doby u nás. Na poli ve směru na
Víceměřice v lokalitě zvané Kratiny společně přebývaly zhruba
mezi lety 300 až 120 př.ed naším
letopočtem tisíce Keltů.
Jedno z nejdůležitějších center leželo
přímo na hlavní větvi tzv. Jantarové

Archeologové zde
kopou poprvé

(QVQ+XCPèKåO¾ą

Keltové od Němčic
se přestěhovali
k Malému Hradisku

Keltské sídliště u Němčic nad
Hanou bezprostředně předcházelo vzniku slavného opevněného keltského oppida u Malého
Hradiska. „V době, kdy Keltové
žili u Němčic nad Hanou, byli
na vrcholu. Nepotřebovali žádné
opevnění, nejednalo se tedy ještě o oppidum. V té době se jim
dařilo dobývat nová území, čile
vyráběli i obchodovali a žádné
hradby nepotřebovali. Ovšem ve
saa
druhém století před Kristem se
ZHQVQ+XCPèKåO¾ą
situace změnila a oni už nebyli
tak suverénní. Naopak se v důsledku pronikání germánských
kmenů a dalších okolností stáhli
z úrodné nížiny do kopců, kde si
vystavěli dobře opevněné oppidum Staré Hradisko. Tam se snažili navázat na předchozí řemeslnou i obchodní činnost. Bylo to
však již v jiném stylu ovlivněném
.GVQURQRTXÆUGCTEJGQNQIQXÆRWUVKNKFQLGJQFč- < RQFNCJ[ DÚXCNÆ UMN¾ąUMÆ FÊNP[ QFGDTCNK OPQJQ #TEJGQNQIQXÆQDLGXKNKV[VQCOPQJÆFCNwÊUMNGP÷PÆ prostředím, které známe z území
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RąGFO÷V[
Čech. Okolo roku 50 n. l. oppidum nakonec opustili,“ uzavřel
Ivan Čižmář.
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Letos poprvé se archeologové
pustili do výkopů s přesnými
konturami, které někomu mohou
evokovat vykopávky v Egyptě.
„Zatímco celá lokalita má rozlohu
přes čtyřiet hektarů, my jsme se tu
zaměřili na sklářskou dílnu, kterou
se nám díky předchozímu průzkumu podařilo přesně lokalizovat.
Nyní zjišťujeme, jakým způsobem
Keltové sklo vyráběli, a například

to, jaká zařízení a nástroje přitom
používali. Podobná sklářská dílna
z tohoto období nebyla na sever
od Alp nikdy odhalena,“ zdůraznil Ivan Čižmář, který tu společně
s dalšími odbornými pracovníky
a zhruba desítkou brigádníků z řad
studentů a zájemců o historii začal
kopat poslední červencový týden.
Po dvou týdnech byly práce ukončeny. „Příští rok se sem ovšem určitě vrátíme, a to na výrazně delší
čas. Tentokrát se zaměříme na odhalování keltské svatyně, kterou již
rovněž máme přibližně lokalizovanou,“ předeslal.

jak se kopalo u němčicc....

Cyklosalon zavítal
na Konicko
Konice (mls) – Týdeník ze světa
kol pro začátečníky, hobíky i profi cyklisty. Tak to je Cyklosalon,
který každý víkend vysílá televize
Prima. V díle, který byl k vidění na televizních obrazovkách
v sobotu 7. srpna na Primě od
9:45 hodin či v neděli na Prima
COOL od 11:45 hodin, byla k vidění i Konice. Lidé se v průběhu
pořadu mohli nechat inspirovat
k projížďce od konického zámku
po cyklotrase vedoucí údolím
Ochozské kyselky k Olomouci.
Odvysílaný díl je k vidění i na
internetových stránkách www.
prima.iprima.cz/cyklosalontv.

Pøibude stopka
Kralice na Hané (mls) – Nová
značka „Stop“ se objeví v ulici Úzká v Kralicích na Hané na
křižovatce s Vítovou ulicí, z níž
se stane hlavní silnice. Podobně
tomu bude v případě Tyršovy
ulice, kde bude umístěna značka
„Dej přednost v jízdě“ před křížením s ulicí Nerudovou.

21080410958

EXKLUZIVNÍ
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Hamry (mls) – Tak už se také
dočkají. Již letos by se dělníci
měli pustit do výstavby kanalizace v Hamrách. Výběrové řízení na
tuto stavbu vyhrála firma Quantum z Vyškova. Vysoutěžená
cena je bezmála 30 milionů bez
DPH, dotace činí cca 21 milionů
korun. Začátkem září proběhne
v budově osadního výboru Hamry koordinační schůzka místních
občanů s projektantem a stavbyvedoucím z realizační firmy. Stavba by měla být dokončena v druhé polovině příštího roku.

Zatímco v sobotu 7. srpna panoval
nádherný letní den, v neděli už bylo
počasí o poznání horší. Přesto se po
oba dva dny nádvoří plumlovského
zámku po čase opět přesunulo o několik století nazpět. Mimo jiné se
tu představila skupina historického
šermu Grál se svou šermířskou povídkou Princezna Brunhilda, muš-

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

Michal KADLEC

„Ve středu 4. srpna před šestou
hodinou ranní se stala vážná dopravní nehoda s tragickými následky na silnici mezi Seloutkami

a Prostějovem. Z prozatím nezjištěných příčin narazil osmadvacetiletý řidič v dodávkovém vozidle
do stromu. Náraz byl bohužel tak
fatální, že řidič svým zraněním
podlehl na místě a lékař mohl konstatovat pouze smrt,“ informovala
už během středečního dopoledne
Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Pár minut po tragickém okamžiku
se na místo neštěstí sjely všechny
složky integrovaného záchranného systému. Lékaři už mladíkovi
bohužel nijak pomoci nedokázali. Hasiči pak úzce spolupracovali
s policisty. „Po události jsme protipožárně zabezpečili místo nehody,
poskytli jsme součinnost Policii
ČR, následně jsme asistovali odtahové službě a postarali jsme se také
o úklid vozovky,“ uvedla Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského

BYLI JSME
U TOHO
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jaké bylly mom
mentkky ze še
šerm
mířřskkéhoo víkeendu…
…

co mohl dělat. My jsme zkusili jízdu
na koni a také jsme si za asistence
sympatického kováře vykovali podkovu,“ prozradila Večerníku Ludmila Nová, jedna z návštěvnic.
Během uplynulého víkendu probíhaly i prohlídky plumlovského zámku. Jejich speciální noční varianta je
připravena na nadcházející sobotu
13. a neděli 14. srpna. Návštěvníci
během nich budou svědky úsilí šlechtického rodu Lichtenštejnů o postavení nové monumentální stavby.
Organizátoři zároveň slibují představení plné tance, krásných dam i hrdinných kavalírů. „Součástí nočních
prohlídek budou šermířské souboje
a ohňová show,“ navnadil kastelán
plumlovského zámku Pavel Zástěra.

(QVQ*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

záchranného sboru Olomouckého
kraje.
Vyšetřování tragédie pokračuje. Dosud není jasné, jak mohl mladý muž za
volantem dodávky takto fatálně chybovat. „Na místě byl přítomen soudní
znalec z oboru dopravy a u zemřelého
byla nařízena soudní pitva. Po dobu
šetření nehody byla komunikace zcela
neprůjezdná a provoz se obnovil krátce po deváté hodině. Hmotná škoda
byla předběžně stanovena na 150 tisíc korun. Jiné okolnosti této tragické
nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnila mluvčí krajské policie
Miluše Zajícová.
Večerník zjistil, že mužem, který
minulou středu časně ráno přišel
při nehodě mezi Seloutkami a Prostějovem o život, je osmadvacetiletý
Pavel D. z Určic. S mladým tatínkem
se rodina rozloučí dnes před polednem v obřadní síni na Městském
hřbitově v Prostějově.

PŘEMYSLOVICE I v letošním roce
se TJ Sokol Přemyslovice zapojila do
Noci sokoloven. Tato akce začíná být
velmi oblíbenou a vyhledávanou akcí
pro děti i dospělé.
„Naši cvičenci různých věkových kategorií se zapojili do celorepublikové výzvy a nacvičili živé pyramidy. Jejich společné vystoupení sklidilo velký úspěch.
Součástí Noci sokoloven byl také mini
Zálesácký závod zdatnosti. Druhou částí
programu bylo pečení štrúdlu v sokolovně. Na závěr akce přespalo třiadvacet
odvážných dětí se třemi cvičiteli v sokolovně,“ informovala Kateřina Výborná
z TJ Sokol Přemyslovice.
(mik)

X2ąGO[UNQXKEÊEJ

0QEUQMQNQXGP

-QX¾ąUMÚ OKUVT ,CMWD PGOčåG EJ[D÷V PC VÆO÷ą 0÷MVGąÊ\FKX¾MčURQPV¾PP÷UXGFNKNÊVQWwGTOÊąUMQW 0¾TQéPÚ VGRNÚ FGP P÷MVGTÆ \ ×éCUVPÊMč RQą¾FP÷
å¾FPÆRQFQDPÆCMEKX2NWONQX÷
DKVXW
\OQJN

" I NII L ? J I LNN ´ÛÛ
"INIL?JILN´Û

ketýrský regiment Corporal, jenž
předvedl nelítostné souboje napříč
historickými obdobími, skupina
historického tance Roseta se svým
pásmem renesančních tanců a mnozí další.
„Program byl zajímavý a pestrý,
nicméně překvapilo mě, že skončil
nedlouho po páté hodině, přestože v plakátu pořadatelé avizovali,
že potrvá do šesti hodin. Na druhé
straně stále fungoval jarmark a člověk tu určitě měl i poté spoustu věcí,

PLUMLOV Zámecká akce roku! Právě tak nazvali organizátoři Šermířský víkend, který se konal uplynulou sobotu a neděli
v Plumlově. Lidé během něj mohli sledovat jedno vystoupení
za druhým a kromě toho si vyzkoušet řadu kdysi běžných činnosti, a to přímo na vlastní ruce, nohy či zadek.

Šermířský víkend nabídl nelítostné souboje od gotiky po baroko
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Ke srážce lokomotivy s osobním vlakem došlo na němčickém nádraží v sobotu 31. července o půl druhé odpoledne. „V blízkosti stanice došlo ke srážce
nákladní lokomotivy s osobním vlakem číslo 3821 jedoucího z Olomouce
do Nezamyslic. Událost je šetřena pro
podezření z trestného činu obecného
ohrožení z nedbalosti,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Touto cestou se obracíme na
cestující z osobního vlaku, kteří z místa nehody odešli ještě před příjezdem
policie, aby nás kontaktovali na lince
158 nebo přímo na telefonních číslech
974 781 451 či 974 781 319 a svým
svědectvím nám pomohli s řádným
objasněním této závažné železniční ne-

Michal KADLEC

NĚMČICE NAD HANOU Od srážky lokomotivy s osobním vlakem na
nádraží v Němčicích nad Hanou uběhl už více než týden. Policie ve spolupráci s Drážní inspekcí prověřuje,
kdo za fatální selhání může. Už nyní
je ale jasné, že policisté celý případ
vyšetřují jako nedbalostní trestný
čin. Selhání jednoho ze strojvůdců
přiznala i Drážní inspekce. Policisté
navíc hledají svědky nehody z řad
cestujících v osobním vlaku, které
nezastihli na místě. Podle zjištění Večerníku byl strojvůdce lokomotivy
po zranění hlavy již propuštěn z nemocnice.
hody,“ vyzvala veřejnost mluvčí krajské
policie.
Ve vyšetřování železniční nehody, při
které byly zraněny dvě osoby, pokročila
také Drážní inspekce. „Příčinou srážky
byla pravděpodobně nedovolená jízda
za návěstidlo, které ji zakazovalo. Vyšetřování všech dalších okolností potrvá
ale ještě několik měsíců. Provoz na trati
mezi Nezamyslicemi a Kojetínem byl
po srážce přerušen, v neděli 1. srpna byla
zprovozněna jedna kolej. Vlaky v místě
nehody stále jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí do 50 kilometrů za hodinu, na opravách poškozené trati se stále
pracuje. Kvůli definitivní opravě dvou
poškozených výhybek a římsy nadjezdu je na 16. až 19. srpna naplánována
na trati výluka,“ potvrdil zprávu, kterou
Večerník předeslal již v minulém vydání,

Martin Drápal z Drážní inspekce.
Ze dvou zraněných osob dopadl hůře
strojvůdce lokomotivy, který byl leteckou záchrannou službou z místa nehody přepraven do Fakultní nemocnice
v Olomouci. „Dotyčný pacient byl přijat
na Oddělení urgentního příjmu a poté
byl hospitalizován se spíše méně závažnými poraněními na Traumatologické
klinice. Z ní byl propuštěn do domácího
léčení v pondělí druhého srpna,“ sdělil
Večerníku Adam Fritscher, mluvčí olomoucké Fakultní nemocnice.
V souvislosti se srážkou vlaků v Němčicích nad Hanou ale zbývá zřejmě poslední otazník. Policie ani Drážní inspekce nechtějí zatím sdělit, kdo bude čelit
obvinění z trestného činu. Strojvůdce
lokomotivy nebo osobního vlaku? Snad
se to brzy dozvíme...
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místních se zastupitelé rozhodli pověřit
kontrolní výbor, aby zmapoval všechna
odstavená auta nejen v Plumlově, ale ve
spolupráci s předsedy osadních výborů
také v Soběsukách, Žárovicích a Hamrech,“ nastínila plumlovská starostka
Gabriela Jančíková.
Díky aktivitě členů výboru vznikl seznam vraků, který obsahuje 28 dlouhodobě nepoužívaných vozidel odstavených na veřejných prostranstvích. Ten
by nyní měl být předán plumlovským
policistům. „Věříme, že díky tomu minimálně některá z těchto aut konečně
zmizí z našich ulic,“ podotkla Jančíková.
(mls)
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PLUMLOV Člověk za volantem
stále marně vyhlíží jediné volné
místo k zaparkování, přitom několik
z nich zabírají auta, o která se nikdo
dlouhé měsíce, ba i roky nestará.
Taková situace dokáže namíchnout
nejednoho řidiče. Skutečně rázně se
ji rozhodli řešit v Plumlově.
Se spoustou odstavených vozů nebojuje pouze Prostějov. Starosti dělají
například i obyvatelům Plumlova, kde
problémy s parkováním řeší čím dál
častěji. Zde se rozhodli zaměřit právě
na auta, o která se už dlouho nikdo nestará. „Jednotlivé případy řešíme průběžně. Po řadě upozornění ze strany

KONICKO Bojí se toho asi každý
starosta. Neprůhledná firma koupí
dům v obci, který následně pronajme dlouhodobě nezaměstnaným
lidem, jejichž příjmy pochází téměř
výhradně ze sociálních dávek včetně
příspěvků na bydlení. Nově příchozí
se i kvůli svému svéráznému životnímu stylu jen těžce sžívají se starousedlíky, přičemž přibývá konfliktů
i následných policejních výjezdů...
Typický příklad takového šlendriánu
lze najít v Přemyslovicích, kam se ze
Slovenska přistěhovaly desítky cikánů
bez základních sociálních návyků. Ve-

Zhruba před rokem velké pozdvižení
vyvolalo v Brodku u Konice obsazení
dvou opuštěných domů cikánskými
nájemníky. „V průběhu roku pak přibyl

Nikdo netuší,
kolik jich tam je...

dení obce proto v minulosti žádalo prostějovský magistrát, aby obec byla vyhlášena oblastí se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů. Nájemníci
by kvůli tomu přišli o nárok na příspěvek na bydlení. Vznikla proto i petice,
kterou podepsalo přes 500 místních.
Jenže jejich přání prostějovský magistrát opakovaně smetl ze stolu.

ještě další dům. V jednom případě přitom v domě není nikdo hlášený, přesto
tam bývá pěkně živo. Ani v tom dalším
absolutně netušíme, kdo tam bydlí, od
sousedů vím pouze to, že tam přespává
i patnáct lidí včetně dětí. Vlastníka této
nemovitosti jsem nikdy neviděl, na
základě plné moci jej zastupuje jakýsi
pán z Prostějova. Předpokládám, že
právě u něj končí peníze ze sociálních
dávek jeho cikánských nájemníků,“ popsal Večerníku aktuální situaci starosta
Brodku u Konice Radomír Novák, který si opakovaně vyslechl obavy místních, aby se situace v obci nezhoršila

ská rodina. Místní obyvatelé z tohoto
faktu byli na prášky, jejich nejčernější
obavy se však nakonec nenaplnily.
Přesto život nových nájemníků živořících v nemovitosti bez vody a elektřiny
měl k idylce hodně daleko.
„Místo původních nájemníků tam
určitě bydlí někdo jiný. Během roku
se jeho osazenstvo již několikrát obObsadí noví
měnilo. Lidé se do něj nastěhují, ale
dlouho zde nevydrží a odchází jinam.
nájemníci i sklepy?
Hlavním důvodem je dle mě kromě
Podobného názoru je i starosta Konice. špatných podmínek v domě také fakt,
Právě do její malebné místní části Ču- že nejsou schopni splácet relativně
nín se loni nastěhovala početná cikán- dosti vysoké nájemné,“ popsal koniczejména v souvislosti s nepořádkem,
hlukem a případně i drobnými krádežemi. „Zásadnější stížnosti jsme zatím
nezaznamenali, přesto bych životní
styl obyvatel těchto domů a jejich dětí
raději nekomentoval...,“ dodal Novák,
podle něhož za celým problémem stojí
špatně nastavená sociální politika státu.

ký starosta Michal Obrusník, který
naštěstí nezaznamenal další rozšiřování tohoto problému ve městě ani
v jeho místních částech.
Do budoucna se jej ovšem podobně
jako jeho brodecký kolega stále obává.
„Přispívá k tomu i nový stavební zákon,
díky němuž se už i sklep může stát bytem. Podle mě bychom se měli vydat
opačnou cestou a stanovit nezbytné
parametry pro slušné bydlení nejen
v bytech, ale i v rodinných domech.
Než se tak stane, bude obchod s chudobou pro všechny velký strašák,“ lomí
ruce Obrusník.
(mls)

V Brodku u Konice koupil obchodník s chudobou další dům

%KM¾PwVÊP¾LGOPÊEKXèWPÊP÷RąKEJ¾\GLÊCQFEJ¾\GLÊ
➢ z titulní strany

NEZAMYSLICE Další možnost, jak si nechat doručit balík,
mají v Nezamyslicích. Městys na
jihu Prostějovska totiž po domluvě s firmou nechal v centru
postavit Zásilkovnu. Ta právě
již několik týdnů slouží obyvatelům Nezamyslic. Zásilkovna už
mimo jiné funguje i v některých
okolních obcích, třeba Vrchoslavicích.
(sob)
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SELOUTKY K hrůzným momentům došlo minulou středu časně
ráno na silnici mezi Seloutkami
a Prostějovem. Osmadvacetiletý
řidič Pavel D. z Určic nezvládl řízení dodávkového automobilu, vyjel
z komunikace a postupně narazil
do dvou stromů. Nárazy ve značné
rychlosti měly fatální následky. Mladík za volantem dodávky neměl šanci přežít, lékaři po příjezdu na místo
už mohli konstatovat jen jeho smrt.
„Jde o třetí tragickou nehodu na
Prostějovsku v tomto roce,“ připomněla mluvčí krajské policie Miluše
Zajícová.

aneb jsme s vámi u toho...
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V úterý 3. srpna odpoledne zastavila hlídka policistů z obvodního
oddělení Plumlov staršího řidiče
dodávky, který jel ve směru od
Nivy na Protivanov. Při kontrole
byla provedena dechová zkouška, která nebyla pro řidiče zrovna
příznivá. Na přístroji se neobjevily nuly, ale hodnoty 0,91 a 0,90
promile alkoholu v dechu. Muž se
nezdráhal a s naměřenými hodnotami souhlasil. Hlídce sdělil, že alkoholovému opojení, konkrétně
půl litru vodky a deci lihového bylinného roztoku značky Alpa, se
oddával od pondělního večera do
úterního rána. Na místě přišel nezodpovědný řidič o řidičský průkaz a dál v jízdě samozřejmě pokračovat nemohl. Případ je policií
řešen jako přestupek proti zákonu
o provozu na pozemních komunikacích a vše bude mít dohru před
příslušným správním orgánem.

Posilnil se vodkou
a francovkou
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rozhovor večerníku

Tomáš Vrba bilancuje pětiletku ve funkci ředitele konické kultury
PROSTĚJOV Koncerty, divadla, ale
také vernisáže, přednášky nebo sportovně-společenské akce. Konice byla
odjakživa střediskem zábavy všeho
druhu. V posledních letech se však
ještě více než dříve stává také centrem
kulturních a společenských akcí. Zásluhu na tom má i Tomáš Vrba (na
snímku), ředitel zdejšího Městského
kulturního střediska. Právě pod ním
se řada událostí – často ve spolupráci
s dalšími organizátory – daří uskutečnit. A výsledek? Rozmanité jaro,
zajímavé léto, pestrý podzim i na akce
bohatá zima, v Konici to zkrátka po
společenské stránce žije celoročně.
A ani letošní léto není jiné. Kromě
svých zkušeností v pozici ředitele
(a také kytaristy v kapele Black Sabbath revival) představil vše, na co se
mohou lidé nejen v Konici těšit.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal SOBECKÝ
yy Jak jste se dostal k vedení kultury
v Konici? Původně jste totiž pracoval
v jiném oboru?
„Ano, máte pravdu, podnikal jsem pětadvacet let v elektru. Jak už ale je člověk
v obou dlouho, hrozí mu, že vyhoří.
A mně se stalo právě tohle. Udělal jsem
si tak dálkově školu, cítil jsem, že to chce
trošičku změnu. Kultura byla odjakživa

můj koníček. Ale že se to stane někdy
mým povoláním, tak to jsem opravdu
tehdy nečekal.“ (úsměv)
yy Po pěti letech ve funkci, co myslíte,
že je nejtěžší při organizování kulturního života?
„Asi zisk financí. Máme prostě určitý rozpočet a s ním musíme pracovat. Nebýt
grantů a dotací z Olomouckého kraje,
nebylo by možné úroveň kultury udržet.
Nyní děláme přes sto dvacet akcí za rok
a jen na zámku se otočí dvacetu tisíc lidí.
Hodně se toho podařilo udělat. Nyní je ale
největším oříškem koronavirus, jak všechny akce skloubit a dostat na ně lidi zpátky.“
yy Kdybyste měl srovnat kulturní
a společenský život v Konici nyní
a před dekádou, jak by tohle srovnání
dopadlo?
„Myslím si, že nabídka pořadů a akcí je
stoprocentně bohatší. Ve funkci jsem ale
sotva pět let. A když se ptáte na čas před
deseti lety, to jsem spíše vnímal jako spotřebitel, muzikant a občan Konice. Vždycky to ale stálo za to. Ať byl ve funkci kdokoli, tak si to své tady každý našel. Nově
máme určitě daleko větší návštěvnost na
zámku. Máme i dobrou spolupráci s novým komunitním centrem, do něhož se
zapojilo hodně lidí. Kvalita uměleckých
pořadů byla vždycky dobrá. Ale otázkou
je, jak vše občané Konice vnímají. Ne vždy
se mi totiž zdálo, že by to lidé brali...“
yy Ne každý to uměl ocenit?
„Ani já, jako tehdy spotřebitel, jsem to
často tak nevnímal. Až teď, kdy v kultuře
děláme ve třech lidech plus účetní na půl
úvazku a externí pracovníci, spolky, tak

vizitka
TOMÁŠ VRBA

21080310946

✓ narodil se 21. února 1969 v Prostějově
✓ ředitel Městského kulturního střediska
(MěKS)Konice, nadšenec do kultury,
hudebník
✓ střední školu technického směru vystudoval
v Olomouci
✓ na Akademii J. A. Komenského studoval do
roku 1992 Management
✓ má za sebou dálkové studium v oboru Podnikání v technických
povoláních zakončené maturitou (Střední škola gastronomie
a služeb, Přerov)
✓ 25 let podnikal a prodával v oboru elektro a domácích potřeb
✓ v dubnu 2017 se stal ředitelem MěKS, devátým rokem je pak
frontmanem kapely Black Sabbath Dio Tribute
✓ od roku 2018 je zastupitelem města Konice, rovněž je předsedou
redakční rady zdejšího zpravodaje
✓ působí rovněž v Českém svazu včelařů
✓ mezi jeho koníčky patří kapela Black Sabbath Dio Tribute, hra
na kytaru, saxofon, flétnu a taky zpívání stejně jako cyklistika, turistika
a včelaření
zajímavost: z armády, v níž působil mezi lety 1988 a 1990, si odnesl
zájem o letadla, auta i motorky

vnímám, co všechno to stojí za úsilí a že
je zde toho vyžití hodně.“
yy Která z kulturních nebo společenských akcí je podle vás nyní nejoblíbenější?
„Stoprocentně jsou to vánoční trhy. To
je absolutně největší akce v Konici, kdy
návštěvnost je i pět tisíc lidí. Myslím si, že
navíc vždy probíhají s bohatým programem. Vždy to ale taky záleží na financích,
co se nám podaří udělat, jakou kapelu sehnat, jak se to vyšperkuje. Vše je to o rozpočtu: o příspěvcích a sponzorech.“
yy Co v nejbližších měsících Konici
i okolí čeká?
„Již proběhly například Legendy Konice,
Žváčkův festival, Klub přátel hudby. Pokud se jedná o vernisáže, zde všechno doháníme. Většinou jsme dělali programy
na červenec a srpen dohromady, letos
jsme vše rozsekli, abychom to dohnali.
Každý měsíc tak jsou zde výstavy a koncerty, čeká nás také divadelní představení. Na nádvoří přijede divadlo z Brna, je
to z dílny Bolka Polívky, takže věříme, že
bude zájem. Ještě v srpnu nás čeká také
ne ve spobohaté prázdninové odpoledne
m Srdíčko,
lupráci s mateřským centrem
ím kinem.
kde to bude završené opět letním
Loni jsme tento program vyzkoušeli,
čně dobré.
jestli se chytne a bylo to skutečně
etti, ledové
Takže letos máme v nabídce Yetti,
království. Co se týká září, tak plánujeme
ede i nový
divadelní festival, kde se předvede
ůra. Bude
konický divadelní spolek Šňůra.
ály, přijede
to ale okořeněné i profesionály,
pan Přeučil, doveze workshop k našemu
divadlu, s loutkami bude mítt pohádku
á. Klasicky
i jeho partnerka Eva Hrušková.
me s turispak budeme mít drakiádu, máme
ujeme
ty výlet na Pilavku. Spolupracujeme
me
s komunitním centrem, děláme
nejen kulturní, ale i sportovníí
akce. S Mamut agency připra-vujeme i předprodej na Rybič-ky 48. Lidi se mají na co těšit.“
yy Jak byste zhodnotil přínos
nos
entra, ktezmíněného komunitního centra,
vé?
ré je ještě relativně pořád nové?
ničtíkonečč
„Jeobrovský,protoženynísiKoničtí
ně můžou vyzkoušet na vlastní triko něco
uspořádat sami, sejít se tam. A nemusí to
být jen plánované akce od nás z Městského
kulturníhostřediska.Dokonceseemůžeobožadované.
novit i kino, které je v Konici požadované.
omerčním.
Ale musí to být způsobem nekomerčním.
čité kluby,
Takže mohou vzniknout určité
i kinoklub, co tady byl. Může zde zahájit
činnostiBijásek.Věřím,žeselidénaučíchotivních lidí.
dit. Určitě objevíme hodně aktivních
disku málo
Přeci jen je nás v kulturním středisku
ráci s lidmi.
a máme hodně vazbu na spolupráci
To samé turistické informačníí centrum,

tam máme v plánu akce na nordic walkingové trasy, je zde možnost zakoupení
nordic walkingových holí. Tudíž nejen přes
kulturu, ale i přes sportovně-společenské
akcebudespolupráceúžasná.“
yy Takže vytvoření komunity, což
má být účelem centra, se tedy v Konici daří?
„Ano, přesně tak.“

velském Otvíráku s technikou. No
a byla tam kapela Scroll s úžasným
zpěvákem. Tak jsem ho oslovil, jestli
by nechtěl založit skupinu a udělat
něco většího. A bylo to. (úsměv) Nyní
jsme v TOP 20 na světě, udělali jsme
si i dvojcédéčko. Vše se přitom snažíme dělat charitativní formou. Veškeré
výtěžky šly na léčbu rakoviny. Jen náš

A když se ještě vrátím k rakovině…“
yy Povídejte…
„Několik členů Black Sabbath mělo problém s rakovinou. Proto jsme se rozhodli, že vydané
CD bude formou charity. A například
Tony Iommi měl to CD v ruce. To byl
zatím největší počin.“

Nyní jsme Black Sabbath revival v TOP 20 na světě,
udělali jsme si i dvojcédéčko. Vše se přitom snažíme
dělat charitativní formou. Veškeré výtěžky šly na
léčbu rakoviny. Jen náš reklamní videoklip už má
čtyři a půl milionů zhlédnutí! To jsme vůbec nečekali…
yy Zatímco komunitní centrum září
novotou, o zadní stěně zámku se to
říct nedá. Je v plánu oprava?
„To je otázka spíše na město. Samo kul-l
turní středisko má v zámku jen čtyři
místnosti. Je to ale vždycky o rozpočtu.
Pokud se podaří získat nějakou dotaci
z Olomouckého kraje, tak se vždy kus
práce udělá. Začalo se kdysi s omítkami
zámku, vnitřními i vnějšími. V poslední
době to byla třeba spojovací chodba kostela se zámkem. Teď se postupně rozebírá
zámecká zeď, která hrozila pádem do
Smetanovy ulice. Určitě se bude ale postupovat dál. Jen se nedá vše udělat naráz.“
yy Hodně jste svého času kritizoval
stav plakátovacích ploch a navrr
hoval jste zpoplatnění. Posunuly se v tomhle
směru změny?

„Nic se v tomhle
směru
neudělalo,
nejsou žádné změny...
Pouze je to v plánu, z čehož
jsem trochu smutný. Ale jedna plakátovací plocha se odstranila, nahrazujeji
nahrazuje ji alza
box.“
yy Vy ovšem nejste jen ředitelem
městského kulturního střediska ale
taky hudebníkem a členem Black Saa
bbath revival. Jak jste právě k této skuu
pině přišel, co vás k ní
nípřivedlo?
přivedlo?
„Byla to vlastně náhoda… Tuším,
že se psal rok 2012. Švagr mě oslovil,
jestli bych mu nepomohl na lito-

reklamní videoklip už má čtyři a půl
milionů zhlédnutí! To jsme vůbec nečekali.“ (úsměv)
yy Jakou část repertoáru Black
Sabbath máte nejradši?
„Nejradši máme Diovské období, byla v něm například
velká melodika, vokály. Ale
zase bez Ozzyho surového základu by to nešlo.

volby 2021
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OLOMOUCKÝ KRAJ Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9. října. Již v úterý 3. srpna byla uzávěrka přihlášek pro kandidující politické subjekty, z níž vyplývá, že v Olomouckém kraji se
o hlasy voličů bude ucházet celkem dvacet stran a hnutí. Na
jejich kandidátních listinách jsou pochopitelně i zástupci prostějovského regionu, někteří z nich dokonce v jejich čele.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC

Hnutí ANO 2011 povede v Olomouckém kraji do voleb bývalý hejtman
a nyní již občan Prostějova Ladislav
Okleštěk. Krýt záda mu bude jako kandidát číslo dvě další Prostějovan Jaroslav
Faltýnek, který i po nedávných těžkých
nařčeních z korupce bude usilovat o další poslanecký mandát. „V našem hnutí
převažovaly názory, že Jaroslav Faltýnek
se má objevit na naší kandidátní listině.
Nemám s tím vůbec žádný problém,“
řekl Večerníku lídr kandidátky Ladislav
Okleštěk, který věří ve volební úspěch.
„Chceme i v Olomouckém kraji obhájit
prvenství a splnit tak roli favorita. Máme
co nabídnout svým voličům a chceme
odvádět i nadále dobrou práci pro ob-

čany jako tomu bylo doposud,“ dodal
Okleštěk.
Prostějovsko má své zastoupení na seznamu lídrů kandidujících stran i v jiných
politických subjektech. ČSSD povede do
parlamentních voleb v Olomouckém kraji bývalý náměstek hejtmana Ladislav Hynek z Kostelce na Hané, KSČM si zvolila
za lídra Ludvík Šulda ze Seloutek a SPD
povede do voleb tradičně Radim Fiala
z Prostějova. A to není vše, nováčka na
politické scéně, hnutí Přísaha má v kraji za
jedničku Václava Vévodu z Přemyslovic.
To základní lze zatím vyčíst ze zveřejněných kandidátních listin. Na nich se
ovšem objevují v popředí i další zajímavá
a známá jména z prostějovského prostře-

dí. Například z pátého místa kandidátky
Pirátů a Starostů jde do parlamentních
voleb prostějovská zastupitelka Hana
Naiclerová, z šestého místa kandidátky
Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) pak
vysokoškolský profesor Petr Sokol či ze
stejné pozice bude o hlasy voličů usilovat
další zastupitel Prostějova Pavel Dopita
na kandidátce SPD. Dokonce na třetích
místech kandidátních listin figurují Miloš Golian z Prostějova (Trikolora/Svobodní/Soukromníci) a Milan Křupka
z Přemyslovic (Přísaha).
Parlamentní volby 2021 se uskuteční přesně za dva měsíce a Večerník bude pravidelně sledovat vývoj dalších kandidátních
listin u ostatních politických subjektů.
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„Chci změnu, která
neobrátí svět naruby“

PROSTĚJOV I na Prostějovsku
budou letošní volby soubojem mezi
stranami současné vlády a opozicí.
Ze stran současné opozice může
mít šanci na zvolení nejvýše postavený kandidát ODS i pravicové koalice Spolu z Prostějovska prostějovský vysokoškolský učitel Petr Sokol.
Ten v krátkém rozhovoru s Večerníkem představil svůj program.

21080610972

yy Proč jde učitel do voleb?
„Chci přiložit ruku k dílu a podpořit
změnu v české politice. Jsem přesvědčen, že u voleb musíme říct některým
věcem DOST! Změnu samozřejmě
slibují mnozí, ale já osobně věřím, že
my prosazujeme změnu, která neobrátí svět naruby. Nejsme totiž ti, kteří
slibují všechno všem a všechno jen
kritizují. Máme konkrétní program
pro celou Českou republiku i Olomoucký kraj a dokážeme ho splnit,
což dokazuje práce našich zástupců
v čele radnic i kraje. Osobně kandi-

Ò Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Ò PIRÁTI a STAROSTOVÉ (koalice České pirátské strany
a STAROSTŮ A NEZÁVISLÝCH)
Ò SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (koalice Občanské
demokratické strany, KDU-ČSL a TOP 09)
Ò Česká strana sociálně demokratická
Ò VOLNÝ blok
Ò Komunistická strana Čech a Moravy
Ò Aliance pro budoucnost
Ò PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty
Ò ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Ò Levice
Ò Moravané
Ò Koruna Česká
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Ò Strana zelených
Ò Švýcarská demokracie
Ò Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Ò ANO 2011
Ò Trikolora Svobodní Soukromníci
Ò Moravské zemské hnutí

duji samozřejmě také proto, aby byl také reprezentantem svého regioslanecké sněmovně slyšet
v Poslanecké
nu. Co přesně chcete udělat pro náš
hlas Prostějovska. Jedokres?
ním z mých cílů
Zde se chci zaměřit na úrobude také boj
veň školství, kvalitu silnic,
proti zneužíválepší dopravní spojení
ní sociálních
s Přerovskem i dalšík,
dávek,
aby
mi sousedními okresy.
atek pedostatek
Mou prioritou bude
el opravdu
něz šel
také získat prostředky na
ebným a ne
potřebným
obnovu plumlovského
těm, kteří jen nezámku či opravu prostěchtějíí pracovat.
jovského místního nádrayy Poslanec by
ží, což je všechno součástí
měl být nejen zánašeho krajského progra- PRAHA, PROSTĚJOV Sněmovcem strany, ale
stupcem
mu.
(red) ní volby by v červenci podle modelu agentury Median vyhrálo
hnutí ANO s 26 procenty hlasů.
Druhá by skončila koalice Spolu
se ziskem 21,5 procenta. Oproti
červnu si vyměnila pozici s koalicí
Pirátů a STAN, kteří s podporou
20 procent klesli na třetí místo. Vyplynulo to z průzkumu agentury
Median.
Hnutí ANO má stejnou podporu jako
v červnu, a obhájilo tak pozici lídra.
Koalice Spolu si polepšila o 1,5 procentního bodu, naopak Piráti se STAN
o 1,5 procentního bodu oslabili. Pokles preferencí pokračuje u hnutí SPD,
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malých stran činí plus minus půl procentního bodu a u největších až 3,5
bodu a autoři průzkumu upozorňují,
že vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze
stran se ziskem okolo pěti procent by
se nyní reálně do sněmovny dostala.
Sněmovních voleb by se v červenci zúčastnilo podle svého vyjádření 63 procent respondentů, určitě by k volbám
nešlo 28 procent dotázaných. Z lidí
2YÙEÈUXVWUDQ\MHUR]KRGQXW½ ochotných jít volit je o výběru politicSRORYLQDOLGÉ
kého subjektu rozhodnuto 47 procent
NWHÔÉFKWÈMÉNYROE½PMÉW
dotázaných, 34,5 procenta respondenPrůzkum probíhal mezi 1. a 31. čer- tů přiznává, že s výběrem konkrétní
vencem na vzorku 1078 responden- strany či hnutí ještě váhá. ¨
tů. Statistická odchylka v případě převzato z www.ceskatelevize.cz
v červenci by získalo sedm procent,
o procentní bod méně než v červnu.
O půl procentního bodu naopak posílilo nové hnutí Přísaha, které by volilo
6,5 procenta lidí ochotných jít k hlasování. Do dolní parlamentní komory by
se ještě dostali komunisté s podporou
šesti procent. Pod hranici vstupu do
sněmovny spadli v červenci sociální
demokraté, získali by 4,5 procenta.
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Konstelace hvězd Prostějova
Hlavní nápor letních dovolených pomalu opadá a většina Prostějovanů
se vrací do běžné všední reality. Bude zapotřebí zapojit se i do pracovního
procesu, což bude pro mnohé ten největší problém. Půjde to velice ztuha.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Nezapomeňte na to, že jeden z blízkých má
tento týden narozeniny. Na oslavu
rozhodně jděte a hlavně nezapomeňte na dárek, který by dotyčného potěšil. Po delší době se navíc
sejdete s celou rodinou.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Buďte maximálně ostražití, okolí na vás chystá léčku, do které se můžete chytit.
Dávejte si tedy bedlivý pozor, co
kde řeknete nebo uděláte. V závěru
týdne pak na vás čeká nemilé setkání v rámci rodiny.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Na
silnicích si jako řidiči dávejte velký
pozor, ve vlastním zájmu raději za
volant během těchto dní vůbec nesedejte. Hrozí vám úraz, který se vám
jako chodci nebo cyklistovi nestal.
Auto tedy pro jistotu nechte v garáži.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Stále se nemůžete dostat do pracovního tempa, což vás bude rozčilovat. Do stresu se budete dostávat hlavně v těch
okamžicích, kdy nadřízení na vás
budou tlačit. Rozvrhněte si práci na
každý den a plán splňte.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vaše nová
známost se začíná chovat úplně jinak, než jste si představovali. Bude
to pro vás velké zklamání, neboť jste
byli přesvědčeni, že jste konečně
našli toho pravého partnera. Ukončete to hned na začátku.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Takřka
nic pro vás nebude nemožné a poradíte si se všemi úkoly, které tento
týden přináší. Dokonce se vám podaří vyrovnat i menší dluhy, jež jste
si v posledních týdnech nadělali.
Prožíváte šťastné období.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Jste
přesvědčeni o tom, že svoji práci
vykonáváte dobře a pochopitelně požadujete náležitou odměnu.
Jenže platově na tom nejste vůbec
dobře a na toto téma vás čeká pohovor s šéfem. Připravte si argumenty.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Váš
partner se poslední dobou nechová podle vašich představ a vy se jen
marně budete pídit po tom, proč
tomu tak je. Nezbývá vám nic jiného než začít trošku pátrat v jeho
okolí. Zřejmě je vám nevěrný.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Přijdete na to, že v rodině bobtná
problém, který se výrazně podceňuje. Pokud včas nezakročíte, čekají
nejen vás finanční problémy. Projděte si všechny resty a napravte je.
Zejména ty úřední.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Jste jedni z mála, které letní dovolená teprve čeká. Na rozdíl od
ostatních tedy budete mít dobrou
náladu, kterou dokážete okázale dát
najevo. Připravte se ale také na to, že
vám kolegové budou závidět.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. V hlavě už velice dlouhou dobu nosíte nápad, který se konečně rozhodnete realizovat. Budete sice muset sáhnout
hodně hluboko do svých úspor, ale
nikdy toho litovat nebudete. A rodina také ne.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Čeká vás
oslava v rodinném kruhu, na kterou
se vůbec netěšíte. Ostatně setkání s příbuznými jste nikdy neměli
v oblibě. Tentokrát ale udělejte výjimku, na setkání vás čeká hned několik příjemných překvapení.

nákupní
servis
pro vás
Bavorské
k klobásky na gril
400g

41,90
(220g)

69,90

74,90
(300g)

67,90

59,90
(200g)

41,90
(330 g)

Špízy 365g

149,00
(1kg)

49,90

-

-

-

-

Camembert na gril 100g

24,90
(120g)

24,90 (120g)

-

24,90

23,90

18,90
(90g)

ãSHNiÿN\J

14,90
(100g)

59,90

99,90
(1kg)

84,90(640g)

55,90

75,90

+RYč]tEXUJHU[J

44,90
(220g)

74,90

-

79,90(360g)

79,90
(440g)

59,90
(330g)

.UNRYLÿNDYPDULQiGčJ

119,90
(525g)

79,90

169,00
(1kg)

-

109,90

99,90
(500g)

Grilování je tepelná úprava, při které na pokrm dopadá záření vyvolané elektrickou topnou spirálou (v troubě, v mikrovlnné troubě kombinované s grilem) nebo
žhnoucími kusy paliva (otevřená ohniště). K tomu, aby došlo k dostatečné tepelné
úpravě i uvnitř pokrmu, jsou pro grilování vhodnější tenčí kousky. Pokrm lze před
přípravou vhodně okořenit. Takto připravené maso je v tuzemsku velmi oblíbenou pochoutkou, akce bývá spojená s rodinnou či přátelskou kratochvílí. A tak
se vyplatí vědět, že nejlevnější bavorské klobásky a také sýr camembert nabízí
Penny market, pro špízy a krkovičku v marmeládě, ale i hovězí burger se vypravte
do Lidlu, špekáčky nabízí nejvýhodněji Tesco..
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 4. srpna 2021.

21080310950

4'57/¦

Celosvětový úklidový

den se kvapem blíží

PROSTĚJOV
Český
svaz
ochránců přírody opět vybízí
dobrovolníky k účasti na podzimním pokračování české verze
celosvětové kampaně „Ukliďme
svět“. Letos půjde již o 28. ročník!
„Ukazuje se, že tato akce se pevně uchytila v povědomí českých
ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát
města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města

'58+§.2/2
296783(1.<1$)/258
Letní Flora Olomouc 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.

2. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
NA CO SE MŮŽOU NÁVŠTĚVNÍCI TĚŠIT O VÍKENDU?
a) výzkumná laboratoř rostlin
b) Dny moravských vín
c) letní For Model
Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2021...
Výherci volné vstupenky z čísla 30: Oldřich LOŠŤÁK, Prostějov * Lenka TRNEČKOVÁ, Prostějov
* Drahomír DUCHEK, Mostkovice * Alena HOŘAVOVÁ, Prostějov * Mojmír BÍLÝ, Horní Štěpánov
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.

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: KE GRILOVÁNÍ...

Naše

infoservis

WWW.VECERNIKPV.CZ

en?
šd

Ja

9. srpna 2021

Prostějova a ČSOP Iris v sobotu
25. září 2021. Budu moc ráda, když
si lidé udělají čas na pomoc přírodě a přidají se,“ informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Do kampaně se po celé České republice může zapojit kdokoliv buď zorganizováním vlastní akce,
anebo účastí na akci vyhlášené
v okolí. Pokud si chtějí lidé organizovat akci sami, je zapotřebí, aby se
přihlásili prostřednictvím webového formuláře na www.uklidmesvet.cz.
(red)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Horní Štěpánov - Pohora Obec: Repechy, Bousín
Obec: Konice
Dne: 23. 8. 2021 od 7:00 do Dne: 24. 8. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 27. 8. 2021 od 7:30 do 14:30
15:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: Část obce hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Konice - celé ulice Zádvoří, Nad Horní Štěpánov - Pohora: nová od- Repechy, Bousín.
Šafranicí, č. 479, 593, 508, 366, běrná místa připojená podzemním Část obce Drahany: podél hlavní silni377 Pod Vyšehradem, ul. Chmel- vedením NN podél hlavní silnice ce část ulice od č. 147 a kostela až po
nice od č. 44 a 4 po č. 161, Ovčír- před místní částí Pohora a na jejím č. 66 a dále celá ulice od č. 6 , 68 a 206
začátku směrem od Horního Štěpá- oboustranně až po č. 77 včetně č. 74,
na, Cihelna I, Cihelna II.
nova.
Obec: Konice
224 a 228. Celá ulice od č. 96 dále
Dne: 23. 8. 2021 od 7:30 do 11:00 Obec: Buková
směrem k potoku Velká Haná až na
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Dne: 25. 8. 2021 od 7:00 do 15:00 konec ulice po č. 220. Celá východní
Jiráskova, Za Nádražím, lokalita hodin. Vypnutá oblast: celá obec část obce od začátku ze směru od Žánovostaveb nad Jiráskovou ulicí, Buková.
rovic podél hlavní silnice až po č. 133
Odběratelské trafostanice: Buková a 10 včetně bočních uliček. Dále celá
č.p. 359 u nádraží.
voda (č. 300747), Buková ZD (č. severní část obce od č. 16, 116, 26 a 28
Obec: Tištín, Koválovice
300748).
u Tištína, Těšice
směrem ke hřbitovu až na konec obce.
Dne: 23. 8. 2021 od 7:30 do 12:30 Obec: Slatinky
Celá ulice od č. 38, 37 a 200 směrem
hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Dne: 25. 8. 2021 od 7:30 do 15:30 k Návesnímu rybníku a kolem něj.
Tištín, Koválovice u Tištína, Těši- hodin. Vypnutá oblast: Slatin- Odběratelské trafostanice: VE Drace. Odběratelské trafostanice: Ne- ky: č.p. 226, 229, 230, 231 a parc. hany (č. 700124), Protivanov: VE
zamyslice ZD (č. 300722), Tištín K/1066/67.
t1 (č. 301309).
Prima (č. 300731), Koválovice Obec:
Obec: Konice, Budětsko, Zavadilka
ZD (č. 300705), Areál BPE Tištín Čelechovice na Hané,
Dne: 30. 8. 2021 od 7:00 do 15:00
Kaple, Smržice,
Agro (č. 701098).
hodin. Vypnutá oblast: celé obce:
Kostelec na Hané
Obec: Osíčany, Švábenice,
Budětsko, Zavadilka. Část obce
Dětkovice u Vyškova, Prasklice Dne: 25. 8. 2021 od 7:30 do Konice: lokalita Vyšehrad od č. 365
Dne: 23. 8. 2021 od 13:00 do 16:00 hodin. Vypnutá oblast: po č. 243 (vč. areálu Správy silnic)
14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá obec Čelechovská Kaple, část a dále od č. 246 a 328 po č. 278.
celé obce Osíčany, Švábenice, obce Čelechovice na Hané včetně Odběratelské trafostanice: BudětDětkovice u Vyškova, Prasklice. podnikatelských subjektů ve vy- sko ZD (č. 300491), FVE Solar
Odběratelské trafostanice: Švábe- mezené oblasti ul. Pod Kosířem Global Ochoz (702091).
nice ZD (č. 310604), Švábenice celá vč. areálu SEMO a.s., celé ul. Obec: Konice
Bureš (701060), Dětkovice ZD Světničky, Pod Hrází, ul. Příční od Dne: 31. 8. 2021 od 7:30 do 15:30
(č. 320347), Švábenice škola (č. ul. Světničky po č. 135 a 266, ul. hodin. Vypnutá oblast: Konice: celé
Cukrovarská - pravá strana od ul. ulice Zádvoří, Nad Šafranicí, č. 479,
310603).
Světničky po č. 43, areál bývalého 593, 508, 366, 377 Pod Vyšehradem,
Obec: Určice
Dne: 24. 8. 2021 od 7:30 do 15:00 cukrovaru s fa. Armex Oil, s.r.o., ul. Chmelnice od č. 44 a 4 po č. 161,
hodin. Vypnutá oblast: Určice - J. Balašová, Kostelec na na Hané Ovčírna, Cihelna I, Cihelna II.
jednostranně ulice podél silnice - ČOV a lokalita Kavan, skleníky Obec: Kralice na Hané
směr Alojzov od č. 212 po konec Farma Kopeček s.r.o., dále část Dne: 31. 8. 2021 od 7:30 do 14:00
obce s č. 498 a vodárnou, dále č.p. obce Smržice s celou ul. Mlýnská, hodin. Vypnutá oblast: Kralice na
213, 261, 215, 509, 344-348, 357, oboustranně část ul. Olší od č. 10 Hané: jednostranně ulice Hlavní
a 19 po konec obce směr Kostelec třída od č.p. 16 po č.p. 13.
489, K/1604/18, 233, 223, 237.
n. H., vč. č. 535, RS plynu, T-Mo- Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Dne: 26. 8. 2021 od 7:30 do bile, ul. Kobližnice jednostranně Dne: 2. 9. 2021 od 7:30 do 15:00
15:00 hodin. Vypnutá oblast: jed- od č. 473 po č.487. Odběratelská hodin. Vypnutá oblast: ul. Krapkonostranně ul. Žeranovská č. 18-40, trafostanice Čelechovice Bema (č. va s č. 20, 22, 24 + garáže.
300751)
Na Hrázi č. 3-6.
E.ON Distribuce a.s.

REALITY

FINANCE

KOUPÍM

KOUPÍM CHATU. Tel.: 604 635 465

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

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.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
SLUŽBY

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

16011421482

.ġ

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

Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích žijí dál.

Dnes, tj. 9. srpna 2021,
vzpomínáme 7 let,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav PETRÁSEK
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkuje
syn Miroslav s rodinou.

Dne 6. srpna 2021
by oslavila 85. narozeniny
paní Helena DUFKOVÁ
a zároveň jsme si

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout…

29. července 2021
připomenuli 7. výročí od úmrtí
pana Josefa DUFKY.
S láskou vzpomíná
dcera Hana s rodinou.

Dne 6. srpna 2021
by se dožil 80 let
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, švagr
pan Ladislav ROLNÝ.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka, dcera
a syn s rodinami.

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

Dne 8. srpna 2021
jsme si připomenuli
6. smutné výročí od úmrtí
pana Jiřího KUPKY
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a děti s rodinami.

21072820918

21041620442

Prodám z masivu: 2x komoda 120x93x48,
1x TV stolek 100x48, x konf. stolek 120x60.
Tel.: 731 852 786

To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
h srdcích.
v našich

Uzávěrka
řádkové
INZERCE
je v PÁTEK
13. srpna
v 10.00 hodin

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

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

21031920334

21032610369

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

21070820844

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

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

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

Dne 12. srpna 2021
vzpomeneme 8. výročí úmrtí
naší tetičky
paní Růženy TYLŠAROVÉ
z Přemyslovic.
S láskou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
švagrová Helena, neteř Dana
a synovec Stanislav s rodinami.

21080620976

20091121413

Prodám nafukovací člun původní
cena 37.000 Kč, nyní 13.000 Kč +
elektrický motor. Tel.: 775 932 570

Dne 13. srpna 2021
uplyne 8 let od úmrtí
paní Petry PELZLOVÉ,
roz. Svobodové.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.
Rodiče a bratři.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098
21061620769

21062220812

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Ludmila Šťastná 1931
Prostějov Pondělí 9. srpna 2021
Alfons Matoška 1928
Prostějov Alois Křupka 1937 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 10. srpna 2021
Miloslav Štěpánek 1927 Klenovice n/H
Jarmila Bartošíková 1951 Vrážné 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Petr Ondroušek 1960
Protivanov Pátek 13. srpna 2021
Svatava Pěnčíková 1953
Prostějov Zdeněk Navrátil 1934 Olšany u Prostějova 10.15 Obřadní síň Prostějov
Radoslava Čechovská 1927 Prostějov Antonín Lužný 1929 Vranovice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Alena Krylová 1931
Prostějov
Ondratice Josef Pěška 1924
Vídeň
Jiří Rolný 1953
Prostějov Vladimír Kovařík 1943
Pěnčín Jaroslav Tříska 1935
Ohrozim
Marie Kovaříková 1931
Kralice n/H Věra Ondrýsková 1935

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaromír Rufer 1950

Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Prostějov Pondělí 9. srpna 2021
Pavel
Drábek
1993
Určice
11.00 Obřadní síň Prostějov
Prostějov
Kralice n/H Ing. Luděk Skácel, plk. v. v. 1952

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Augustin Žáček 1926
Zdeněk Spurný 1941
Alena Daňková 1947

Prostějov
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A ZNOVU! PROSTĚJOVSKÉ
MUZEUM OBCHÁZÍ ŠIKANA,,
ŘEDITELKU TO STÁLO MÍSTO
O
kultura

strana 18

REGION ZAMRZL:
BOURALO SE I BRUSLILO,
KDY BYLA NEJVĚTŠÍ "KOSA"?
ledové zpravodajství
dvoustrana 20-21

PROSTĚJOVSKÝ

Vecerník
ˇ k

MILUJEME
2!Þ!.
*'
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Pondělí 15. února 2021
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Zatímco v loňském roce do
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evidují již celkem případů

leden+únor

2020
2021

PROSTĚJOVSKO O tomhle se hodně mluví a lidé už
mají pochopitelný strach! Po celém jihu prostějovského regionu se již několik týdnů šíří informace
o nebývalé sérii vloupání do rodinných domů. Zloději,
kteří si z nich opakovaně odnáší finanční hotovost či
šperky, policistům stále unikají. Už v minulém čísle
jsme podrobněji informovali o situaci ve VranovicíchKelčicích, kde byly v krátké době za sebou vykradeny
hned tři domy. Neplatí to však pouze protuto obec. V nedalekých Vřesovicích
zloději
sovicích se zlo
vloupali do čtyř domů, tři nemovitosti byly 2À=?ßNíNN?
Hí
postiženy v Otaslavicích a další v Mořicích či H;MNL;Hí
Želči. Obyvatelé těchto i mnoha dalších obcí
tak mají jedinou otázku: kdy tohle skončí!?

2210
02204110130
21020410130

Od začátku roku policisté

A JEŠTĚ OBDRŽÍTE

DÁREK NAVÍC ZDARMA!

16 stran
n

21020910137

PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
LZE ZÍSKAT V SRPNU
VEČERNÍKU ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU

SERVIS PŘED VÝBĚREM
DALŠÍHO STUDIA
speciál Večerníku

Objednejte si PŮLROČNÍ abonenství za pouhých 500 Kč
Objednejte si ROČNÍ abonenství za pouhýchh 990
990 K
Kčč
a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku v ceně 200 Kč a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku v ceně 350 Kč

1(9+(-7(16.217$.729$7

tel.: 582 333 433 | mobil: 608 960 042 | e-mail: predplatne@vecernikpv.cz
nebo se stavte osobně v redakci Večerníku,
kterou najdete na adrese Vápenice 19 – jsme zde pro vás každé pondělí a čtvrtek
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A nevěříte sociálním sítím?

pak je tu TRADIČNÍ MOŽNOST:
NOST
PODEJTE SI ŘÁDKOVOU ČI SLOUPCOVOU INZERCI
V NEJČTENĚJŠÍM REGIONÁLNÍM PERIODIKU
a pak už jen čekejte…
Poradíme vám, jak nejlépe zasáhnout zvolenou cílovou skupinu, ušijeme na míru kampaň v tištěných titulech
PROSTĚJOVSKÝ Večerník a PROSTĚJOVSKÉ RADNIČNÍ LISTY i na internetových stránkách:

www.vecernikpv.cz
p

SRPNOVÁ NABÍDKA – vyberte si a usmívejte se…
varianta A

varianta B

varianta C

~ CHCI SLEVU DLE VĚKU ~

~ JEDNA AKCE NA CELÝ MĚSÍC ~

~ VIDITELNÁ INZERCE ZA MINIMÁLNÍ CENU ~

Zadejte si řádkovou inzerci a získáte slevu dle
vašeho věku, 1 rok = 1 koruna

Zadejte si inzerát do rubriky PRÁCE NABÍZÍ
v minimální hodnotě 300 Kč
a zdarma získáte SLOUPCOVOU INZERCI
o rozměru 45x60 mm

Zadejte si graficky zpracovanou inzerci v
rubrice SLOUPCOVÁ se slevou 50%

* Nevztahuje se na rubriku práci nabízí a vzpomínáme

45x60 mm p
původní cena 450 Kč cena p
po slevě 225 Kč
90x60 mm původní cena 600 Kč cena po slevě 300 Kč

1(9+(-7(
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 .217$.729$7

tel.: 582 333 433 | mobil: 608 960 042 | e-mail: inzerce@vecernikpv.cz
nebo se stavte osobně v redakci Večerníku,
kterou najdete na adrese Vápenice 19 – jsme zde pro vás každé pondělí a čtvrtek

Nabídka platí při objednávce do 31. srpna!

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Žeranovská
Petr RANDUS, Držovice
Výhercezískává:3 VSTUPENKY v hodnotě 450 kč na akci.

Také jedenatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 12. 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
Michal Hrůza
Alena ŠTEFANOVÁ, Konice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...BOBOVOU...
Dominik KRÁTKÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVOU VSTUPENKU v hodnotě 400 Kč na atrakci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 9, 1, 1
Kamil BENEŠ, Kralice na Hané
Výýh
V
ýh získává:
í
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
Výherce
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Ani o prázdninách učení nemusí být mučení.
Lucie SMRČKOVÁ, Držovice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

QLµKGNMACQRµAF
d!-0)/.ă
20112061779

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 SPORTU
a graficky lehce poupravili nového trenéra prostějovských fotbalistů, který si zakopal za pražskou Spartu
i londýnskou Chelsea…
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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ČÍSLA, ŠVIHÁK, INAK, OVSÍK, KVÍZ, VÝZKUM, SMRK, DĚTI, YZOP,
SPERMA, OSMA, VELIKÁN, KREP, DISK, UHLÍ, STUPA, SÍTKO,
TYKVE, ORNICE, OPONY, SMAHA, KNAP, ÚNOS, PÓVL, KIMONO,
ŠEKY, OTEP

20050760687

PŘIPRAVTE SE NA LETNÍ...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás...
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GULÁŠ ROCK FEST 2021
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akce v regionu
Svátek všech Hanáků v Pivíně
Hanácký folklórní spolek zve na Dožatou do Pivína, která je na programu nadcházející sobotu
14. srpna. Setkání bude zahájeno v 8:30 hodin v Čelčicích, odkud se poutníci
přes lázně Skalka vydají do Pivína. Ve zdejším kostele proběhne mše svatá za
úrodu a od 14:00 hodin bude probíhat program Za našema homnama, kde
se bude obilí síct, odebírat, vázat a skládat. Dožatá a domlácená se rozběhne
u mlátičky v Pivíně od 16:15 hodin. Hrát, zpívat, síct, mlátit a tancovat budou
dechová hudba Věrovanka, Hanácký mužský sbor Rovina a soubory Klas z Kralic na Hané, Pozdní sběr z Pivína, Větřák a Větřáček rovněž z Pivína.

KDY: SOBOTA 14. SRPNA 2021, 15.00 HODIN
.'(3/l895%,¤(.3/80/296.3´(+5$'$
Pláži U Vrbiček u plumlovské
přehrady bude po čase opět
vévodit spojení dobrého jídla,
piva a muziky. Po červnovém
Burger Rock Festu se tam nadcházející sobotu 14. srpna bude
konat již zavedenější Guláš
Rock Fest. K ochutnání bude
minimálně dvanáct různých
druhů gulášů ze známých restaurací.
Guláš Rock Fest u plumlovské
přehrady se dlouhodobě těší značné oblibě, loni jej navštívily stovky lidí, kteří snědli všech 1 500
připravených porcí této původně
maďarské pochoutky. Letos akce
uzavře letošní třídílný seriál Rock
Maier Fest. Návštěvníkům k dob-

rému jídlu zahrají kapely PENZISTOR, Suzi Quatro r, Quercus,
Smokie r, Plus rock, Majestatico
muzikus, 19 Rumů, STZ zvaná
Pytlíkova banda. Kromě muziky
se všichni přítomní mohou těšit
na stánky nabízející nejrůznější
druhy asi nejrozšířenějšího masového jídla.
„Účast už přislíbily restaurace
U Hudečků, Prostějovský Šnyt,
Na Kocandě ze Smržic, Národní dům Prostějov, Restaurace
U Chmelů a další. Chybět ani
tentokrát nebude Ladislav Špičák, který mimo jiné dělá guláš
ze pštrosího masa. O mnohých
dalších ještě jednáme. Celkem
by mělo být v nabídce minimál-

ně dvanáct druhů guláše, veškerý
catering zajišťuje občerstvení pláže U Vrbiček Radka Kocourka,“
nastínil Petr Zlámal z pořádající
agentury HIT trade.
Letos program doplní seskok parašutistů a ukázka zásahu hasičů.
Děti si budou moci užít jízdu na
koni, skákací hrady, zábavnou manéž a další atrakce. Zajištěny budou i autobusové svozy zdarma.
„Děláme to proto, aby se k nám
přijely pobavit celé rodiny, lidé
byli v pohodě a mohli zapomenout třeba na nesmyslné zákazy
a nařízení, které nám všem neustále komplikují život,“ vzkazuje Zlámal s tím, že tuto sobotu vše odstartuje úderem patnácté hodiny.

Školní 3694, Prostějov
pondělí 9. srpna
17:30 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
akční komedie USA
20:00 PERSKÉ LEKCE
německý válečný film
úterý 10. srpna
16:30 NEJLEPŠÍ LÉTA
komediální drama Itálie
19:00 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA PŘEDPREMIÉR
A S DELEGACÍ
komedie ČR
středa 11. srpna
17:30 SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
česká komedie
20:00 NENÍ ZLA MEZI NÁMI
drama ČR
čtvrtek 12. srpna
15:00 ZEMĚ NOMÁDŮ
METRO SENIOR
drama USA
17:30 FREE GUY
americká komedie
20:00 MARCO
drama Dánsko
pátek 13. srpna
15:30 MAXINOŽKA 2
animovaný film Belgie
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
20:00 BLACK WIDOW
akční sci-fi USA
sobota 14. srpna
15:30 KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
rodinná komedie USA
17:30 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
slovenská komedie
20:00 FREE GUY
neděle 15. srpna
10:30 KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
15:30 MAXINOŽKA 2
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
20:00 MARCO

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 13. srpna
21:00 STARCI NA CHMELU
muzikál Československo
Velodrom Prostějov
sobota 14. srpna
21:00 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
česká komedie

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 31. srpna
KOMETOVANÉ PROHLÍDKY
NÁRODNÍHO DOMU
jsou zaměřené na architekturu a na
zajímavosti divadelního zákulisí a jsou
zdarma, termín je nutné předem
domluvit

Duha
Kulturní klub

Zámek
Plumlov

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 10. srpna
14:00 PRÁZDNINOVÉ
KREATIVNÍ ODPOLEDNE
akce je určená pro širokou veřejnost,
především však pro rodiče s dětmi
a účastníci si mohou vyzkoušet různé
výtvarné techniky, dále také například výrobu koláží, k dispozici bude
i netradiční pracovní materiál, jakým je
například kožešina
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

pátek 13. a sobota 14. srpna
19:00 NOČNÍ PROHLÍDKY
historická akce
pátek 13. srpna
19:00 HUDEBNÍ VEČER
S ANGEL FACTORY
hudební vystoupení

Letní kino
Mostkovice
středa 11. srpna
21:00 GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
rodinný film ČR
pátek 13. srpna
21:00 UBAL A ZMIZ
česká komedie
sobota 14. srpna
20:30 MSTITEL
komedie ČR
neděle 15. srpna
20:30 MEDVÍDCI BONNIE:
CESTA DO PRAVĚKU
animovaný film Čína

Knihovna
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

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 9. srpna
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek
a kvízů
středa 11. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
hry deskovky
čtvrtek 12. srpna
10:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
výroba dárečků, upomínkových
předmětů a dalších drobností z papíru
a přírodních materiálů
do 30. září
ODLOŽ MOBIL A VYHRAJ
zbavte se starého telefonu a vyhrajte
poukaz na nákup knih za 1000 Kč

Hanácký Auto - moto - veterán klub
Prostějov pořádá 16. ročník rallye
na pohodu Z lázní do lázní, která se
bude konat v neděli 15. srpna. Start je
naplánován na 10:00 hodin v lázních
Skalka, pojede se přes Čechy pod Kosířem, kde budou v zámeckém parku
veteráni k vidění od 10:30 hodin. Po
poledni budou účastníci dojíždět do
lázní Slatinice, kde bude připraven
lázeňský jarmark a program v podobě
předávání cen rallye.

Humorné představení vhodné pro
všechny generace včetně rodin se školními dětmi bude k vidění ve středu
11. srpna od 19:00 hodin na zámku
v Konici. Nad představením Don Quijote de la Ancha převzal umělecký dohled Boleslav Polívka.

Sluha dvou pánů
na zámku v Brodku
Herci Moravského divadla Olomouc
vystoupí v pátek 13. srpna od 19:00
hodin na zámku v Brodku u Prostějova
se hrou Carla Goldoniho Sluha dvou
pánů. Vstupenky jsou k zakoupení na
webu Moravského divadla a v knihovně Brodku u Prostějova.

Jeden z nejznámějších hráčů na violoncello Jiří Bárta, který koncertoval
skutečně po celém světě, vystoupí
v pondělí 9. srpna od 18:00 hodin na
zámku v Konici. Spolu s ním se předKralické hody lákají
staví klavíristka Terezie Fialová. Oba
na kroje, králíky i pěnu
vynikající muzikanti společně vystupovali v minulém roce na koncertech Dvoudenní veselí začne v sobotu
za doprovodu Filharmonie Bohuslava 14. srpna brzy odpoledne. Největší část
programu se bude konat v sokolském
Martinů.
parku, kde se představí například kariRocková Svodnice
katuristka Ivana Vlachová, připraveno
Všichni příznivci rockové muziky mo- je malování na obličej, dílničky či pěnohou vyrazit na Rockovou Svodnici, vá koupel od hasičů. Rovněž nebudou
která se bude konat 14. srpna od 18:00 chybět králíci. Pořadatelé nezapomněli
hodin ve víceměřické chatě. Od 19:00 ani na hudbu, o kterou se postarají hned
hodin zahraje WEST-E-BULL z Tiští- tři interpreti: hanácká kapela z Nákla,
na, od 20:30 hodin skupina STYNER Stracené ráj a Lucie Cover Band. Nez Přerova a vše od 22:00 hodin uzavře dělní půl jedenáctá přinese hodovou
bohoslužbu v místním kostele.
RelaxTherapy z Kojetína.

Zámek
Prostìjov

virtuální prohlídka a video na
Školní 4, Prostějov
www.teliportme.com
do 31. srpna
VÝSTAVA
OBRAZŮ
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
VIKTORA HOHAUSE
LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho jaProstìjovské
kýmsi výtvarným kronikářem, když
zachycoval jeho atmosféru, proměny
léto
i pulzující život
Náměstí T. G. Masaryka
(před budovou muzea)
Zámek
středa 11. srpna
Èechy p. Kosíøem
VEČER S KAPELOU LAURA
A JEJÍ TYGŘI
sobota 14. až neděle 15. srpna
18.00 Bez soucitu
10:00 O PRINCEZNĚ ZAČAROVANÉ
20.00 Laura a její tygři
V OBRAZE
čtvrtek 12. srpna
kostýmované prohlídky
VEČER S MUZIKÁLEM FANTOM
neděle 15. srpna
OPERY
10:00 VETERÁNSKÁ RALLYE
18.00 Luna
„Z LÁZNÍ DO LÁZNÍ“
18.00 Pohádkový večer
výstava historických vozidel
(zajišťuje Ekocentrum Iris)
20.00 písně z muzikálu Fantom opery

Don Quijote de la Ancha
v Konici

Koncert na zámku v Konici

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70

Veteráni vyjedou
Z lázní do lázní
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* v úterý 10. srpna od 9:45 do 15:00 hodin je naplánovaná vycházka pro rodiny
s dětmi do lesů nad Hvozdem ZA VÍLOU
PILÁVKOU, kde se bude hledat pramen
říčky Pilávky s kamennou vílou Pilávkou.
Společně se jí všichni pokusí osvobodit, ale
musí najít kouzelné místo U dvou studánek. Společný odjezd autobusem je v 9:45
hodin do Rakůvky (st. č. 1), návrat kolem
15. hodin, délka trasy asi 5 km.
* ve středu 11. srpna od 8:15 do 13:30
hodin se koná vycházka OKOLÍM PROTIVANOVA určená pro seniory a další
dospělé zájemce, která povede z Malého
Hradiska do Protivanova. Trasa povede
k přírodní památce Protivanov s výskytem
modráska bahenního a dále k soustavě
vybudovaných jezírek i k velké dřevěné
židli stojící na kopci. Odjezd z aut. nádraží v 8:15 hodin do Malého Hradiska (st.
č. 11), návrat z Protivanova kolem 13:30
hodin. Délka trasy je asi 6 km.
&(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.

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.
* ve čtvrtek 12. srpna od 9:00 do 12:00
hodin se uskuteční PLETENÍ Z PEDIGU
v klubovně na Svatoplukové 15.
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov. Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00 a od
12:30 do 14:00. V úterý a ve středu po
telefonické domluvě.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky, např.
Polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme rozšířili
o rozvoz pomůcek. Bližší info na tel. č. 588
008 095, 724 706 773

RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do
11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek
jen pro objednané klienty. Můžete využít
služeb našeho zařízení v podobě odborného
sociálního poradenství a nabídky baterií
do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).
STP MO pořádá ve dnech 16. –
22. srpna 2021 rekondiční a relaxační
POBYT VE VELKÝCH LOSINÁCH.
Přihlásit se můžete v kanceláři STP
v Kostelecké ulici, nebo na tel. čísle
606 891 219. Cena přibližně 3 500 Kč.
Svaz tělesně postižených MO pořádá
26. srpna zájezd do Třebíče spojený s návštěvou židovského hřbitova a synagogy.
Další zastávkou bude zámek v Náměšti
nad Oslavou. Více informací na tel.:
606 891 219. Členové svazu STPMO
mají dopravu zdarma.
SK Kobra Kobeřice zve na druhý ročník
charitativního běhu „Koberská pětka“,
který se koná 28. srpna 2021 od 12:00
hodin. Startovné bude věnováno Štěpánkovi, který má závažné zdravotní postižení.
Trasa Hradčany–Kobeřice, délka trasy 5 km.
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navštivte naše nové
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zjistili jsme

Číslo 31 •Ročník 25
Pondělí 9. srpna 2021
Naleznete
uvnitř

JEZDÍTE NA KOLE?

ƔƔ Dnešní tematická strana je určena
všem fajnšmekrům, kteří využívají jízdní prostředek na dvou kolech nejen pro
zábavu
strana 30

HOLKY NA STŮL

ƔƔ Volejbalistky mají nového maséra
a začaly přípravu na blížící se extraligový ročník. Co je čeká? strany 31 a 45

Petr KOZÁK

Foto: internet

TOKIO, PROSTĚJOV Vedle tenistek a olympijských vítězek z letošních her v japonském Tokiu
Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíková má prostějovskou příchuť také stříbrná medaile oštěpaře
Jakuba Vadlejcha! Jak totiž Večerník zjistil, už osm let je jeho manažerem Miroslav Černošek, který
dlouhodobě spolupracuje i s osobním trenérem čerstvě druhého muže ze závodu v hodu oštěpem
Jana Železného. „Úspěch Kuby mě moc těší. Zaslouží si to, je to stoprocentní profesionál a poctivý
sportovec, který musel skousnout řadu zdravotních problémů. Toto je sladká odměna,“ pousmál se
Miroslav Černošek. Jakub Vadlejch je také pravidelným účastníkem atletického mítinku Zlatá tretra
v Ostravě-Vítkovicích, kterou spolupořádá Černoškova marketingová společnost TK PLUS.

FOTBAL JE ZPÁTKY

ƔƔ Po téměř roční přestávce se opět
rozeběhly soutěže výkonnostního fotbalu! Hrál se už i Okresní přebor
strany 36 až 41

ŠLÁGR VEČERNÍKU – HOKEJ
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PROSTĚJOV Zajímavý souboj se odehraje již zítra na
ledě Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově.
A zároveň tím skončí dlouhé čekání fanoušků Jestřábů
na možnost, zajít si hokej. Comeback po několika
měsících nastane v úterý 10. srpna, kdy prostějovští hokejisté přivítají od 18.00 hodin ve
svém druhém přípravném zápase Vsetín.
Soupeř z Valašska má za sebou vcelku povedenou sezónu. I když přece jen se od Vsetína čekalo něco víc, zejména v základní části.
Ostatně celek během sezóny měnil trenéry,
k mužstvu přišel Roman Stantien, který byl
u zlaté éry vsetínského hokeje. Terapie Stantienem pak zabrala. Nakonec totiž Valaši skončili
po základní části pátí. Nicméně v semifinále hladce
vypadli s Jihlavou poměrem 0:4 na zápasy.
Zatímco Prostějov po nepříliš povedené sezóně téměř od základu překopal
tým, Vsetín spíše soupisku upravoval. Největší ztráty tým eviduje v Antonínu
Pechancovi, Sebastianu Gorčíkovi a taky v odchodu Jakuba Babky, který už
nyní válí za Jestřáby. Tým ale také posiloval. Třeba Lubošem Robem z Plzně,
Vítem Jonákem z Motoru nebo extraligou protřelým Miroslavem Indrákem.
Zejména útok tak dostal nové obrysy. Vsetín každopádně bude chtít nepochybně znovu hrát vysoko. Nedostat se aspoň do semifinále by pak bylo pro
tým rozhodně zklamáním.
Hokejovým fandům pak netřeba připomínat atraktivnost duelu: Vsetín
v posledních letech válí a je symbolem pro hokejový úspěch i zmrtvýchvstání
klubu. Zajímavý však zápas bude i pro několik Prostějovanů. Třeba již zmíněného Jakuba Babku, který na Hanou přišel právě z Valašska. Totéž platí o Janu
Klozovi. A zkuste vzpomenout, odkud k Jestřábům přišel brankář Ondřej
Bláha… Tipujete-li Vsetín, máte pravdu.
(sob)

vs.

ƔƔ Po náročné sobotě, kdy musel
v polském Grodzisk Mazowiecku
odehrát hned tři zápasy, prostějovský
tenista David Poljak v neděli svou
první překážku nezdolal. V semifinále nestačil na nasazenou dvojku
Zsombora Pirose, jemuž podlehl ve
dvou setech 4:6, 6:7(3).

Jarmile Vincourkové
přijel blahopřát i primátor Jura

ƔƔ Ve čtvrtek oslaví 43. narozeniny
prostějovský rodák, hokejista Michael Procházka, který kariéru zakončil
před dvanácti lety v polském Tychy.

PROSTĚJOV Jarmila Vincourková, jejíž rodina přišla do
Prostějova v roce 1930 a provozovala zde velmi známou cukrárnu, oslavila rovnou stovku! Paní Vincourková dnes žije v domově pro seniory v Soběsukách a k významnému životnímu
jubileu přijel seniorce poblahopřát i primátor statutárního
města Prostějova František Jura.

ƔƔ Minulý týden si mohli trochu
oddechnout řidiči na dálnici D46,
skončilo totiž zúžení dálnice ve směru na Olomouc na úrovni Brodku
u Prostějova.
ƔƔ V uplynulém týdnu se opět rozeběhly naplno tréninky florbalového
FBC Playmakers Prostějov, všechny
týmy se vrátily k tréninkům v hale.

Vitální, usměvavá, stovku by jí nikdo
nehádal. Život přitom neměla jednoduchý. Sourozenci této ženě zemřeli
ještě v dětském věku, komunisté se-

brali živnost, kterou její otec budoval,
a maminku v obchodě nenechali dosloužit ani do důchodu... Přesto Jarmila Vincourková nezatrpkla. Možná

boje na zelených trávnících aneb

Foto:
Fo
otoo: ww
www.prostejov.eu
ww
w.prosteejov.eu

i díky svému optimistickému přístupu k životu se v těchto dnech dožívá
kulatého jubilea v plném zdraví.
„Mám vždycky nesmírnou radost,
když můžu poblahopřát jubilantům,
kteří se takto krásného věku dožívají
zdraví a je na nich vidět, s jakou radostí jubileum prožívají. Přeji vám,
abyste takto oslavila ještě řadu dalších
narozenin,“ řekl oslavenkyni mimo
jiné primátor František Jura. (red)

KAM ZA F

HOKEJOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA STRANĚ 44

TBALEM

➢

KRAJSKÝ PØEBOR – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. A – 3. KOLO

I.A TØÍDA, SK. „B“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. „A“ – 3. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 3. KOLO

PØEBOR OFS– 3. KOLO

SK LIPOVÁ
FC DOLANY
NEDĚLE 15. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

TJ SOKOL KONICE
1. FC MALETÍN
NEDĚLE 15. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Konici

SOKOL PLUMLOV
FK HLUBOČKY
SOBOTA 14. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Plumlově

TJ SMRŽICE
TJ HANÁ PROSTĚJOV
SOBOTA 14. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Smržicích

TJ SOKOL MOSTKOVICE
JESENEC-DZBEL
NEDĚLE 15. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Mostkovicích

SOKOL OLŠANY
FC DOBROMILICE
SOBOTA 14. 8. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Olšanech u Pv
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COUNTRY PARÁDA
935267ħ-29ħ

Pro Fest Country festival
KJ?MPC½U<UµüDG

PROSTĚJOV Nová tradice? Snad ano. Už podruhé se totiž původní
během letoška mohli lidé nechat oslovit hudbou na Pro Fest reportáž
Country festivalu. A to opět na nádvoří zámku. Jedna věc však pro Večerník
byla od červencové premiéry odlišná: hudební styl. Zatímco
před necelým měsícem patřil zámek rocku a tvrdší muzice, ten- Michal
tokrát dostalo přednost country. A opět u toho nechyběl ani SOBECKÝ
Večerník.
kapely. A třeba Dobré ráno blues band, ti

Skupina Tres Soldanos v akci na Pro Fest Country festivalu.

Ta spolu s Martinem Soldánem
z kapely Tres Soldanos si celou akci
vzala za svou. „Martin dostal nápad
na uspořádání country festivalu. A já
Celkem se uplynulou Představilo se sedm balily ve velkém stylu. „Bylo to super, rádi předvedli famózní muziku. Ale to už jsou shodou okolností taky. Sešlo se to
kapel, z nichž pět bylo z Prostějova. A ty jsme to uspořádali. Podařilo se ve spolu- taky profíci,“ konstatovala za Kulturní tedy, domluvili jsme se a bylo. Věřili
to během celého odpoledne a večera roz- práci s Martinem Soldánem sehnat super klub Duha jeho vedoucí Pavla Vašková.
jsme, že country má nejen na Pros-

tějovsku základnu muzikantů, ale
také fanoušků. A to se potvrdilo. Přitom ve městě žádný country festival
není,“ upozornila Pavla Vašková.
Na festivalu zazněla čeština a hlavně
angličtina. Nechyběla hudba Bryana
Adamse ani Depeche mode. A v hle-

Foto: Michal Sobecký
dišti byla vidět spousta kovbojských
klobouků a dobrá nálada. „Na country jsem vyrůstala. Radost jsme tak
my organizátoři nadělili nejen divákům, ale i sobě. Třeba se nám tak
podařilo začít povedenou tradici,“
doufá Vašková.
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Slavní čeští Rakušané

ve Zlaté Bráně! )RWEDORYë6NŐtWHNUR]HVPiO DSŐHNYDSLONYDOLWRX
PROSTĚJOV Dnes, tj. v pondělí 9.
srpna, ve 13:00 hodin bude v prostorách prostějovské Zlaté Brány
slavnostně představena veřejnosti
panelová výstava s názvem Slavní
čeští Rakušané, která představuje
pět desítek nejvýznamnějších rakouských osobností českého původu nebo s významným vztahem
k naší kultuře.
Z Olomouckého kraje je v kolekci zastoupeno celkem jedenáct osobností,
z nichž dvě jsou přímo spojeny s Prostějovem. Jde o prostějovské rodáky
Edmunda Husserla a Maxe Fleischera.
Edmund Husserl proslul jako filozof
a zakladatel fenomenologie. Jeho rodný dům, který stával v někdejší jižní
části židovského ghetta, v dnešní době
již neexistuje, slavného filozofa však ve
městě připomínají dvě pamětní desky.
Jedna umístěná na fasádě prostějovské
radnice, druhá na budově Finančního
úřadu. Z této desky se Husserl symbolicky „dívá“ právě do míst, kde stával
jeho rodný dům.

Jméno Maxe Fleischera vešlo ve známost především jako jméno významného stavitele synagog, jen ve Vídni postavil čtyři. Bohužel většina z nich byla
zničena za II. světové války. Jeho rodný
dům v jižní části prostějovského židovského ghetta se nezachoval. V Prostějově nám tohoto významného architekta
připomíná dům na Pernštýnském náměstí, zvaný „knížecí“, který byl přestavěn právě podle Fleischerových plánů.
K dalším významným osobnostem,
s nimiž se budete moci blíže seznámit
prostřednictvím panelové výstavy, patří
například Sigmund Freud, Adolf Loos,
Gustav Mahler, Egon Schiele nebo Friederike Gessnerová, známá spíše pod
jménem Joy Adamsová.
Putovní výstava, která v Prostějově potrvá do 27. srpna, je realizována z projektu Kulturní dědictví
UNESCO. Záštitu přijali honorární
konzul Rakouska v Brně Georg Stöger, primátor města Prostějova František Jura a hejtman Olomouckého
(red)
kraje Josef Suchánek.

PROSTĚJOV Závody? Trénink?
Ne. Tentokrát prostějovský velodrom cyklistice nesloužil. Místo
toho se stal letním kinem. A zároveň kulturním stánkem, kde se
promítal dlouho očekávaný film
místních tvůrců. Fotbalový Skřítek o radostech i strastech fotbalistů Trpenovic se dočkal slavnostní
premiéry čtyři roky od začátku
natáčení. Amatérský film místních
nadšenců z dílny Michala Grepla,
Vlastimila Langa, Lukáše Sluky
a Marka Gerharda se ale dočkal
opravdu velkého zájmu – o takovém si mnohé „profi“ snímky mohou nechat jen zdát.
Na velodrom totiž v sobotu 31. července dorazilo 400 lidí. Dokonce jim
nestačila místa k sezení. „Podle mě to
byl kolosální úspěch. Byla jsem nad-

šená, že jsme naplno mohli využít kapacitu velodromu. Stavět velodrom
pro 400 lidí není nic lehkého, když ale
vidíte, že je plno, řeknete si, že to má
smysl,“ poznamenala ředitelka kina
Metro 70 Barbora Kucsa Prágerová.
Právě ve spolupráci s Metrem 70 se podařilo premiéru uskutečnit. Navíc se
ukázalo, že film na amatérský snímek
skvěle ubíhá, pobaví a mnohým sportovcům připomene jejich vlastní působení a komické momenty. Trpenovice
s nameteným kustodem, hubatou výčepní, tvořivým předsedou i (zprvu)
vysmívaným trenérem bavily. Ostatně
do projektu se zapojilo i Divadlo Point,
v čele s bavičem Lukášem Kameníčkem. A zajímavostí je, že epizodní roli
si zahrál také prostějovský politolig
a vysokoškolský pedagog Petr Sokol.
Další herci pak svou nezkušenost
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Vystoupí Laura a její tygøi i fantomové opery
PROSTĚJOV Tento týden se mají
fanoušci kvalitní muziky a písniček
rozhodně na co těšit. V rámci Prostějovského léta budou k vidění hned
dvě vystoupení. Ve středu nabízí
organizátoři koncert skupiny Laura
a její tygři, o den později se diváci budou moci zaposlouchat do operních
a muzikálových písní z Fantoma
opery.
Už tuto středu 11. srpna se na pódiu na
prostějovském náměstí T. G. Masaryka
představí od 18.00 hodin předkapela

Bezsoucitu a o dvě hodiny později nabídne Prostějovské léto fenomenální
skupinu Laura a její tygři. „Černé kravaty, černé brýle, černé kalhoty a bílé košile! To je skvělá vizáž této kapely, která
je umocněna charismatem a báječnými
písněmi. Jistě chápete, že není možné
nemít tuto kapelu v balíčku Prostějovského kulturního léta,“ culila se Milada
Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova, která má ve své gesci kulturu ve
městě.
Následovat bude čtvrteční Fantom

opery. „Během čtvrtečního večera zazní písně z muzikálu Fantom opery
i Fantom opery II, které prozatím české
publikum vůbec nezná. Na pódiu před
radnicí se ukážou hlavní představitelé
české verze tohoto muzikálu Monika
Sommerová, Radim Schwab a Tomáš
Vaněk. Kromě těchto písní zazní i hlavní a známé písně z jiných muzikálů,“
popisuje Milada Sokolová, která je přesvědčena, že i muzikálové písně budou
mít kladnou odezvu u prostějovského
publika. „Z minulých akcí Prostějov-

ského kulturního léta můžeme zcela
jednoznačně říci, že Prostějované mají
tento styl hudby velmi rádi. Proto jim jej
nabízíme každým rokem,“ říká náměstkyně primátora s dodatkem, že během
středečního i čtvrtečního večera budou
muset diváci dodržovat stále platná
protiepidemická opatření. „Všichni organizátoři musí dodržovat vládní opatření, tudíž ani my nebudeme výjimkou.
V sektorech se potkáme s lidmi, kteří
tato vládní opatření splňují,“ uzavřela
Milada Sokolová.
(mik)
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Foto: internet
hé, co byl její koncert zrušen. V rámci
minulého ročníku Prostějovského
kulturního léta za Hanu Zagorovou
narychlo zaskočila báječná zpěvačka
Monika Absolonová, letos jsme doufali,
že je vše na správné cestě. Samozřejmě
přeji paní Zagorové brzké uzdravení
a návrat na pódia,“ glosovala nastalou

situaci Milada Sokolová, náměstkyně
primátora statutárního města Prostějov. Podle ní zatím nedošlo s Hanou
Zagorovou k žádnému jednání o dalším náhradním termínu. „Paní Hanka není v dobrém zdravotním stavu
a v současné době jednat o náhradním
vystoupení je tedy předčasné,“ řekla Večerníku Milada Sokolová, která
má v Prostějově na starosti kulturu.
Jak se Večerník dále dozvěděl, bude
velice složité opět za Hanu Zagorovou
najít náhradu. „Samozřejmě řešíme,
zda program zrušíme bez náhrady a letošní Prostějovské kulturní léto zakončí
úžasný zpěvák Michal Hrůza se svojí
kapelou Hrůzy, nebo najdeme s jinými
kapelami či možnými vystupujícími
shodu v termínu. Budeme o tom veřejnost včas informovat,“ ujistila Sokolová.
(mik)
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Foto: Marek Gerhard
bohatě přebíjeli nadšením. „Chtěl se stal i díky těmto lidem prostějovský
bych hrozně moc poděkovat tvůrčí- trhák. A jak říkám dle filmu mého
mu týmu ve složení Vlastimil Lang, oblíbeného herce Terence Hilla: ‚Mé
Lukáš Sluka, Marek Gerhard a také jméno je Nikdo,‘ a k tomu dodávám:
pátému členovi týmu Františku Ve- ‚Já jsem sice stvořil nějaké dílo, ale
lebovi za obrovský kus odvedené oni všichni tomu dali život,‘“ pravil
práce! Jsem hrozně rád, že se dílo na- po úspěšné premiéře nadšený Michal
konec podařilo a z amatérského filmu „Miki“ Grepl.

ze strany 3

PRAHA, PROSTĚJOV Legendární zpěvačka Hana Zagorová zrušila
své nejbližší koncertní vystoupení.
„Vzhledem k mému zhoršenému
zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu musím respektovat doporučení lékařů a bohužel zrušit od 5. srpna do 30. října
veškeré svoje koncerty,“ oznámila
náhlou změnu svých plánů prostřednictvím hudebního vydavatelství
Supraphon a bez dalších podrobností, pouze s dovětkem „ je mi to
strašně líto“.
V případě Prostějova tak jde už o druhý zrušený koncert. Organizátorům
Prostějovského léta tak přibyly vrásky
na čele. „Samozřejmě jsem z této informace byla velmi smutná. Je to již podru-

společnost
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Špacírštejn a konické muzeum
soutěží o cenu za neobjevený skvost
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Martin ZAORAL

ství, vahařství, tkalcovství, krejčovství a řada jiných.
Muzeum řemesel v Konici se oficiálně také může pochlubit největší sbírkou seker na světě. Před čtyřmi lety
byla dokonce zapsána do světové
Guinnessovy knihy rekordů. Aktuálně zde najdete neuvěřitelných 690
exemplářů. „Liší se především tím,
k čemu byly určeny. Tyto nástroje
ke své obživě potřebovali nejen dřevorubci či tesaři, ale třeba i zedníci,
řezníci, kameníci, mlynáři a tak dále.
Sekera neodmyslitelně patřila také
do výbavy vojáků či katů,“ upozornil
Pavel Šín, který první sekeru do své

LIPOVÁ, KONICE Možná, že
už jste u něj někdy byli. K hrádku Špacírštejnu dojdete z Lipové po zhruba kilometrové
procházce po polní cestě. Rozkládá se na okraji zdejšího lesa
ve směru k obci Buková, nedaleko něj protéká říčka Okluka.
Aktuálně byl tento hrádek nominován na cenu za neobjevený
skvost Olomouckého kraje. Ve
stejné kategorii můžete až do
15. srpna na webu www.cenykraje.cz hlasovat také pro Muzeum řemesel Konicka sídlící
ve zdejším zámku.

„Každý člověk by měl v životě stvořit
mistrovské dílo,“ zní motto, které vytesal Zdeněk Procházka z Lipové do
kamenné desky „svého“ hrádku Špacírštejn. Jedná se o zdrobnělou romantickou napodobeninu zříceniny
hradu. Svůj název získal právě podle
jména svého tvůrce. Německé spazieren totiž znamená procházet se.
Zdeněk Procházka se do stavby
Špacírštejnu pustil už někdy kolem
roku 1982, dokončil ji zhruba v roce
2010, ovšem stále na hrádku provádí
drobné úpravy. Při stavbě využil ka-

osobnost regionu, kterou je kastelán konického zámku, v jehož přízemí se muzeum nachází. Pavel Šín
si v minulosti za jeho vybudování
odnesl mimo jiné Cenu hejtmana
Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti tradiční lidové kultury. V konickém muzeu najdete
ojedinělou expozici zvyků a řemesel s ukázkami vzácných exponátů. Za nejvzácnější je považován
Největší sekeru
nejstarší věžní hodinový stroj na
Konicku. Seznámit se zde můžete
najdete v Konici
s řemesly, která mají na Konicku
Za vznikem a fungováním Muzea dlouholetou tradici, jako například
řemesel Konicka stojí další výrazná pivovarnictví, mlynářství, kovář-

meny sesbírané z okolních polí. Většina stavby je vytvořena z volně skládaných balvanů, pouze nosné části
jsou zpevněny maltou. Střed hrádku
tvoří asi tři metry vysoká kruhová
věž s chodbou, je tu i malá místnost
s dveřmi sloužící k úschově nářadí.
Celý areál je udržován. Seče se zde
tráva, vysazují se květiny a okrasné
dřeviny.

sbírky získal od svého bratra Ladislava, který pracuje se dřevem.
Před muzeem rovněž najdete největší sekeru v ČR, která byla odhalena
v roce 2015, kousek od ní pak stojí
největší dřevorubecká pila na světě,
kterou Pavel Šín s přáteli vytvořili
předloni.
Společně s oběma pozoruhodnými
turistickými cíli Prostějovska ještě
v krajské anketě o neobjevený skvost
Olomouckého kraje soupeří také
důl Hraničná ve Vojtovicích, skalní
útvar Venušiny misky na Smolném
vrchu a Muzeum silnic ve Vikýřovicích.
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VRANOVICE-KELČICE Už
pátý ročník Skalácké vařečky
v soutěži o nejlepší kotlíkový
guláš proběhl předminulou
sobotu ve Vranovicích v lokalitě „Skala“. V útulném a ukrytém prostředí kousek za obcí
předváděla své kulinářské
schopnosti pětice tříčlenných
mužstev. Kromě pořadatelů
a zmiňovaných družstev nechyběla ani celá řada místních
i přespolních, kteří si přišli dát
nejen guláš, ale i nějaké točené pivko, které k takovým
akcím neodmyslitelně patří.
FOTOGALERIE
Občanské sdružení „Na Skale“
klikni na
mělo vše precizně připrave- B Y L I J S M E
www.vecernikpv.cz
né, a i společně s návštěvníky U T O H O
dokázalo vytvořit vynikající 8čP÷MQVNÊMQXÚEJIWN¾wčUGPCFCTG¾NGOLGwV÷FNQWJQX\P¾wGNC Foto: Jan Frehar
přátelskou atmosféru, téměř stvo tři kila vepřového masa, chléb, Vranovice-Kelčice a panu Vlachovi
misky na guláš, vodu a dřevo na vaře- za jejich sponzorské dary. Letošní
až rodinou.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník
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Jan FREHAR
Spolek „Na Skale“ vznikl před pár
lety a chopil se už pořádání řady akcí.
Tato nezisková organizace zaštiťuje
také uvedenou soutěž ve vaření nejlepšího guláše. „Před několika lety
tento spolek zakládal můj manžel
Karel Hruda, který byl také předsedou. Letos v květnu nás ale bohužel
navždy opustil, pevně však věřím, že
se na nás dnes díval a měl určitě velkou radost z toho, jaká tu panovala
atmosféra,“ prozradila Lenka Hrudová, která se stará v rámci spolku
o organizaci.
Za symbolickou stokorunu startovného na osobu dostalo každé druž-

ní. Zbytek si už družstva musela obstarat sama, a kromě kotlíku to byly
různé druhy surovin na ozvláštnění
guláše. Někdo volil spíše ostřejší variantu, jiný zase sladší, celkově však
guláše chutnaly všem přítomným
a v areálu to také bylo rozhodně znát.
Soutěžící měli na výběr, zda budou
guláše prodávat, nebo jen rozdávat.
Někteří jen rozdávali, někde zase za
drobné prodávali. Ty však šly následně zase na dobrou věc.
Na místě však nechyběl kromě vepřových soutěžních gulášů také hovězí, který připravili organizátoři a veřejnosti prodávali. Spolek si dokázal
poradit i bez elektrického proudu
a za pomoci generátoru mohl nabídnout i točené alko a nealko.
„Všechno nám krásně vyšlo. Počasí
bylo parádní, ani nebylo takové vedro, alespoň tedy ze začátku akce.
Velké poděkování patří také obci

ročník byl tak obzvláště vydařený. To
největší poděkování však patří Karlu
Hrudovi, který nás k tomu všechny
dostal a s touto myšlenkou přišel,“
přidal předseda spolku Dalibor Kučera.
Každý soutěžící se také mohl těšit na věcné ceny a o nejlepší guláš
zdaleka nešlo. Hlavně si užít krásný
a pohodový den v příjemném prostředí s přáteli a u toho se ještě dobře
občerstvit. „S cenami panovala
u všech spokojenost, takže jsme rádi,
že se nám povedlo trefit do vkusu.
O umístění však zdaleka nejde, hlavně že jsme se tu sešli a užili si pohodový den. Nyní už myslíme na další
akce, které ještě letos chceme pořádat,“ dodal Kučera a prozradil, že už
tento víkend se mohou děti těšit
na stanování spojené se soutěžním
odpolednem a večerním zábavným
programem.

společnost

BYLI JSME
U TOHO

Zahájení pivních slavností proběhlo v sobotu 31. července už hodinu po poledni,
kdy došlo k slavnostnímu naražení sudů.
Během dne pak nechyběl zábavný program a samozřejmě doprovodná hudba.
O zábavu se postaralo například loutkové
divadlo, které pobavilo nejen děti, ale i dospělé. Od šesté hodiny se mohli těšit příznivci hudby na skupinu Luna a od osmé
hodiny probíhala volná zábava pro všechny zúčastněné.
Milovnicí zlatavého moku měli opravdu
z čeho vybírat. Na devíti výčepech si bylo
možné vybrat z více než desítky druhů piv,
na které měl kdo zrovna chuť. V udírně
nechybělo cigáro, klobása, ale také žebra
a další pochutiny. Velké vyžití zde našly
také děti. Pro ně byl připraven stánek s malováním na trička, velká trampolína, obří
skluzavka, ale také stánek s cukrovou vatou
nebo ledová tříšť. „Jsme tu kousek na dovolené, a protože jsme dnes zaslechli o této

Jan FREHAR

SLATINKY První ročník pivních
slavností mají za sebou ve Slatinkách.
Obec na hranici prostějovského regionu se do těchto slavností pustila předminulou sobotu s nevšedním elánem
a výsledek stál opravdu za to. Devět výčepů, více než desítka různých druhů
piv ze sedmi pivovarů, k tomu vynikající jídlo z udírny za lidové ceny, vratné
kelímky se zálohou, bohatý program
pro děti i dospělé. Velmi vydařená
premiéra, kterou si nenechala ujít
řada místních, ale také vzdálenějších
návštěvníků. Ve sportovním areálu ve
Slatinkách to zkrátka žilo, všechna připravená posezení příchozí bezezbytku
zaplnili.

akci, tak jsme sem vyrazili. Musím říct, že
se tady vážně bavíme,“ podělil se o dojmy
jeden z přítomných, jinak obyvatel okresu
Šumperk.
„Jsem rád, že nám to tu dnes takhle pěkně
všechno vyšlo. Počasí bylo parádní. Lidé
jsou také úžasní. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu, protože bez kohokoliv z nich by to nešlo. Velké poděkování patří našim manželkám, které se staraly
o děti. Dále taky hasičům a sportovcům
v naší obci. Už teď to vypadá, že u premiéry
neskončíme,“ nastínil Martin Orban, jeden
z hlavních pořadatelů.
Kromě výše zmíněného mysleli organizátoři také na přírodu. Na celé akci bylo možné používat pouze vratné kelímky, který
si každý mohl za zálohu vypůjčit, čímž se
množství odpadu radikálně snížilo.
A o jaká piva byl největší zájem? „Přes parný den šly nejvíce na odbyt desítky, teď už
ale navečer asi trochu přitvrdíme,“ dodával
se smíchem Michal Orban.
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„Byli jsme tu loni i předloni. Chodím
sem s dětmi, ne že bych rozuměl zvířectvu. Děti si to zde rády projdou.
Loni si koupily masožravé rostlinky.
A zaskáčou si na hradě, dají si makrelu.
Je zde pohoda,“ hodnotí Jakub Odehnal, jeden z četných návštěvníků.
Lidé přitom ani letos na výstavu nezapomněli. I v neděli odpoledne, dvě
hodiny před jejím koncem přicházeli
další a další návštěvníci. „V sobotu
nás překvapil nával lidí, to jsme ani
nečekali. Oproti loňsku dorazilo více
návštěvníků. Každý rok jich chodí víc
a víc,“ utrousil Páleník.
Většinou celé rodiny neodradila ani
nepříznivá předpověď počasí. Aby
taky ne: k vidění bylo mnoho zajímavých plemen, s nimiž se běžný člověk,
nechovatel nesetká. „Hodně obdivují
hedvábničky. Tento chovatel je nemá
kroužkované a má je křížené. Ale je to
takové krásné, chlupaté, tak to zaujalo.
A pak obrovské slepice., ale ještě zaujaly sebritky,“ prozradil Pavel Páleník.
Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení. A klasikou už jsou i projížďky
na koni. „Zase tolik akcí zde není. Za
tuhle jsme tak o to víc rádi,“ usmál se
Jakub Odehnal.

-QPKEM¾XÚUVCXCEJQXCVGNčQR÷VRąKN¾MCNCEGNÆTQFKP[

Jedna „položka“ vystavovatelům
a chovatelům v bohaté nabídce přesto chyběla. „Husy letos nemáme, ani
kačeny, nikdo je nedodal,“ posteskl
si za pořadatele Pavel Páleník. Podle
jeho slov bylo méně drůbeže i holubů.
Naopak počet králíků oproti tradicím
ještě vzrostl. „Vyhlášeným vítězem je
znovu pan Šín se svými králíky. Jsou
tady ale celkově moc pěkné kousky,“
poznamenal Páleník při procházení
mezi klecemi, ze kterých přitom lezly
čumáky nebo zadky jejich obyvatel.
Ti si samozřejmě hned získali většinu
návštěvníků, zejména děti.

Michal SOBECKÝ

KONICE Pořádně živo bylo o uplynulém víkendu v Konici. Zdejší
chovatelé uspořádali už 60. ročník
výstavy drobného zvířectva. I když,
drobného..., někteří králíci by svými rozměry mohli závodit pomalu se středně velkými psy! A totéž
platilo o slepicích. Nebylo to však
jen o velikostech. Chovatelé toho
samozřejmě zkoumají více, třeba
u králíků oči, slechy nebo srst, u holubů peří. Kromě toho zde byly k vidění také slepice a tradičně bokem
byli takzvaní exoti, v tomhle případě zebřička, papoušci a andulky.
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jsme se zase po roce mohli společně sejít. Dorazili za námi kamarádi až z Košic
a všichni jsme se shodli na tom, že se už
moc těšíme na další ročník. Zatím ho
plánujeme do Plumlova, nicméně není
vyloučeno, že se opět vrátíme na Bouzov, abychom tu oslavili dvacáté výročí
této akce. Nic však zatím není rozhodnuto, musím totiž říct, že ze strany zástupců kempu Žralok, města Prostějova
i zámku v Čechách pod Kosířem jsme
se setkali s velkou vstřícností, která nás
všechny moc těší,“ poznamenal pro Večerník Svatopluk Kuča.

www.vecernikpv.cz
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Nejživěji bylo ale právě v sokolovně
a taky před ní. Po vyvěšení vlajky obce
a odeznění národní hymny přišlo na
řadu předávání nového hasičského
auta místní jednotce. Poté se už všichni přesunuli do zmíněné sokolovny,
kde se konaly doslova hody: všude
koláčky, také chlebíčky a další dobroty. „Určitě bude atraktivní ochutnáv-

Michal SOBECKÝ
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ka tam v rohu, kde se koštují džemy
a marmelády. Letos je jich osmnáct.
Máme tedy plnoleté marmelády,“
usmívala se před Večerníkem místostarostka Alena Palíšková. V proslovu se pak ještě jednou dotkla otázky
jídla, konkrétně zdejšího motorestu.
„Slovy majitele, minimálně rok a půl
se tam nic dělat nebude, musí proběhnout vnitřní přestavba,“ vzkázala
lidem, kteří se na to zjevně v nedávné
době ptali.
Kdo ale o jídlo nestál, měl i tak co
zhlédnout. V sokolovně se prezentovaly všechny aktivity a spolky z obce,
k mání bylo ohromné množství fotek.

Nebo povídání o místním Sokolu od
pamětníka. Na to vše se přišla podívat
třeba Marie Řezáčová. „Když jsou ty
oslavy… Mám dost roků. Takže co
můžu a dostanu se, tak tam dojdu. Ve
Vrchoslavicích bydlím celý život. A je
to hodně krásných vzpomínek,“ usmívala se žena, která tráví v obci už 76 let
svého života. Na marmelády si ale, se
smíchem, netroufla. „To nepostačím,
to bych nezvládla. Neokoštovala bych
to všechno,“ poznamenala. Marmelády, stejně jako výpěstky místních
zahrádkářů umě naaranžované hned
vedle opravdu budily hodně pozornosti. Pak ji ale na sebe strhli sokolíci

a sokolky povedeným vystoupením.
Přestože slavnosti 670 let obce začaly už okolo jedné hodiny sobotního
odpoledne, protáhly se až hluboko
do noci. „Jsme hodně spokojení.
Řada lidí je na dovolených, přesto jich
spousta došla. Byli jsme až překvapení. A navíc dobře se bavili: ostatně
se pokračovalo až do dvou do rána,“
konstatoval starosta obce Dušan Svozílek. Ten zdůraznil, že když se jednalo o akci Vrchoslavic, byl program taky
čistě vrchoslavický. „Probíhal v naší režii: hudbu obstarali místní, hasiči pak
občerstvení. Celkově se akce povedla,“
zhodnotil spokojeně.

VRCHOSLAVICE Sláva desetiletí. A to doslova: Vrchoslavice se v sobotu 7. srpna ocitly ve víru veselí. Od odpoledne až do nedělního
rána se zde konaly obecní slavnosti, na kterých nechybělo nic: dobré
jídlo, sportovní výkony, hudba plus vzpomínky, spousta vzpomínek.
Ještě než ale došlo na alba fotek ukrytá v sokolovně, vyrazil průvod
– zčásti krojovaný – z areálu Zamlýní. A bylo se na co dívat: uniformy hasičů, prapory, ale také alegorický vozík s malými dětmi. Cíl?
Sokolovna. Ale nejen ta, akce se totiž naráz konala hned na třech
místech. Za farou bylo posezení, za školou také. Děti si mohly užít 2ąKUNCXPQUVGEJQDEG8TEJQUNCXKEGPGEJ[D÷NCPKXGNMÚRTčXQFRąGUQDGE
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také fotbalu v zorbingových koulích nebo šermířské vystoupení.
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kvůli nárazovému větru sešlo. „Byla jsem
z toho zmatená. Mnohokrát se měnilo
místo, nakonec jsme tam dojeli, čekali půl
hodiny a nic. Chtěli jsme další den vyrazit
na jiné místo startu, ale nakonec si to rozmysleli,“ popsala vlastní zkušenost Lenka
Nová.
Bohužel lety balónů jsou přímo závislé
na aktuálním počasí a zejména větru,
což nikdo z organizátorů není schopen
ovlivnit. Nicméně samotní účastníci byli
spokojeni, neboť si mimo jiné náramně
užili ohňovou show konanou v pátek
večer v kempu Žralok. „Jsme rádi, že

Balóny
B
alóny nad
nad
ad stromy
stromy

chodilo i deset tisíc lidí. Jenže loni jsme
poprvé tuto akci kvůli covidu museli přesunout do Plumlova, kde to bylo přece
jen o něco komornější. Líbilo se nám tu,
a tak jsme se sem letos opět vrátili,“ vysvětlil hlavní organizátor Svatopluk Kuča.
Balonáři z nejrůznějších koutů republiky i ze Slovenska dorazili už ve čtvrtek 5.
srpna, první let byl naplánován na páteční
ráno. Ale počasí notně míchalo kartami.
Program se neustále musel upravovat,
ranní start byl zrušen. Večer to dlouho
vypadalo, že balóny skutečně vzlétnou
z prostějovského velodromu, ale i z toho
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Někdo má závratě už na třetí šprušli
žebříku, jiný miluje výšky, vítr ve vlasech
a výhled do krajiny. Z části těch druhých
se pak stávají vzduchoplavci. Právě ti si
již podruhé dali dostaveníčko v našem
regionu. „Máme za sebou celkem devatenáct setkání na Bouzově. Pravidelně tam
saa

Martin ZAORAL

pro Večerník
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PROSTĚJOVSKO Celkové skóre počasí versus balóny 4:1.
Takto nejvýstižněji by se dal zřejmě zhodnotit výsledek letošní akce Balóny nad Prostějovskem. V rámci ní měli vzduchoplavci od uplynulého pátku do neděle odstartovat dvakrát
z Plumlova, dvakrát z Čech pod Kosířem a jednou z Prostějova.
Jenže nakonec se všech jedenáct zúčastněných balónu dostalo do vzduchu pouze během nádherného sobotního rána ze
zámeckého parku v Čechách pod Kosířem. Následně zamířily
směrem na Olšany u Prostějova.

➢ ze strany 3

Kvůli nepříznivému počasí museli
organizátoři zrušit hned čtyři lety
univerzálky Gabriela Kopáčová a Michaela Beránková, libera Adéla Stavinohová a Andrea Píchalová.
Zatím chyběly nejen reprezentantky Simona Bajusz a Karolína Fričová
chystající se s národními výběry Česka
a Slovenska na blízké Mistrovství Evropy žen 2021, ale také brazilská posila na 2TQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[WåQFUVąGF[OCMCLÊXT¾OEKURQNGéPÆRąÊRTCX[
blok Raquel Löff da Silva. „Kvůli covidu dou střídavě makat s námi i s klubovým jen tak je možné se zlepšovat jak indivije teď mnohem komplikovanější pobyt celkem U19. Chceme, aby se postupně duálně, tak po týmové stránce,“ zdůraznil
občanů mimo Evropskou unii v naší staly nedílnou součástí ženského kolek- ostřílený stratég.
zemi, než tomu bylo dříve za normální tivu a sbíraly potřebné zkušenosti do bu- Zpočátku dostanou hodně prostoru
situace. Možnost přicestování Raquel doucna, zároveň mohou kdykoliv dostat cvičení zaměřená na fyzičku a sílu pod
do ČR proto řešíme už dlouho, všech- i zápasovou příležitost,“ zmínil Čada.
vedením kondiční specialistky Solange
na potřebná povolení budeme mít ve- Svěřenkyním hned na startu letní dřiny Soares. „Úvodní dny byly trochu volnější,
lice brzy. K mančaftu by se tak mohla dostatečně vylíčil, co je čeká a nemine. zátěž budeme postupně zvyšovat. Důpřipojit již od pondělka 9. srpna, nebo „Nadále sázíme na spíš kratší tréninky ležité je, aby se všechny holky dostaly co
maximálně o několik dní později,“ věří maximálně dvouhodinového trvání, nejrychleji na podobně dobrou úroveň
sportovní ředitel a znovu i první lodivod
nichž ale vyžaduji stoprocentní kondice a dohnaly své osobní nedostatB Y L I Jběhem
SME
U TOHO
Miroslav Čada.
koncentraci a nasazení od začátku až do ky po uplynulém volnu, případně po
Pár úvodních tréninků vynechaly rovněž konce. Chceme vysokou intenzitu a tím zdravotních problémech. Obecně musí
některé z nejmladších členek kádru. „Na pádem i soustředěnost, nic nešidit ani být děvčata v daném období na takové
soupisce máme čtyři juniorky, jež bu- nevypouštět. Prostě kvalitně pracovat, fyzické úrovni, jak je konkrétně potřeba,“
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vyložila Soli permanentní drobnohled
nad Hanačkami.
První větší herní prověrkou se stane o posledním srpnovém víkendu
přípravný turnaj v Přerově. „Kromě
tamních Zubřic a nás start přislíbily
i dva slovenské kluby, ale záleží na koronavirové situaci, jestli budou moci normálně přicestovat,“ pokrčil Čada rameny s tím, že do té doby se prostějovské
ženy mohou těšit převážně na pilování
kondice a v menší míře na herní volejbalové prvky. A to včetně avizovaného
soustředění v Karlově pod Pradědem
(17. až 20. srpna).

Foto: Marek Sonnevend
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ním „Soli“, zatímco Čada do náplně
jen občas vstupoval motivačními
hláškami.
Závěr obstaral půlhodinový výběh
do lesoparku Hloučela, v čele skupiny Hanaček stanuli Luboš Petráš
s Kubou Krčmařem. Nejprve se řešila přesná trasa z nového výchozího

bodu, aby byla dlouhá tak akorát.
Což se dle nijak strhaných výrazů
děvčat po návratu zdařilo.
„A teď už dál pojedeme na plné obrátky, času není nazbyt. Tak s tím počítejte, holky,“ uzavřel šéf realizáku
startovací den přípravného procesu
jasně i srozumitelně.

jjaká
aká jee sněhová
snněhováá nadílka
nadí
d lkka v regionu
regiionnu

Po zodpovězení několika věcných
dotazů ze strany plejerek se pak šlo
makat, byť napoprvé v trochu volnějším tempu. S tím, že intenzita
zatížení se bude jako obvykle s přibývajícím časem zvyšovat. Většinu
úvodní tréninkové jednotky přitom
zabrala kondiční cvičení pod vede-
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Následoval přísun těch nejdůležitějších informací ohledně
programu nadcházející přípravy,
fungování v NSC Prostějov, cílů
i ambicí pro nadcházející ročník
a celkových představ o pracovním
nasazení vyžadovaném od každé
členky vékáčka.

yy Máte nějaký svůj systém, jak se
kondičně udržovat v době letního
týmového volna?
„V první řadě si chci po skončení
každé sezóny hodně odpočinout.
Zvlášť po té poslední, kterou
v mém případě provázela různá
zranění, jsem pořádný odpočinek potřebovala dvojnásob. Proto
jsem se hlavně snažila dát tělo po
fyzické stránce plně do pořádku.
A jakmile se blížil start přípravy
v klubu, začala jsem postupně
a nenásilnou formou na sobě

přípravy, kdy to trenéři od začátku
napálili hodně naplno, což je potom člověk po dvou třech dnech
natolik mrtvý, že dál jen těžko přežívá. Není kam přehnaně spěchat,
byť čas samozřejmě letí. Ale k nabírání potřebné kondice a následně i herní formy je dostatek prostoru, máme necelé dva měsíce.“
yy Vás osobně však nyní trápí
menší potíže s ramenem. Oč jde?
„Právě když jsem začala v rámci individuální přípravy makat trochu
víc, tak jsem asi trochu přetížila
loni operované rameno, které teď
pobolívá. Ale nemělo by jít o nic
vážnějšího, vše konzultuji se svým
doktorem a věřím, že během týdne
budu úplně v pořádku.“
yy Ve druhé polovině srpna pojede áčko Prostějova na soustředění
do Jeseníků, což zde v předchozích

"INIL?JILN´Û

pracovat. To znamená posilovna,
trochu běhání i nějaké sportování
v rozumné míře, nic nepřehánět.
Abych nebyla unavená ještě před
prvním srazem.“ (smích)
yy Hlavní kouč Miroslav Čada
i kondiční trenérka Solange Soares avizovali, že úvod společné
přípravy bude volnější a zátěž půjde postupně nahoru. To vám tedy
vyhovuje?
„Ano, myslím, že takhle je to určitě rozumnější a pro nás hráčky
přijatelné. Zažila jsem v minulosti

PROSTĚJOV Během minulého ročníku přišla do VK jako zvučná
posila, ale po zdravotních problémech se jen pomalu dostávala
do formy a složitě se blížila své předchozí výkonnosti. V nové sezóně už by se zkušená smečařka Martina Michalíková měla stát
jednou z největších opor prostějovských volejbalistek toužících
po návratu do horní poloviny extraligové tabulky. Veřejností znáMichal
KADLEC
mou
plejerku jsme vyzpovídali po úvodním středečním tréninku.
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provázelo tolik problémů, že se
k nim radši nechci vracet. Ani
jako tým Prostějova jsme neskončili vůbec dobře, tudíž jsem hlavně ráda, že mi vedení klubu dalo
šanci tu dál pokračovat a zkusit
v novém ročníku přispět k lepším
výkonům i výsledkům. Motivaci mám velkou, neboť mi hodně
chybí pozitivní emoce z častějších
vítězství. Náš kádr teď vypadá
kvalitněji, přišly některé zajímavé
posily. Záleží však, jaký volejbal
budeme předvádět, až se sehrajeme v kompletním složení. Věřím,
že potenciál bojovat o vyšší ligové
pozice a konkurovat největším favoritům máme.“

jaká byla zábavná sobota v hrubčicích…

letech nebylo zvykem. Těšíte se?
„V Olomouci jsme na letní soustředění taky nikdy nejezdily a myslela
jsem si, že nic takového už asi nikdy
nezažiju. Teď to přece jen přijde
a jsem zvědavá. Připadá mi, jako
bych se na nějaké soustředění chystala poprvé v životě. (smích) Trochu
obavy panují z horského prostředí,
kam pojedeme, ale snad budou
trenéři rozumní. (úsměv) Určitě to
můžeme brát jako vítaný teambuilding, byť ke kompletnímu složení
ještě budou chybět dvě reprezentantky. I tak se může většina holek
z mančaftu během těch čtyř společných dnů mimo domov lépe poznat
a vytvořit dobrou partu.“
yy Uplynulý ročník vékáčku nevyšel. Věříte ve zlepšení?
„Minulou sezónu jsem hodila za
hlavu, protože ji v mém případě

po
okraačo
ovaat v Prosstěějovvě a pod
díleet se na zleepššen
ní“

Martina Michalíková: „J
Jseem rád
da zaa šaanci

Jinak vše probíhalo standardním
způsobem. Nejprve sportovní ředitel
a znovu i hlavní kouč Miroslav Čada
představil hráčkám všechny členy realizačního týmu, kteří dorazili v kompletním složení. Tedy trenér Lubomír
Petráš, asistentka trenéra a kondiční
specialistka Solange Soares, asistent
trenéra a statistik Jakub Krčmař plus
nový masér Marek Roba.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Tradiční náplň měl
úvodní trénink volejbalistek VK
Prostějov v zahájené společné přípravě na novou sezónu 2021/22.
Největší rozdíl oproti minulosti
spočíval v tom, že se tým ke středečnímu prvnímu srazu po dovolené sešel v hale Národního sportovního centra Prostějov, tedy ve
svém novém domácím prostředí.
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Olomouc, Prostějov (son) – Další
posilu ze zahraničí přivedl oddíl UP
Olomouc. Stala se jí ukrajinská blokařka Viktoriia Mostsitska, která přestoupila z tamního družstva Alanta, aby
nahradila nečekaně skončivší Nikolu
Stümpelovou. Někdejší opora VK
Prostějov totiž nedlouho před startem
přípravy na novou sezónu 2021/22
oznámila, že z osobních důvodů uzavírá svou kariéru.
„Nikole děkujeme za služby a kvalitní
výkony, které pro nás v minulé sezoně
odváděla, a přejeme jí vše dobré do
dalšího mimovolejbalového života.
Jak už jsem si mnohokrát za své působení v managementu profesionálního sportovního klubu ověřil, nemá
smysl nikoho nátlakem přesvědčovat
k pokračování vzájemné spolupráce. Budeme vždy usilovat o to, aby
všechny naše hráčky táhly za jeden
provaz a považovaly za čest bojovat
za olomoucký tým,“ řekl předseda
olomouckého VK UP Jiří Zemánek.
Tahounka Stümpelová tedy už není,
zalepit místo v základní sestavě po
ní zkusí čtyřiadvacetiletá Mostsitska
z Ukrajiny. „Viktoriia je podobný
somatotyp jako Nikola. Disponuje
dvěma typy servisu, tedy plachtícím
i smečovaným, a vyniká při práci na
síti nejen výškou či přesahem bloku,
ale také rejstříkem úderů. V mezihře má navzdory svému relativnímu
mládí velký přehled,“ představil akvizici z východu Evropy trenér úpéčka
Martin Hroch.

V Olomouci Mostsitska
PÉVWRNRQÄÉFÉ6WØPSHORYÅ

Prostějov (son) – PDvě volejbalistky,
jež po loňském příchodu strávily ve
VK Prostějov jedinou sezónu a letos
zamířily opět jinam, zdárně našly svá
nová klubová působiště. Blokařka a též
kapitánka Michaela Jurčíková, kterou trápilo bolavé a nakonec dvakrát
operované koleno, se vrací do ciziny.
Navzdory zdravotním problémům si
totiž našla zahraniční angažmá, neboť
podepsala smlouvu s belgickým Modal Charleroi, kde již působila v ročníku 2017/18. Nahrávačka Iva Šípová
(aktuálně už provdaná Navrátilová)
se během ročního působení na Hané
rovněž potýkala s opakovanými zraněními. Teď zkusí najít větší pohodu
v Sokolu Frýdek-Místek, odkud do
prostějovského klubu loni přišla. „Jsme
rádi, že obě holky našly po konci u nás
další uplatnění, s nímž jsou spokojené.
Byť v barvách Prostějova hrály jen sezónu, za odvedené služby jim děkujeme
a do pokračující kariéry přejeme

-MQIÁOM½IDIFDIAJMH<>@
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Na první sraz před zahájením práce
dorazili všichni členové realizačního
týmu: hlavní kouč Miroslav Čada, asistent trenéra Lubomír Petráš, asistentka
trenéra a kondiční specialistka Solange
Soares, asistent trenéra a statistik Jakub
Krčmař, lékař Pavel Navrátil i nový masér Marek Roba.
Co hráčky? Vstup do necelé dva měsíce trvajícího přípravného období
mají zdárně za sebou nahrávačky Klára Dvořáčková a Viktorie Nečasová,
blokařky Kateřina Kvapilová, Petra
Kožoušková a Zuzana Dostálová,
smečařky Martina Michalíková, Michaela Smolková a Darina Tesařová,

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PROSTĚJOV Úvodní týden společné přípravy na novou
sezónu 2021/22 – byť jen kratší třídenní – mají za sebou
BYLI JSME
volejbalistky
VK Prostějov. Tréninkový proces odstartovaly
U TOHO
ve středu 4. srpna odpoledne v téměř kompletním složení.

Jurèíková do Belgie,
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BYLI JSME
U TOHO
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Kromě reprezentantek Simony Bajusz a Karolíny Fričové
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zatím chyběla i brazilská posila Raquel Löff da Silva

volejbal
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máme chuť do hry,“ ohlédl se pro Večerník za letošní zápasovou premiérou
asistent trenéra Vlastimil Wojnar. „Jak
ze střídačky, tak potom zpětně, když
jsme se dívali na video, to vypadalo
velmi dobře. Takže jsme byli vcelku
spokojeni s výkonem od gólmana až
po posledního útočníka. Ale uvidíme
dál,“ dodal v rámci hodnocení zápasu
v roli jednoho z koučů Prostějova.
Podobně to viděl také hlavní trenér
Aleš Totter. „Zápas měl slušné tempo na to, že byl prvním. Bylo vidět,

S atraktivními soupeři? Proč ne…
Ovšem ten třetí je možná stejně důležitý
jako sehrání týmu. A sice získat pro něj
hned na začátek nějaké to sebevědomí,
udržet mu motivaci a hlavně si připsat
hned zkraje nějaký úspěch. Ono se
zkrátka do sezóny vstupuje jinak po
sedmi výhrách v přípravě a jinak po
dvou. Ano, pořád je to jen příprava,
body se nepočítají. Ale přesto, v Bhlavách
YLI JSME
U TOHO
už to hráči mají. Méně psychicky
odolným jedincům by tak hrozil problém.
Jestřábi však úvodní vystoupení v přípravě zvládli. Nevyhráli sice nikterak vysokým rozdílem a zápas museli otáčet.
Na to už se ale historie neptá. Příprava
2021 byla zkrátka zahájena úspěšně,
vítězstvím. O to cenným: Jastrzebie
nejsou žádní nazdárci. I když se to tedy
nemusí zdát, může se teď Jestřábům
bruslit opět o něco lehčeji. A to se měsíc
před sezónou počítá…

tom už by se to mělo ustálit,“ dodal
a prozradil, že v nejbližších zápasech
by měli dostat šanci i mladíci jako
Michal Janeček nebo Josef Podlaha.
Totéž platí o dvojici mladých brankářů. „Ondra Bláha příští týden, pokud budou ostatní brankáři v pořádku, nebude chytat a rozdělí si mezi
sebe zápasy Marek Micka a novic
Martin Altrichter mladší,“ řekl Aleš
Totter. Tým pak nyní čítá hned 16
útočníků. Už teď je ale jisté, že jich
na konečné soupisce bude méně.
„Ano, jedno, možná dvě jména ještě
škrtneme,“ potvrdil trenér.

"INIL?JILN´Û

PROSTĚJOV Na návrat do ochozů Víceúčelové haly-zimního stadionu se v tomto týdnu mohou
těšit hokejoví fanoušci Prostějova. Jestřábi se totiž hned dvakrát
představí doma, navíc v obou
případech s atraktivními soupeři.
Zatímco
v úterýZAORAL
se Prostějov utká
Martin
se Vsetínem, ve čtvrtek jej čeká
duel s ostravskou Porubou, kterou
navíc vede extrenér Jestřábů Jiří
Šejba. Obě utkání začnou od 18:00
hodin.
Prostějov má po minulém úterku
za sebou úspěšný vstup do přípravy.
Týden po návratu na led přetlačil polské Jastrzebie 2:1. Domácí utkání jej
ale čekají až nyní, a to první bude se
Vsetínem.
Pátý tým loňské základní části Chance ligy by znovu měl pomýšlet vysoko. Na rozdíl od Prostějova se u Vana jednoho z favoritů celé soutěže,
což se i víceméně potvrdilo. Tým sice
skončil až šestý (a stejně jako Vsetín
měnil v průběhu sezóny trenéry), nakonec se ale Ostravané dostali až do
semifinále, kde jim ale nedalo šanci
Kladno. Ani v Porubě se po sezóně
nedostavila velká obměna kádru.
Důležité se může ukázat udržení zkušeného brankáře Ervinse Muštukovse. Stejně tak solidní obrana zůstala
prakticky celá pohromadě, nadále
pokračují Voráček, Kozák, Szathmáry nebo Urbanec. Největší posilou se
tak může jevit exprostějovský Dominik Hrníčko. A samozřejmě trenér Jiří
Šejba.
V případě obou soupeřů pak jde
o adepty na semifinále Chance ligy,
moravské hráče tak čeká rozhodně
zajímavý předkrm před začátkem
soutěžních zápasů.
(sob)

Balóny nad stromy

lachů zemětřesení v kádru nekonalo.
I když pár zajímavých jmen změnilo
působiště. Jmenujme třeba Sebastiana Gorčíka nebo Antonína Pechance.
Do týmu naopak přišla hlavně útočná
síla, třeba Vít Jonák nebo Luboš Rob,
který se vrací do známého prostředí
– není to přitom tak dlouho, co v 1.
lize zazářil. V roce 2019 ovládl bodování soutěže. Pro Vsetín se tak může
jednat o kauf roku. Zároveň pro něj
bude střetnutí s Jestřáby premiérou
v přípravných zápasech. Pro Prostějov se naopak bude jednat o možnost
splatit Vsetínu účty: v posledních pěti
soutěžních zápasech Jestřábi zvítězili
jen jednou.
Hned dva dny po zápase se Vsetínem
čeká na svěřence nového kouče Aleše
Totetra další tvrdý oříšek k rozlousknutí, ostravská Poruba. Slezský celek
byl před minulou sezónou pasován
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letos na něm,“ směje se záhy.
Nyní už čekají na Prostějov čeští soupeři, nejprve Třebíč a Vsetín. „Bude
to pro nás lepší porovnání vzhledem
k jejich typologii. Uvidíme i představu našich konkurentů o herních
systémech. Bude to pro nás ukazatel,
jak pracujeme, na čem naopak pracovat více a co na tyto soupeře platí.
Celkově pak bude důležité měřítko,“
rozebral blížící se zápasy Totter. Jeho
týmu zatím přeje štěstí a ve větším
se ho netýkají zdravotní problémy.
„Akorát Honza Štefka nám chybí
kvůli zranění ruky, ale bruslí s námi.

Kvůli nepříznivému počasí museli
organizátoři
zrušit hned čtyři lety
říkali Ondrovi Bláhovi, že to bude Pár dní nám ještě chybět bude, po-

že kluci se na zápas těšili, vždyť se jen
trénovalo. Teď by to se dvěma zápasy týdně mělo získat jiný rytmus,“
nechal se slyšet nový kouč Jestřábů.
Soupeř přitom nebyl žádnou malou výzvou: Jastrzebie trvale patří
k tomu nejlepšímu v polském hokeji.
Nicméně trenéři jen nechválili. Ale
vyjádřili se i k tomu, kde může tým
tlačit bota. „Asi naše největší plus
bude útočná hra, protože kromě
forvardů jsou i naši beci ofenzívně
zaměření. Samozřejmě hrozí otevírání okének dozadu, takže máme
trochu strach, aby se to nezvrtlo
v nějaké chaotické výpady a brejky
soupeře. To bude asi největší problém,“ povzdechl si Vlastimil Wojnar. „Zřejmě nás čekají atraktivní
zápasy se spoustou šancí. Už jsme

novou sezonou. První utkání sehráli
úspěšně proti dalšímu prvoligovému
týmu z Česka Frýdku-Místku. To HanáciB Yzažívali,
s dost obměněným kádLI JSME
U TOHO
rem, na ledě Jastrzębie svoji premiéru.
V první dvacetiminutovce otevřel skóre
zápasu domácí celek. Lotyšský útočník
Frenks Razgals využil v čase 13:54 přesnou přihrávku Górného a poslal puk
za záda prostějovského brankáře Bláhy
– 1:0. Jestřábi se vedení polského celku na jeho ledě nezalekli a po necelých
pěti minutách vyrovnali! Navrátilec do
jestřábího hnízda Marek Švec rozvlnil
v 19. minutě síť soupeřovy brány – 1:1.
Po první třetině se tak šlo do šatny za vyrovnaného stavu.

Emoce na obou stranách byly v souladu
s přípravou přiměřené. K blížícímu se
konci úterní šedesátiminutovky ale bylo
k vidění několik napjatých situací na
obou stranách kluziště, nicméně změna
skóre už nenastala. Jestřábi tak po prvním zápase, navíc na ledě zahraničního
soupeře, slaví premiérovou výhru před
nadcházející sezonou!
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Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov

„Na to, že to byl náš první zápas, tak to mělo velké tempo. Výhra je dobrá pro sebevědomí našeho nového týmu. Všichni hráči utkání odpracovali, podali kompaktní
výkon a nebáli se tvořit, což je pro nás velice důležité.“

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor

Michal
SOBECKÝ

yy Poslední tři roky jste hrál v Porubě. Co vám toto angažmá dalo?
„To je těžké říct. Nevím, měl jsem tam
dobré spoluhráče a myslím si, že nám
všem to dalo hodně ty tři sezóny. Každou z nich se to postupně zvedalo. Už
jsem tam ale byl dlouho, chtěl jsem tedy

PROSTĚJOV Mezi mnoho nových tváří v jestřábím hnízdě patří mimo jiné také útočník Tomáš Jáchym (na snímku). Českobudějovický
odchovanec trávil minulé sezóny zejména v ostravské Porubě
a podílel se výrazně na výkonnostním vzestupu týmu. Také uplynulý ročník byl v jeho podání velice slušný.
Skoro třicet
kanadských
Michal
SOBECKÝ
bodů a pozice mezi nejlepšími nahrávači soutěže by rád zopakoval
i v Prostějově, kam tento tvořivý hráč přišel za novou výzvou.

nový impulz, novou výzvu. A vyšlo to
takto.“
yy Byl to tedy odchod z vaší iniciativy?
„Nakonec jsme se nedomluvili na nové
smlouvě. Byla to i otázka peněz.“
yyPorubamělavelkéambice.Nebylo
šesté místo ze základní části vylepšené
postupem do semifinále zklamáním?
„Šlo to sice postupně nahoru, ale zklamáním šesté místo určitě bylo. Teď už
to je však za mnou, je to minulost, na
kterou už nijak nemyslím. Chci se soustředit jen na aktuální klub, na to, aby se
zde sezóna podařila.“

-HVWĕ¢EĨ TOMÁŠ JÁCHYM

pro Večerník
k

3URKOËGN\æLGRYVNÇKRKĆELWRYDMVRX]SøW

9. srpna 2021

29

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Neznámé, záhadné.
A v minulosti taky bohužel dost
opomíjené místo. To je židovský
hřbitov v Brněnské ulici. Ne tak
ale uplynulou neděli. V rámci dne
židovských památek se zde totiž
konaly komentované prohlídky.
Trojice ve složení Rudolf Dub, Jan
Lázna a Jana Gáborová provedla
zájemce nejen hřbitovem, ale také
obřadní síní. Kdo přitom přišel,
neprohloupil: dozvěděl se mnoho
o samotném hřbitově jako i o pohřbívání v židovské tradici, stejně
tak o zajímavých židovských rodinách v Prostějově.

„Chtěli jsme prohlídku hřbitova spojit i s příběhy těch lidí. Nepodávat jen
suchá fakta,“ vysvětlila Jana Gáborová
ze spolku Hanácký Jeruzalém. I proto
se lidé dozvěděli třeba to, že tradiční
židovský pohřeb se koná den po úmrtí. A to v rubáši, se zahalenou tváří
a v prosté dřevěné rakvi. Nebo i bez ní.
Rovněž si všichni připomněli fakt, že
nynější židovský hřbitov, kde se stále
pohřbívá, je až třetím v pořadí. Ten
*CP¾EM¾MTCLKPCFQM¾åGDÚVUVGLP÷HQVQ- první se nacházel skoro půl tisíciletí
IGPKEM¾LCMQVCXQMQNÊ$QW\QXC
na jednom místě, u nynější obchodní

(QVQ/CTVKP8¾ÿC akademie. Zajímavý byl i fakt, že jed-
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a saarloosova vlčáka. Byl vyšlechtěn
v Holandsku, původně jako pracovní
pes. Trošku se to nepovedlo, takže je
v něm pořád více vlka a je tak velice
plachý. Opravdu si vybírají, ke komu
půjdou a od koho se nechají pohladit.
Dneska tuto možnost v Hrubčicích
nabízíme a oba vlčci se k lidem mají,
pohladit se nechají,“ nskrývala radost
Monika Rousová z Prahy, která má
v Hrubčicích kamarády a ráda přijala
pozvání na Zábavnou sobotu. Ona
sama vyvrátila Večerníku pověst,
která vlky běžně provází, totiž že to
jsou útočná a krvelačná zvířata. „To je
naprostá fáma, vlk nikdy nezaútočí,
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klikni na

FOTOGALERIE

Cena veřejnosti
1.
Tým VHD Mořice
2.
Měrovské dračice
3.
Děvčata z Mořic
Soutěž o Mořického gulášového
krále – cena poroty
1.
Měrovské dračice
2.
Děvčata z Mořic
3.
Tým VHD Mořice

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

shodě, když na medailové pozice umístily tři
stejné týmy, pouze jejich pořadí se lišilo,“ prozradil mořický starosta Tomáš Pavelka s tím, že
po vyhlášení výsledků pokračovala odpolední
zábava s tombolou a občerstvením.
(red)

Akce ve znamení zlatistého moku se ve
Stražisku letos konala již potřetí. Každoročně ji tu navštívilo kolem tří set návštěvníků. Letos na ně na čepu čekalo deset
druhů piva Litovel a dva druhy Holby.
Připraveny byly také pivní a silové soutěže
jednotlivců i družstev a bohaté občerstvení. Jednalo se například o nošení pivních
tácků, překlápění kola, přetahování a chybět nemohlo ani tradiční pití piva na čas.

Martin ZAORAL

STRAŽISKO Každý chápe, že plakat
nad rozlitým mlékem nemá žádný
smysl. Ovšem nelze se divit, pokud se
i statný muž neubrání slzám nad rozlitým pivem… Je tedy naprosto pochopitelné, že si své půllitry pečlivě hlídali
také všichni návštěvníci Pivních slavností ve Stražisku.

(QVQ/CTVKP<CQTCN

ve znamení piva chystá poslední srpnový
víkend u sokolovny uspořádat Loučení
s prázdninami. Zejména školáci se mohou
těšit na soutěže, skákací hrad a další atrakce.

7M¾\MCRąGMN¾R÷PÊMQNCPGRQUVT¾FCNCXVKR

„Jedem celkem v zajetých kolejích, novinkou je letos asi hlavně stánek s míchanými
nápoji,“ prozradil Večerníku Petr Novák
z TJ Sokol Stražisko, který se po posezení
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řický Zubr Gulášfest se konala v sobotu 24.
července 2021 už podeváté. Mezi sebou se
ve vaření gulášů utkalo 14 soutěžních týmů
o cenu veřejnosti a také cenu poroty, která
nese název Soutěž o titul Mořického gulášového krále.
Pětičlenná porota ve složení Tomáš Pavelka, starosta obce Mořice, Jana Oulehlová, místostarostka města Němčice
nad Hanou, a zástupci pivovaru Zubr
Libor Študent, Josef Vilímek a Vladimíra
Vilímková ochutnávali různé guláše – srnčí,
dančí, hovězí, vepřové, z čehož každý byl dosti
odlišný od ostatních. Mezitím soutěžící servírovali pokrmy přibližně dvěma stům návštěvníků.

stovkám lidí. A průvodci občas nevěděli, kam dříve skočit. „Byli jsme velmi
spokojení, zájem byl opravdu velký. Výborné je, že jsme si přítomné mohli rozdělit do skupinek. Lidé přijeli přitom
i zdaleka, třeba ze Zábřehu na Moravě.
A třeba už půl hodiny před začátkem
zde čekala skupinka dvaceti lidí,“ usmíFOTOGALERIE
vala se spokojená Jana Gáborová.
klikni na
www.vecernikpv.cz
I proto je jisté, že dnes již tradiční komentované prohlídky nového židovského hřbitova rozhodně v dalších 5QWV÷åÊEÊXGXCąGPÊIWN¾wčUKVQX/QąKEÊEJP¾NGåKV÷WåÊXCNK (QVQ6QO¾w2CXGNMC
MOŘICE Celodenní kuchařská akce Mo- „Porota i veřejnost tento rok rozhodly ve vzácné
letech nebudou chybět.

5QDTQXUMÚO\¾LOGOUGUGVMCN[MQOGPVQXCPÆRTQJNÊFM[åKFQXUMÆJQJąDKVQXC
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nu dobu židovští průmyslníci zaměstnávali v Prostějově až dvanáct tisíc lidí.
Třeba v Doně, kde byla velká továrna
na plstěnou obuv. Zajímavostí zazněla
celá řada.
„Byli jsme se zde podívat poprvé.
A celkově mě to zaujalo, například
prostory obřadní síně a zde vypsaná
jména obětí holokaustu,“ uvedla jedna
z mnoha návštěvnic Petra Floderová.
„Jsme rádi, že jsme dorazili,“ dodala.
Zájem byl přitom o prohlídku obrovský. Cestu na hřbitov si našlo ke dvěma
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Nechvatal (Kieler) – E. Sevcenko, Bahaleisha, Bryk,
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yy Po dlouhé době jste se musel stěhovat. Jak těžké bylo si na nové působiště zvyknout?
„Zvykl jsem si hodně rychle, adaptace
proběhla bez problémů. V tomhle směru
nebylo nic složitého.“
yy Říkáte, že jste potřeboval nový impulz. Jaké osobní cíle jste si pak ještě
v Prostějově dal? A jaké mety chcete
dosáhnout?
„Metu jsem si dal, ale tu vám říkat
nebudu. (úsměv) Prostě myslím jen
na ty nejvyšší cíle. Sešlo se to tak, že
tým tady vypadá super, mančaft a vše
funguje tak, jak má. Teď už jen aby se
našla chemie v týmu. A podařilo se
vše vyladit na sezónu. Důležité bude
udělat brzy vítěznou vlnu, což však
nebude kvůli náročné sezóně vůbec

jednoduché. Každý zápas bude těžký.“
yy Máte za sebou první přípravný
zápas s Jastrzebie. Jak obtížné to bylo,
hrát skoro po půl roce zápas, navíc
pouze po týdnu tréninků na ledě?
„Cítil jsem se docela dobře, sám jsem byl
překvapený. Taky si myslím, že hned na
úvod přípravy jsme odehráli dobré utkání. Těch šancí jsme mohli využít víc. Co
se ale týká hry a herní stránky celkově, tak
to byl dobrý zápas.“
yy Jakou přikládáte přípravným zápasům váhu?
„V přípravě ještě o nic nejde. To jsou zápasy, kde se musí najít chyby, které se staly a eliminovat je. Hlavní je samozřejmě
sezóna, přípravné zápasy kolikrát nemusí
nic ukázat.“

„Dlouhou dobu se žádné akce nemohly pořádat kvůli covidu, tak jsme
přemýšleli, co kromě tradiční výstavy
v Plumlově a Prostějově udělat pro
veřejnost. Rozhodli jsme se společně
s přáteli ze stejného spolku z Kdyně
u Domažlic, že zorganizujeme dětskou akci tady v Hrubčicích a to stejné pak v srpnu v Čechách,“ prozradil
Večerníku přímo na místě Vlastimil
Suchý, hlavní organizátor akce. Jak
vzápětí zdůraznil, Zábavná sobota
v Hrubčicích nebyla jen o výstavě zakrslých králíčků. „Pojali jsme to jako

Michal KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

spíše se stáhne. Vlci ve skutečnosti vůbec bojovní nejsou, jsou plaší
a bojácní,“ řekla chovatelka a na závěr
prozradila, co její dva vlčí kříženci
mají nejradši. „Piškoty možná taky,
ale úplně nejraději mají syrové maso.
A nejlépe ještě s kůží nebo s peřím
od slepice,“ prozradila na svoje vlčky
Enza a Anakyna „panička“ Monika
Rousová.
Zábavná sobota v Hrubčicích se nadmíru povedla a organizátorům hrálo
do not i vydařené počasí. „Objednali jsme si ho,“ loučil se s Večerníkem
hlavní organizátor akce Vlastimil
Suchý.
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jjaká
aká byla
bylaa zábavná
záábavná so
sobota
obootaa v hrubčicích…
hrrubččicíchh…

zábavný den pro děti i dospělé. Není
zde dnes žádná porota, aby hodnotila
králíčky. Instalovali jsme tady samozřejmě hodně provizorních výběhů
s těmito zvířátky, ale jen pro potěchu
dětí, které si je smějí pod dohledem
-ąÊåGPGEXNMC'P\QUGOC\NKNPGLGPUGUXQLÊRCPKéMQW/QPKMQW4QWUQXQWCNGUMCåFÚOMFQUGJQQFX¾åKNRQJNCFKV
(QVQ/KEJCN-CFNGE
chovatelů i pohladit a pomazlit se
s nimi. Jinak tu dnes máme spoustu saa
jiných atrakcí. Tou největší je účast
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE
dvou vlčích kříženců, pak je zde skákací hrad, soutěže v hodu šipkami,
dětské skákací míče a kdo chce, může
si nechat pomalovat obličej. K tomu
všemu jsou zde stánky s bohatým občerstvením a cukrovou vatou,“ popsal
Suchý.
Největší atrakcí sobotního zábavného dne v Hrubčicích byla bezesporu účast chovatelů křížence vlka!
*NCXP÷ F÷VK O÷N[ \ MąÊåGPEG XNMC 'P\C QéK PCXTEJ 8GNMÚ \¾LGO JNCXP÷ OG\K FTQDQVKPQW D[N Q XÚUVCXW 5QWé¾UVÊ <¾DCXPÆ UQDQV[ X *TWDéKEÊEJ D[N K XGNMÚ
A hned dvou... „Je to neuznané pleJNCX[0GD¾N[UGJQ
\CMTUNÚEJMT¾NÊMč
UM¾MCEÊJTCF
meno vyšlechtěné křížením vlka

HRUBČICE Stovky dětí i dospělých strávily o uplynulých víkendu
nádherný den na fotbalovém hřišti v Hrubčicích. Místní spolek
chovatelů zakrslých králíků teddy od Princezny ve spolupráci s kolegy chovateli ze spolku Teddy od Týnky z Kdyně u Domažlic uspořádali Zábavnou sobotu plnou atrakcí, soutěží, her a samozřejmě
vystavovaných králíčků. A nejenom to. Do Hrubčic v sobotu zavítala také chovatelka dvou kříženců vlka, které si návštěvníci akce
mohli i pohladit nebo se s nimi vyfotografovat.
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Do prostřední části utkání vstoupili lépe
svěřenci trenéra Tottera. Ve 26. minutě
se proti gólmanovi Nechvátalovi prosadil Jakub Babka, devětadvacetiletý nováček v prostějovské sestavě – 1:2. Další
minuty zápasu už žádné větší šance, ze
kterých by se změnilo skóre, nepřinesly.
Hanáci si už jinou gólovku nevytvořili,
ale ani soupeři nedovolili utkání srovnat.

Prostějov (sob) – S blížící se sezónou
týmy Chance ligy postupně finalizují své
soupisky. Sem tam do některého z týmů
ještě jeden či dva hráči přibudou, poslední
jsou ještě na zkouškách. Soupisky už jsou
ale vesměs před uzavřením.
A jak se tedy na hráčském trhu chovali
soupeři Jestřábů? Různě. Havířov a Sokolov z velké části přestavěly kádr. Podobně
se zachoval také Šumperk, kde drtivá většina hráčů skončila – nově se tým chce zaměřit na mladé hráče pocházející z města
a blízkého okolí. Poměrně málo odchodů
naopak hlásí Vsetín. Nebo Benátky nad
Jizerou: i odsud však odešlo osm hráčů,
dva (Jakub Hrstka a Petr Šafařovský) dokonce ukončili kariéru. Stabilním kádrem
se pak může pochlubit Třebíč, které zůstal
pohromadě zejména útok.
Podívejme se ale také na týmy, které posilovaly výrazně vzhledem ke jménům.
Trochu překvapivě to bylo Ústí nad Labem. Do něj dorazili řízný bek Petr Přindiš, snajpr Vítězslav Bílek nebo brankář
Lukáš Cikánek.

Tok zmìn zpomalil

Prostějov (sob) – Hned první dny věnované přípravným zápasům přinesly
prvoligovým celkům nejeden zajímavý
výsledek. A taky překvapení. Zatím nejvíce si zastřílela Jihlava, která se utkala
v úterý s druholigovým Havlíčkovým
Brodem, derby skončilo deseti brankami
v síti Rebelů. Také na severu Čech se hrála
dvě derby: Most prohrál s ústeckými Lvy
a i druhý zápas mezi Kadaní a Sokolovem
skončil podle předpokladů. Tedy vítězstvím Sokolova, byť pouze jednobrankovým. Prostějovu blízký Šumperk pak měl
nejtěžšího soka – Vítkovice. Středeční
zápas přinesl devítibrankovou přestřelku,
kterou nakonec zvládli Ostravané lépe.
Asi nejzajímavější podívanou – a zároveň
klasickou součást přípravy – však sliboval
souboj Komety Brno s Třebíčí. Týmy totiž spolu trvale spolupracují na hráčském
poli. Na stadionu však kromě trenérů,
hráčů i fanoušků byla přítomna také pyrotechnika a mlha. Utkání tak za stavu 3:3
zůstalo nedohrané.

Pøípravy v plném proudu,
Tøebíè nedohrála
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PROSTĚJOV Na úvod přípravných
zápasů zavítali Hanáci minulé úterý
na jih Polska do Jastrzębie. S úřadujícím mistrem polské ligy a účastníkem Ligy mistrů sehráli svěřenci
trenéra Tottera vyrovnané utkání, ze
kterého berou za těsnou výhru 2:1
první vítězství z přátelských zápasů.
Prostějovskými střelci byli navrátilec
do klubu Marek Švec a ryzí nováček
v útoku Jakub Babka.
Pro polského šampióna to byl druhý
střet v rámci přípravných duelů před

GKS JES
LHK PV

Výhru na ledě polského mistra trefil Babka
1:2

Statistika nuda je, má však cenné údaje.
Proč o ní ale mluvím v souvislosti s přípravou, když v ní jde o statistiky až na
posledním místě? Protože podobně to
platí o soutěžních versus přípravných
utkáních. Přípravné zápasy toho sice až
tak mnoho neřeknou, ale cenné údaje
přesto nepostrádají.
Na úvod nutno říct, že u přípravného
zápasu existuje obvykle mnoho důvodů
k tomu, aby se vůbec odehrál. Tím prvním je sehrávání týmu. Trenéři v něm
zkouší více herních variant, několik složení obrany a útoků. Testují, vymýšlí,
mixují. Kdy jindy zjistit, zda tým jako
celek i jeho jednotliví hráči, útoky a formace fungují, jak by měli?
Druhým jsou například fanoušci.
Neexistuje lepší způsob, jak je navnadit na sezónu – pokud se tedy nepodaří přitáhnout skutečně zajímavé
jméno. A přípravné zápasy? Doma?

Michal SOBECKÝ
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Dva góly, vítězství. Hlavně však dobrý
dojem. To si na úvod přípravy odvezli
prostějovští Jestřábi od polského mistra z Jastrzebie. „Na to, že to byl první
zápas, tak to mělo opravdu vysoké
nasazení, vysoké tempo. Bylo vidět, že

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
k

původní
ví
zpravodajství

PROSTĚJOV Úvodní zápas letní přípravy mají za sebou hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. V úterý se utkali s polským
Jastrzebie a ukázali se v dobrém světle: nejenže tým zvítězil
2:1, ale celkově zanechal solidní pocit. Má tak na co navázat
v dalších týdnech. Až do konce srpna jej totiž čekají dva přípravné zápasy týdně. Sestava přitom nadále není uzavřená.

Hokejisté Prostějova zahájili sérii přípravných
zápasů a plánují dát šanci mladíkům
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Marek SONNEVEND

PROSTĚJOVSKO Léto je v plném proudu, hlavní prázdniny
za svojí polovinou. A i letošek
se řada z nás rozhodla strávit
volno právě v České republice.
Mnoho lidí vyrazilo na wellness
pobyty, pěší túry nebo na vodu,
stále větší oblibě se ale těší také
cyklistika. I v menších městech
tak nyní najdeme servisy kol,
na mnoha místech láká cedulka „cyklisté vítáni“. A odpočívadla pro cykloturisty? Dříve
rarita, dnes mnohde samozřejmost. Na těchto řádcích se tak
budeme zabývat právě cyklistikou, na jejíž téma připravil
PROSTĚJOVSKÝ Večerník dnešní tematickou stranu.
Texty připravil:
Michal Sobecký

Dobrou volbou je pak Konicko. Ostatně právě
na cyklisty míří zdejší informační centra a snahy
ubytovatelů. Většina silnic je v solidním stavu a
s nevelkým provozem. Fajn vyjížďka je třeba do
Ochozu za kyselkou nebo do Vojtěchova, kde
se v hospodě U Posledního mohykána vždy
něco děje. Příjemná cesta pak čeká i ty, kteří se
rozhodnou jet Nectavským údolím. Zde ale
pozor na nákladní dopravu z místního lomu…
Jedním z největších lákadel Prostějovska je ale

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Repešský žleb a cesta mezi Plumlovem a právě
Repechami. Zde je potřeba se nejdříve ujistit,
zda cesta není uzavřená, její velká část vede
vojenským prostorem. Pokud ale budete mít
štěstí, můžete se těšit na příjemnou projížďku
krásnou přírodou. A méně krkolomné stoupání nabízí takový „Drahaňák“. Sám o sobě je pak
„Mekkou“ cyklistů již řečený Plumlov. A to jak
zámek, tak třeba autokemp Žralok, který je jedním z mála míst okresu, kde kola i půjčují.

do Žešova nebo naopak do Držovic.
A samozřejmostí je spojení všeho s prostějovskou nemocnicí.
Velké posuny ale přišly v posledních
zhruba pěti letech. Město získalo první
cykloboxy, chvíli se uvažovalo i o cyklověži. Boom pak nastal přede dvěma
roky. Tehdy poprvé začala fungovat
služba sdílených kol, která se v Prostějově těší značné oblibě. A abychom se
jen striktně nedrželi kol „klasických“, ve
městě i okolí se rozbíhají služby i pro
elektrokola. Příklad? Nabíjecí stanice
– chlubit se jimi mohou třeba Dobrochov nebo také Konice.
Navíc
je
Prostějov
znám
i
díky
závodní
cyklistice.
A to jak dráhové, tak silniční.
TUFO Pardus Prostějov už vydobyl daleko za hranicemi města
i České republiky cyklistice i právě
Prostějovu velkou slávu. I na probíhajících olympijských hrách se
objevili hned čtyři členové klubu…
Cyklistika Prostějovu zkrátka vládne. A i když není možné vidět štosy
kol jako v Holandsku, pomalu se
této cyklovelmoci v lecčem přibližujeme…

Žákyně ČR v semifinále bleskově prohrávaly s Ruskem, neboť Nela Jandová
nedokázala vůbec vzdorovat Mirre Andreevové 1:6, 0:6. Jenže vzápětí Tereza
Valentová podobně zatočila s Alinou
Korneevovou 6:1, 6:1 a naděje žila. Navíc klíčovou čtyřhru rozjely Valentová
s Jandovou skvěle, získaly úvodní set
6:4 a ve druhém dlouho vedly, zpočátku
i rozdílem dvou gamů. Od stavu 5:4 však
zlepšující se soupeřky zabraly, otočily na
5:7. A v supertiebreaku již měly průběh
plně pod kontrolou poměrem 3:10.

PGwċCUVPÆUWRGTVKGDTGCM[
CTWUMÆFÆLCXW

è6846º&'0

Talentovaní Češi vystřídali na centrkurtu své reprezentační kolegyně, přitom
jim pogratulovali k dílčímu úspěchu –
a sami pak doslova vystříleli z provlhlé
antuky turnajové překvapení z Finska!
Jan Kumstát famózní produkcí nemilosrdně zdeptal Linuse Lagerbohma dvakrát 6:0 (!) a Maxim Mrva taktéž velmi
kvalitním představením zdolal Felixe
Alopaeuse 6:4, 6:3. Tudíž se bleskově
zrodila druhá postupová radost, navíc
bez nutnosti hrát čtyřhru, což bylo
vzhledem k blížícímu se večeru jedině
dobře.
Hodnocení kapitána Tomáše Kajlíka: „Před kluky smekám, čtvrtfinále
zvládli bravurně. Dokázali se maximálně zkoncentrovat na klíčový zápas celého mistrovství po dlouhém čekání, než
vůbec půjdou na kurt. Tím větší cenu
dnešní vítězství má. Teď už je možné
všechno, medaili moc chceme. Stejně
jako naše děvčata.“

(QVQ4CFGM8¾ÿC

www.vecernikpv.cz
dalším galapředstavením vyučil Lievena Mietusche 6:3, 6:2 a Maxim
Mrva perfektně zvládnutými koncovkami obou setů porazil Justina
Engela dvakrát 6:4. Bylo krátce po
sobotním poledni – a kluci ze srdce
Evropy včetně dvou prostějovských
tahounů se mohli smát na celé kolo.
Hodnocení kapitána Tomáše Kajlíka: „Kapitán Němců nepostavil
jejich nejlepšího hráče, což jsem moc
nepochopil, ale je to jejich věc. My
jsme téhle situace využili a rozhodli
už po kvalitně zvládnutých singlech.
Bronz je rozhodně úspěch, na druhé
straně jsme včera byli jen kousek od
postupu do finále. A konečnou spokojenost proto trochu kazí promarněná šance na boj o zlato.“
Dívky ČR si na jistotu bronzového kovu musely počkat o dost déle.
Správným klíčem k jeho zisku přitom
bylo maratónské vítězství Marie Slaměníkové nad Kiarou Žabkovou 7:5,
4:6, 6:4 heroicky vydupané z antuky
na sklonku dvouapůlhodinového
dramatu s hromadou zvratů. Stěžejní
první bod vzápětí podpořila rozhodujícím triumfem Tereza Valentová,
která už v kvapíkovém tempu suprově zmasila Luciu Hradeckou 6:0, 6:2.
Hodnocení kapitánky Petry Cetkovské: „Sice nás také dost mrzí
páteční vyřazení od Rusek, na druhé
straně ale máme medaili, kterou jsme
s holkama moc chtěly. Strašně důležitá byla perně vybojovaná první výi'56º&'0
hra, Mája herně i v hlavě zvládla dlouFX÷EGUV[MDTQP\W
hé a těžké utkání. Terka pak potvrdila
Chlapci ČR dospěli k cennému kovu svou vynikající formu z celého tohoproti Německu hodně rychle. Jan to týdne. Třetí místo je úspěch, určitě
Kumstát od vyrovnaného stavu 3:3 jsme nakonec spokojené.“

Hodnocení kapitánky Petry Cetkovské: „Samozřejmě je to škoda,
byly jsme blízko. Ale takový je sport
i tenis, porážky k němu patří. Rusky
byly jasnými favoritkami, přesto jsme
je málem vyřadily, a proto chci holky
navzdory konečné prohře pochválit.
Hodně kvalitní výkon znovu odvedla
Terka Valentová. V utkání o třetí místo musíme překonat zklamání a jít si
proti Slovenkám pro medaili.“
Žáci ČR naopak vstoupili do semifinále rovněž proti ruskému celku
nadmíru slibně díky vydřenému vítězství Jana Kumstáta nad Egorem
Pleshivtsevem 7:5, 7:6. Maxim Mrva
byl následně proti Timofeiovi Derepaskovi jednu sadu nahoře (6:3), ale
utekly mu koncovky druhého i třetího dějství (3:6, 4:6). Tím pádem
i zde musel rozhodovat debl, jenž
Kumstát a Mrva zdatně obraceli ve
svůj prospěch (4:6, 6:4). Bohužel
od skóre 4:2 v supertiebreaku přišla
série chyb při volejích na síti, což rivalové z východu nekompromisně
trestali – 5:10.
Hodnocení kapitána Tomáše Kajlíka: „Celý zápas byl velice vyrovnaný, rozhodovaly detaily a lepší zvládnutí klíčových momentů, možná
i trocha štěstí. Což bylo ve druhém
singlu a ve čtyřhře kousek na straně
Rusů. Přesto nemám klukům co vytknout, bojovali ze všech sil.“

6GPKUVÆKVGPKUVM[èGUMÆTGRWDNKM[X[DQLQXCNKPCFQO¾EÊO/57UJQFP÷DTQP\QXÆOGFCKNG
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yy Kam tento úspěch ve své dosavadní
kariéře řadíte?
„Bylo to mistrovství celého světa, proto
bych řekl, že tenhle bronz je pro mě zatím
úplně nejvíc. Jsem hodně spokojený.“
yy Nepomýšleli jste přesto před začátkem MS na ještě lepší výsledek?

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Český tým žáků se při
svém bronzovém tažení na WJTF 2021
opíral o skvělé výkony dvou domácích
tenistů TK Agrofert. Jan Kumstát (na
snímku) i Maxim Mrva vyhráli během
šampionátu všechny své singlové duely
kromě jednoho, předváděli působivé
výkony. Prvně jmenovaný Honza je
navíc prostějovským rodákem, synem
známých zdejších sportovců nedávné
minulosti hokejisty Pavla a volejbalistky Kateřiny. Po zisku medaile se jej Večerník zeptal na dojmy z turnaje.

„Je pravda, že naše ambice byly ještě trochu
vyšší. Chtěli jsme si zahrát ve finále, ale nevyšel nám páteční semifinálový zápas proti
Rusku. Škoda, i třetí místo je však super.“
yy Co rozhodlo nesmírně vyrovnanou
bitvu s Rusy?
„Úplná koncovka deblu. Vyrovnali jsme
sety na 1:1 a v supertiebreaku vedli 4:2,
byli jsme trošku nahoře. Potom ale přišla
série našich chyb, hlavně při volejích na síti,
a soupeři otočili sedmi míčky za sebou na
4:9.“
yy Čím nastal takový náhlý zlom?
„Asi nervozitou. Já jsem byl v tom supertiebreaku nervózní fakt hodně, šlo o moc.
Takže nejspíš rozhodla hlava.“
yy Mač o třetí pozici s Německem jste
ovšem zvládli výtečně. Přišla úleva?
„Jasně. Po té porážce jsme hrozně chtěli poslední zápas na mistrovství vyhrát a získat
medaili, hlavně neskončit čtvrtí. Což se povedlo, takže nakonec velká spokojenost.“
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Základní skupina 1:
Rusko (1) – Egypt 3:0, Japonsko
  ± %ČORUXVNR  5XVNR  
± %ČORUXVNR  -DSRQVNR   ±
Egypt 3:0, Rusko (1) – Japonsko
   %ČORUXVNR ± (J\SW 
3RĜDGt  5XVNR    
-DSRQVNR     %ČORUXVNR 
 (J\SW  
Základní skupina 2:
ýHVNR   ± -LåQt .RUHD 
6ODPČQtNRYi ± /HH  
9DOHQWRYi ± /LP  
-DQGRYi 6ODPČQtNRYi ± /HH
<DQJ    7KDMVNR  
± +RQJNRQJ  ýHVNR  
± +RQJNRQJ  -DQGRYi
 /DL   9DOHQWRYi ±
<HXQJ   6ODPČQtNRYi
9DOHQWRYi ± /DL <HXQJ 
 7KDMVNR  ±-LåQt.RUHD
0:3, ýHVNR   ± 7KDMVNR
   -DQGRYi ± %RRQ\D
$URRQQHW6ODPČQtNRYi
± <RGSHWFK   -DQGRYi
6ODPČQtNRYi ± %RRQ\D
$URRQQHW &KXQJ   
-LåQt .RUHD ± +RQJNRQJ 
3RĝDGt  ýHVNR    
-LåQt.RUHD  7KDMVNR
  +RQJNRQJ  
Základní skupina 3:
6ORYHQVNR   ± 8NUDMLQD 
.ROXPELH   ± (NYiGRU 
6ORYHQVNR   ± (NYiGRU 
.ROXPELH   ± 8NUDMLQD 
6ORYHQVNR  ±.ROXPELH  
8NUDMLQD ± (NYiGRU  3RĜDGt
 6ORYHQVNR     8NUDMLQD
    .ROXPELH    
(NYiGRU  
Základní skupina 4:
%XOKDUVNR   ± âYêFDUVNR
 .DQDGD   ± 0H[LNR 
%XOKDUVNR   ± 0H[LNR 
.DQDGD   ± âYêFDUVNR 
%XOKDUVNR   ± .DQDGD   
0H[LNR±âYêFDUVNR
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þWYUWÀQiOH
ýHVNR   ± 8NUDMLQD 
6ODPČQtNRYi ± 'URE\VKHYD 
9DOHQWRYi±*DOLLHYVND
  -DQGRYi 9DOHQWRYi
± 'URE\VKHYD 0\NKDLOHWV 
 5XVNR  ±.DQDGD  
6ORYHQVNR  ±-DSRQVNR  
%XOKDUVNR  ±-LåQt.RUHD
6HPLÀQiOH
ýHVNR  ±5XVNR   -DQGRYi
± $QGUHHYD   9DOHQWRYi
± .RUQHHYD   -DQGRYi
9DOHQWRYi±$QGUHHYD.RUQHHYD
 %XOKDUVNR  ±6ORYHQVNR
   'HQFKHYD ± äDENRYi 
 .RQVWDQWLQRYD ± -DPULFKRYi
'HQFKHYD6DYHNRYD±
+UDGHFNiäDENRYi
2DæPtVWR
-DSRQVNR   ± -LåQt .RUHD 
.DQDGD  ±8NUDMLQD
2DæPtVWR
.ROXPELH   ± 0H[LNR 
%ČORUXVNR±7KDMVNR
2DæPtVWR
âYêFDUVNR ± (NYiGRU 
+RQJNRQJ±(J\SW
FINÁLE:
5XVNR   ± %XOKDUVNR   
$QGUHHYD ± 'HQFKHYD  
.RUQHHYD±.RQVWDQWLQRYD
2PtVWR
ýHVNR   ± 6ORYHQVNR   
6ODPČQtNRYi±äDENRYi
9DOHQWRYi±+UDGHFNi
2PtVWR
.DQDGD  -DSRQVNR  
2PtVWR
8NUDMLQD±-LåQt.RUHD
2PtVWR
.ROXPELH  ±%ČORUXVNR
2PtVWR
7KDMVNR  ±0H[LNR
2PtVWR
âYêFDUVNR±(J\SW
2PtVWR
+RQJNRQJ±(NYiGRU
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PROSTĚJOV Striktně nastavená
hygienická pravidla od Mezinárodní tenisové federace v podstatě znemožnila normální podobu World
Junior Tennis Finals 2021, na jakou
byli z minulosti všichni zvyklí.
Aktéři tentokrát museli celou dobu zůstávat v covidové bublině, to znamená
pouze v areálu TK Prostějov a Hotelu
Tennis Club. Každý den podstupovali
pravidelné testování, dodržovali základní pravidla a museli oželet veškeré doprovodné akce, včetně například velmi
oblíbené párty na plumlovské přehradě. Z řad veřejnosti se pak ke kurtům
nedostal přes ochranku nikdo, kdo se

nemohl prokázat buď negativním testem na koronavirus, nebo očkováním či
proděláním nemoci v uplynulých šesti
měsících. „Covid bublinu jsme se snažili
držet opravdu poctivě, aby chod turnaje zbytečně nic nenarušilo, případně
neznemožnilo. Pro děti v jejich věku to
určitě bylo hodně náročné a šampionát
si nemohly užít zcela naplno jako jejich
předchůdci v minulých šťastnějších
letech. Na druhé straně priorita všech
byla mistrovství odehrát, což se podařilo. A my jsme za to nesmírně rádi,“ zdůraznila Petra Černošková, s níž v příštím
vydání Večerníku přineseme obsáhlejší
rozhovor.
(son)
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þWYUWÀQiOH
ýHVNR  ±)LQVNR .XPVWiW
± /DJHUERKP   0UYD
± $ORSDHXV   þW\ĜKUD
]UXãHQD  5XVNR   ± âYpGVNR
 ,WiOLH   ± (J\SW 
âYêFDUVNR  ±1ČPHFNR
6HPLÀQiOH
ýHVNR   ± 5XVNR   
.XPVWiW ± 3OHVKLYWVHY  
0UYD ± 'HUHSDVNR   
.XPVWiW 0UYD ± 'HUHSDVNR
3OHVKLYWVHY     ,WiOLH
  ± 1ČPHFNR  'H 0DUFKL
± 6FKRHQKDXV   &LQD
± (QJHO    &LQD 'H
0DUFKL ± 0LHWXVFK 6FKRHQKDXV

2DæPtVWR
âYêFDUVNR  ±(J\SW)LQVNR
±âYpGVNR
2DæPtVWR
.DQDGD   ± (NYiGRU 
-DSRQVNR  ±.ROXPELH  
2DæPtVWR
-LåQt .RUHD   ± 7KDMVNR 
0H[LNR±âSDQČOVNR
FINÁLE:
,WiOLH   ± 5XVNR    'H
0DUFKL ± *RULQ   &LQD ±
'HUHSDVNR 
2PtVWR
ýHVNR   ± 1ČPHFNR 
.XPVWiW ± 0LHWXVFK  
0UYD±(QJHO
2PtVWR
âYêFDUVNR  ±)LQVNR
2PtVWR
âYpGVNR±(J\SW
2PtVWR
.ROXPELH  ±(NYiGRU
2PtVWR
.DQDGD  ±-DSRQVNR  
2PtVWR
-LåQt.RUHD  ±âSDQČOVNR
2PtVWR
0H[LNR±7KDMVNR
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yy Můžete zhodnotit své singlové výkony za celý týden?
„Akorát
rát první utkání mi nevyšlo, tam jsem
se ještě
tě pral s velkou nervozitou. Potom však ze mě spadla a hrálo se mi
každým
m dnem líp a líp. I ve čtyřhře se
nám kromě toho Ruska dařilo, z turnaa
je mám
m celkově dobrý pocit.“
yy Jak
k se vám hrálo v důvěrně znáá
mém domácím prostředí?
„Bylo skvělé, že se na mě mohli přijít
podívat
at všichni z rodiny a fandili
nám. Doma se mi hrálo opravdu
výborně.
ně.“

-CPCFC
Rusko
6JCLUMQ
'I[RV

Skupina C

+V¾NKG
Kolumbie
iRCP÷NUMQ
iXÆFUMQ

Skupina A

Slovensko
Kolumbie
'MX¾FQT
7MTCLKPC

Skupina C

Rusko
,CRQPUMQ
$÷NQTWUMQ
'I[RV

Skupina A

Základní skupina 1:
,WiOLH  ±âYpGVNR.ROXPELH
  ± âSDQČOVNR  ,WiOLH  
±âSDQČOVNR.ROXPELH  ±
âYpGVNR,WiOLH  ±.ROXPELH
 âSDQČOVNR±âYpGVNR
3RĜDGt,WiOLHERG\ VNyUH 
âYpGVNR  .ROXPELH
 âSDQČOVNR 
Základní skupina 2:
âYêFDUVNR   ± 0H[LNR 
-DSRQVNR   ± )LQVNR 
âYêFDUVNR  ±-DSRQVNR  
0H[LNR ± )LQVNR  âYêFDUVNR
 ±)LQVNR-DSRQVNR  ±
0H[LNR3RĜDGtâYêFDUVNR
    )LQVNR    
-DSRQVNR     0H[LNR 

Základní skupina 3:
.DQDGD   ± (J\SW  5XVNR
  ± 7KDMVNR  .DQDGD   ±
5XVNR    7KDMVNR ± (J\SW
 .DQDGD   ± 7KDMVNR 
5XVNR  ±(J\SW3RĜDGt
5XVNR  (J\SW  
.DQDGD  7KDMVNR 
Základní skupina 4:
þHVNR   ² 1čPHFNR 
.XPVWiW±6FKRHQKDXV
0UYD±(QJHO.XPVWiW
0UYD±(QJHO6FKRHQKDXV
 -LåQt.RUHD  ±(NYiGRU
ýHVNR  ±-LåQt.RUHD  
 .XPVWiW±+ZDQJ
0UYD ± &KR   .XPVWiW
6NOHQLþND ± +ZDQJ 6HR 
  1ČPHFNR ± (NYiGRU
3:0, ýHVNR   ± (NYiGRU 
.XPVWiW ± 0RUDOHV  
0UYD±&DVWUR.XPVWiW
6NOHQLþND±0RUDOHV*DODU
 -LåQt.RUHD  ±1ČPHFNR

3RĝDGt  ýHVNR    
1ČPHFNR     (NYiGRU 
 -LåQt.RUHD 
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Jan Kumstát: „Chtěli jsme do finále,
`<HKDJIµOJ?NO<MOJQ<GJ ale
i třetí místo je super“

Internetem koluje spousta vtipů
o tuzemských silnicích. A stejně tak
mají mnohá nelichotivá označení.
Tankodrom nebo Padesát odstínů
šedi jsou vlastně těmi nejméně kritickými. Cyklisty v Česku, potažmo
na Prostějovsku, však od usednutí
na kola neodrazují. Ostatně v současnosti jsou už samozřejmostí cyklostezky. Jak to ale celkově vypadá
se servisem pro kolaře na Prostějovsku? Posuďte sami.
Malé Holandsko, i tak by se občas
zdejšímu regionu dalo říkat. Ne tolik
pro množství vody (nebo plavebních
kanálů, to ani omylem), ale pro oblibu cyklistiky. V Prostějově se mnoho
lidí, starých i mladých, dopravuje pravidelně koly. Do obchodů, do škol,
do zaměstnání i do hospod. A mnozí
si vyjedou jen tak pro radost.
Určitým důvodem může být i řada
služeb nabízená v Prostějově a blízkém
okolí cyklistům. Začalo to před řadou
let nevinně novými odolnými městskými stojany a na speciální klíče. Pokračovalo to stavbou cyklostezek. Po
nich je nyní možné se dostat z hlavního
nádraží do Domamyslic, z centra města
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Prostějovsko je rájem pro cyklisty. Nevěříte? Pravda mnoho míst, kde by nám spadla
brada a kam by se dalo dojet po opravdu
kvalitní cestě, zde není. Na druhou stranu
míst zajímavých a zároveň dostupných se
pár najde. A na většinu jako by lidé téměř
zapomněli. Přinášíme tak pár tipů, kam se
zajet kouknout. Bát se přitom nemusíte, šílené štreky vás rozhodně nečekají.
Začněme ale několika místy, kde je přeci jen
turistů více, a sice Čechami pod Kosířem. Ty
zná snad každý. Přesto je fajn si je připomenout. Co nabízí? Muzeum hasičské a dále
Muzeum historických kočárů, zámek s prohlídkami, zámecký park. A pak samozřejmě
Kosíř. Právě po jeho obvodu vede příjemná
cesta i pro cyklisty. Ideálně však s trekovými
koly. Se „silničkou“ byste zde neuspěli... Nedaleko Čech pod Kosířem je pak dobře udělaná cyklostezka mezi Ludéřovem a Náměští
na Hané. Příjemná je tím, že je zčásti zpevněná a přitom vede lesem. Nečeká vás přitom
šílené stoupání, naopak se můžete těšit na
fajn projížďku.

Region nabízí stovky míst…
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Prostějov (son) – Pondělní
občasné
přeháňky
ještě
pořadatelům světového šampionátu
mládežnických tenistů a tenistek
nenadělaly žádné větší starosti.
Čtvrteční kompletně propršený den
už ale mohl znamenat vážné problémy ohledně zdárného dokončení turnaje, leč díky dokonalé připravenosti
organizátorů z prostějovského TK
PLUS neznamenal. Vzhledem k jasně
nepříznivé předpovědi počasí bylo už
ve čtvrtek ráno rozhodnuto o tom,
že místo bojů o 9. až 16. místo se
u chlapců i dívek rozdělí play off na
skupiny o 9. až 12. příčku a o 13. až 16.
pozici, čímž polovina účastníků MS
U14 dostane den zápasového volna.
A čtvrtfinalisté mohli své duely úvodního kola vyřazovací fáze absolvovat
na osmi krytých kurtech, které jsou
v obou areálech (za Kosteleckou ulicí
a ve Sportovní ulici) k dispozici. „Na
variantu, že bude celý den škaredě
a venku nepůjde hrát, pochopitelně
musíme být předem nachystaní.
Ačkoliv většinou nám počasí přeje.
Tentokrát došlo k výjimce a na
řadu přišel záložní plán, díky všem
precizně provedený. Každopádně
platí, že časový výpadek se mnohem
lépe řeší během play off, než kdyby
k němu došlo ještě v průběhu základních skupin,“ oddechla si šéfka akce
Petra Černošková.
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Prostějov (son) – Už půldruhého
roku žijeme ve složité době poznamenané dopady koronaviru.
Tahle nemoc výrazně ovlivnila i ITF
World Junior Tennis Finals, jež se
loni vůbec neuskutečnilo a letos
proběhlo bez několika silných zemí
coby adeptů na medaile. „Předně
musím říct, že lze považovat za
obrovský úspěch, že se závěrečný
turnaj mistrovství světa družstev do
14 let vůbec mohl konat, na čemž
máme jako Prostějov velkou zásluhu.
Sportovní kvalita však samozřejmě
nebyla oproti předchozím letům
na maximální možné úrovni vinou
absence některých spolufavoritů
z důvodů spojených s covidem,“ řekla
ředitelka WJTF Petra Černošková.
„Nejcitelněji chyběly určitě výběry
USA vinou zákazu leteckého cestování do Evropy. Nemohly však
tady být ani další tenisově silné státy,
například chlapci Argentiny nebo
kolektivy Austrálie tradičně patřící
mezi nejlepší v téhle věkové kategorii.
Konfrontace s těmito mimoevropskými celky chyběla, bohužel se nedalo nic dělat. A logicky letos výsledkově
vládli mezi žáky i žákyněmi zástupci
starého kontinentu,“ přemítala
Černošková.
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Chlapci ČR potvrdili ovládnutí grupy
4 velmi přesvědčivým zdoláním Ekvádoru, jasno bylo znova už po singlech.
Výtečný Jan Kumstát sfoukl Felipa
Moralese jako svíčku 6:1, 6:1 a Maxim
Mrva si poradil s Franciscem Castrem
6:2, 6:4. Takže pohoda, klídek, tabáček,
čtyřhru naši borci dohrávali bez jakýchkoliv nervů.
Hodnocení kapitána Tomáše Kajlíka: „Je to paráda, jakým způsobem
jsme si zajistili účast ve čtvrtfinále, což
byl náš první a hlavní cíl na šampionátu. Rozhodně nešlo o tak jednoduchou záležitost, jak by mohl napovídat
konečný výsledek. Kluci se zasloužili
o hladký průběh výbornými výkony,
klíčové teď bude zvládnout úvodní
kolo play off.“
Stejně výhodnou výchozí pozici
měly také české dívky, jež i do třetice
bezpečně porazily asijské soupeřky.
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bývalého prostějovského hokejisty
Pavla Kumstáta) zprvu marně bojoval
s vlastní nervozitou i zabijáckým bum
bum stylem Maxe Schoenhause. Zvedl
se teprve za stavu 2:6 a 0:1, načež vedl
ve druhé sadě 5:3. Bohužel o gam později při skóre 5:4 promarnil čtyři setboly a sok vzápětí otočil na 5:7.
Nelehkou situaci naštěstí ustál Maxim Mrva, druhý plejer TK Agrofert
v týmu ČR. Počáteční přetahovanou
s Justinem Engelem změnil v jasný zisk
vstupního setu poměrem 6:1. Pak sice
nevyužil řadu brejkbolů na 5:2, což
protivník potrestal obratem (ze 4:2 na
4:5), ale následně Prostějovan znovu
zabral a svým otočením na 7:5 srovnal
zápasový stav. Rozhodoval tedy debl,
ve kterém Kumstát s Mrvou doslova
přebojovali klíčové úvodní dějství plné
zvratů. Nejprve měli navrch 3:1, poté
ztráceli 3:5 a 5:6. Přesto nic nevzdali,
opakovaně vyrovnali a zlomový tiebreak opanovali 7:2. Tím nabrali jistotu
i pohodu, aby duu Engel - Schoenhaus
skvělou herní produkcí nadělili ve druhé sadě pověstného kanára.
Hodnocení kapitána Tomáše Kajlíka: „Jak Maxim v singlu, tak oba kluci
ve čtyřhře výborně zvládli rozhodující
momenty. Vydřená výhra nad Němci
má pro další průběh mistrovství velkou
cenu.“

Žáci ČR po předchozím vydřeném
skolení Němců nezaváhali ani proti Jižní Koreji, navíc tentokrát uspěli mnohem hladším způsobem bez takových
nervů. Zejména Jan Kumstát se blýsknul velmi kvalitním výkonem, díky němuž jednoznačně porazil Donghyun
Hwanga 6:0, 6:3.
Mnohem těžší to měl v souboji týmových jedniček Maxim Mrva, kterého
dost prohnal Se Hyuk Cho. Naštěstí
si domácí borec pohlídal dramatické
koncovky obou setů: první v tiebreaku,
druhou po několika předtím neproměněných mečbolech ve dvanáctém
gamu. Výsledek 7:6, 7:5 rozhodl o výhře Čechů v celém duelu již po dvouhrách.
Hodnocení kapitána Tomáše Kajlíka: „Korejci sice podlehli Ekvádoru,
ale věděli jsme, že nás opět nečeká nic
jednoduchého. Oni hrají velice dobře
od základní čáry, s čímž se kluci skvěle
vypořádali. Honzovi se dnes dařilo na
jedničku, taky Max parádně zabojoval
a všechno jsme podtrhli povedeným
deblem. Zatím můžeme být maximálně spokojeni, čtvrtfinále jako hlavní cíl
je blízko.“
České žákyně narazily po Korejkách
znovu na asijské soupeřky, čekaly je papírově slabší vyslankyně Hongkongu.
A mač se dle očekávání vyvíjel jasně
ve prospěch favoritek. Nela Jandová
měla drobné potíže jen v úvodní sadě
a vyprovodila Ching Laam Lai 6:2,
6:0, Tereza Valentová získala proti Tsz
Lam Yeung deset z jedenácti gamů od
startu střetnutí, než ji potkalo chvilkové
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trápení v podobě tří ztracených her za
sebou. Přesto vzápětí potvrdila rezultát
6:1, 6:3, jímž tuzemská děvčata upevnila svou dosavadní dominanci na probíhajícím šampionátu. Oba české výběry
si s předstihem de facto zajistily postup
do vyřazovacích bojů.
Hodnocení kapitánky Petry Cetkovské: „Tento zápas byl ještě snazší než
ten první. Výsledkově to zatím zvládáme na výbornou, po herní stránce jsou
tam chvílemi menší výpadky, ale celkově holky potvrzují své tenisové kvality.
Čtvrtfinále nám díky dvěma vítězstvím
3:0 už neunikne a chceme do něj jít
z prvního místa ve skupině. Věřím, že
v play
p y off můžeme útočit na medaili.“

Mladé české tenistky narazily ve čtvrtfinálové bitvě na Ukrajinu. A zpočátku
nešlo o nic jednoduchého, neboť Marie
Slaměníková po infarktovém dramatu podlehla Marii Drobyshevové 4:6,
6:3, 12:14 (třetí set = supertiebreak).
Podržely ji však týmové parťačky, když
Tereza Valentová přejela Yevu Galiievskou 6:0, 6:3 a dvojice Valentová - Nela
Jandová podobně jasným způsobem
ovládla rozhodující čtyřhru 6:1, 6:3.
Otočený výsledek 2:1 znamenal postup do semifinále!
Hodnocení kapitánky Petry Cetkovské: „Prvního utkání byla škoda,
po naprosto vyrovnaném průběhu
tam v koncovce nevyšlo několik mečbolů a trochu nešťastně jsme prohrávaly. Strach z celkové porážky jsem ale
neměla, naopak jsem holkám dál věřila. Ony jsou totiž bojovnice a pokud se
zrovna nedaří jedné, zaberou ostatní.
Druhý singl i debl se díky výborným
výkonům povedlo zvládnout dost jasně, byť v závěru docela pracovaly nervy. V semifinále nás čekají Rusky, což
jsou úřadující evropské šampiónky
a největší favoritky, ovšem my se jich
nebojíme. Půjdeme do toho a zkusíme urvat finále.“
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Tentokrát nedaly příliš šancí Thajsku,
zvláště Nela Jandová se vůbec nepárala s Mayou Boonya-Aroonnet a smázla ji 6:2, 6:1. To Marie Slaměníková si
proti Kamonwan Yodpetch za stavu
6:2, 4:1 neodpustila druhý dílčí výpadek na turnaji, nyní trochu větší. Po
obratu na 4:5 a 5:6 musela odvracet
několik setbolů, než vzdorující sokyni
konečně zlomila v tiebreaku jasným
skóre 7:2.
Hodnocení kapitánky Petry Cetkovské: „Tohle se může stát, důležité je, že
Maruška problémy překonala a koncovku otočila ve svůj prospěch. Nela
udržela kvalitní výkon po celé utkání,
Terka Valentová si mohla poprvé úplně
odpočinout. A přesto jsme vyhrály skupinu, což jsme samozřejmě chtěly. Do
čtvrtfinále musíme jít na maximum,
jedině tak uspějeme.“

„Přeji vám dobrou formu. Jsem přesvědčený o tom, že uvidíme špičkové
zápasy od všech týmů. Věřím, že u nás
strávíte krásný týden, na který budete

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Slavnostní zahájení
světového šampionátu tenisových
družstev proběhlo v prostějovském
areálu minulé pondělí 2. srpna. Na
ploše kurtu číslo 1 popřál nastoupeným družstvům hodně štěstí
hejtman Olomouckého kraje Josef
Suchánek, prostějovský primátor
František Jura i prezident Českého
tenisového svazu a šéf Tennis Europe Ivo Kaderka. Nechyběla ani
ambasadorka mistrovství Lucie
Šafářová.
vždy vzpomínat v dobrém,“ řekl hejtman Suchánek.
V podobném duchu se nesla zdravice
primátora Prostějova, který je velkým
sportovním fanouškem. „Přeji týmům
hodně sil, protože šampionát je vždy
hodně náročný. Každému rovnoměrně kousek potřebného štěstí a ať vyhraje ten nejlepší,“ prohlásil první muž
pořadatelského města.

K startujícím promluvila také bývalá
čtvrtá hráčka ženského světového žebříčku Šafářová, která mistrovství do 14
let před časem sama vyhrála. „Bylo to
na samotném začátku pozdější kariéry,
přesto si pamatuji, jak to bylo náročné
a přitom krásné. Vyhrát týmovou soutěž a podělit se o radost se spoluhráčkami je něco speciálního. Všem bych přála, aby to někdy zažili,“ uvedla Šafářová.

2x foto: internet
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Žákyně České republiky neměly v zahajovacím duelu základní skupiny
2 větší problémy s Jižní Koreou. Jen
členka TK Agrofert Prostějov Marie
Slaměníková se v úvodní dvouhře proti
Hiyunjee Lee trápila ve druhém setu
s vlastním podáním, než vzdorující
soupeřku dorazila až pátým proměněným mečbolem 6:2, 7:5. To Tereza Valentová (Sparta Praha) zničila Sarang
Lim suverénně dvakrát 6:1, čímž bylo
rychle rozhodnuto o hladkém triumfu
děvčat ČR.
Hodnocení kapitánky Petry Cetkovské: „První zápas šampionátu zvládly
holky výborně. Jedno vítězství však
zatím nic neřeší, dobrý výkon musíme
zopakovat i v dalších dnech.“
Mladí Češi prožili nepoměrně náročnější pondělní šichtu, když do grupy 4
odstartovali dramatickou bitvou s Německem. Domácí Jan Kumstát (syn
saa
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PROSTĚJOV Po dvaadvacáté v řadě za sebou se prostějovský areál
TK PLUS stal dějištěm ITF World Junior Tennis Finals neboli tenisového mistrovství světa družstev do 14 let. Loni se šampionát nemohl
konat kvůli globálním koronavirovým opatřením, letos už navzdory
pokračujícím omezením proběhnout směl. A stejně jako před dvěma lety přinesl dvojnásobný medailový úspěch výběrům České republiky, když domácí chlapci i dívky získali bronz! Z triumfů se radovali žáci Itálie a žákyně Ruska. Jak šel šampionát den po dni zejména
z pohledu tuzemských výběrů?

Tradice úspěšného pořádání vrcholné mládežnické akce WJTF
v Prostějově byla po loňské vynucené pauze zdárně prodloužena

Česká doba bronzová na

ŽÁKOVSKÝ SVĚTOVÝ ŠAMPIONÁT TENISOVÝCH

tenis

BYLI JSME
U TOHO

Chlapci

➢
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DALŠÍ CYKISTICKÉ NOVINKY ČTĚTE NA STRANĚ 33

PROSTĚJOV Dalšího velkého úspěchu se dočkal cyklista Daniel Babor. Člen SKC TUFO
PARDUS Prostějov se stal mistrem ČR v silničním závodě U23, který se jel na Slovensku.
Babor však na stupních vítězů nestojí zdaleka poprvé. Jednadvacetiletý rodák z Hořovic
patří nejen v klubu TUFO Pardus k naprosté elitě. Totéž totiž o něm platí i na evropském
poli. Na šampionátech se pravidelně umisťuje vzdor svému věku vysoko. Počátkem
června se například postavil na stupně vítězů – konkrétně opět na ten nejvyšší – v madisonu v Kyjově. Babor pak průběžně závodí v řadě cyklistických disciplín.

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV K ještě jedné změně
aktuálně došlo v realizačním týmu
prostějovských volejbalistek. Od začátku společné přípravy 2021/2022
se masérem stal Marek Roba, což je
jediný zbrusu nový člen stávajícího
kolektivu starajícího se o ženy VK.
„V minulé sezóně masérku dobře dělala
Ivana Kratochvílová, která je však současně mládežnickou trenérkou našeho
klubu a vede mladší žákyně. Dost často
tak docházelo k časovým kolizím obou
jejích funkcí, to samozřejmě nebylo optimální. Proto jsme se rozhodli pro změnu,
aby se Iva mohla naplno věnovat důležité
práci s našimi mladými nadějemi,“ vysvětlil sportovní ředitel vékáčka Miroslav
Čada.
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Sport jako celek dostal v posledním roce a půl pořádně
zabrat. Kvůli koronavirové pandemii byla řada soutěží
přerušena a drtivá většina z nich už se ani nerozjela. Hůře
ze situace ovšem vyšly amatérské sporty a týmy. Profesionální přeci jen nakonec vše mohly dohrát a i když sčítaly nemalé finanční ztráty, situaci nakonec vesměs ustály.
Nyní se ale ukáže, jak vše dokázaly zvládnout amatéři
a „hobbíci“. Vždyť za posledních 18 měsíců museli většinu času stát. Tréninky, zápasy, turnaje, hromadné akce:
to vše si museli nedobrovolně odepřít.
Nikde však hlavně není psáno, že se situace nebude
opakovat. Pravda, v České republice je něco přes 40 procent očkovaných a po roce a půl jsme se snad přeci jen
trochu z koronavirového života poučili. Navíc, znovu
je před volbami. Ze světa však i nyní chodí zprávy o nárůstech případů, zhoršující se situaci a stále přísnějších
opatřeních. Jisté obavy z toho, že by se uzávěra amatérského sportu vrátila, je tedy na místě. Jak navíc mnohdy
(a bohužel správně) konstatovali někteří fotbalisté Prostějovska, pro vládu je zjevně kolektivní amatérský sport
postradatelnou až zbytečnou činností…
Co by přitom znamenala další nucená stopka pro sportovce-amatéry, asi není třeba rozvádět. Pro mnoho by to
byla konečná, řada z nich by se organizovaného sportu
prostě vzdala. A kluby i celé soutěže by zaplakaly. V sázce
je zkrátka hodně.
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legům štěstí. „Budu fandit z hlediště
a klukům držet palce, ať se jim daří
a dokončí tokijskou misi bez ostudy
pro naši zemi,“ napsal Pszczolarski.
Výsledek jeho reprezentačních parťáků? Za celý závod nezískali ani bodík
a obsadili poslední místo z párů, jež
madison na LOH v Japonsku dokončily…
(son)

Jeden, v lepším případě dva. A netradičně až tři. Takový
je obvykle počet sportovních kroužků ve školách na
Prostějovsku. Obvykle se jedná o sportovní či pohybové
hry a potom některý ze sportů, který škola podporuje
–třeba fotbal, basketbal nebo atletiku. Až sem se zdá být
vše v pořádku. Pokud by ovšem neexistovalo srovnání
s minulostí.
Ještě před asi deseti lety totiž byla situace úplně jiná. Základní školy pravidelně nabízely čtyři a více kroužků jak
na kolektivní, tak také individuální sporty. Sám si ze základní školy pamatuji, že byla možnost dělat přinejmenším tenis, volejbal, basketbal a fotbal. Stejně jako třeba
gymnastiku a celkovou pohybovou průpravu. V současné době jsou ale podobné výběry spíše výjimkou.
Nyní je přitom načase po návratu sportovních kroužků
na školy sáhnout. Máme za sebou dlouhou dobu, kdy se
kolektivně cvičit a hrát téměř nedalo. Děti a mládež často
tloustly u obrazovek, aktivita šla dolů. Ostatně i taková
pravidelná cesta pěšky do školy dělá svoje. A fungování
v kolektivu? O tom radši taky pomlčím.
A proto zvýšený pohyb, pravidelný a navíc dobrovolný,
by nyní měl být jedním z cílů pro školy. Bude to zprvu
nepochybně těžké. Věta „Mně se nechce!“ bude nejspíš
znít častěji než dříve. O to více je však důležité děti aktivizovat a hlavně je zabavit. A jak lépe to udělat než pomocí
kroužků?

9QLEKGEJ 2U\E\QNCTUMK UG
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Foto: Facebook

Proto v sobotu nebudu stát na startu.
Šlo o konečné rozhodnutí velmi ovlivněné Danielovým názorem,“ vysvětlil
Wojtek s jasnými náznaky o vnitřních
rozporech v polském kolektivu.
Přednost dostala dvojice Sajnok - Staniszewski. Přesto odstrčený borec
hanácké stáje našel navzdory obřímu
osobnímu zklamání sílu popřát ko-

Těžký, přetěžký los mají zkraje aktuální sezóny
Fortuna:Národní ligy tým 1. SK Prostějov. Hned tři
nováčci, z toho dva exligoví. A jak trefně poznamenalo
fotbalové vedení Prostějova, situace se může vyvinout
dvěma způsoby: buď si tým nečekaně dodá na sebevědomí bodovými zisky, nebo hned na úvod přijde pád na
zem, a to z pořádné výšky.
Po třech klech lze říct, že je to nahoru-dolů, lépe řečeno
dolů-nahoru. Tým v úvodních dvou zápasech musel
skousnout porážky. Hodně zabolela prohra s Příbramí,
která byla mírně lepší, ani drtivý tlak ani fotbalová kvalita
však z její strany nepřišly. A prohra 0:4 na půdě rezervy
pražské Sparty se dvěma vlastňáky? I na tu by tým nejraději zapomněl. Což se podařilo v sobotu, kdy svěřenci
nového kouče Jarošíka přemohli na lopatky brněnskou
Zbrojovku.
Ani loni to nebylo o moc lepší. Naopak, Prostějov se na
výhru načekal. Po třech zápasech měl totiž dva body.
A i když hned v tom úvodním se rozešel s nováčkem
z Blanska překvapivě (a zklamaně) 1:1, přesto to byl bod
za remízu. A ten se počítá.
Letos jsou však na tým kladeny vyšší nároky, třetí místo z předchozího ročníku totiž 1.SK posunulo v očích
fotbalového vedení i sportovní veřejnosti. A čeká se podobně povedený ročník. Nyní je ale tabulka tím posledním, na co by se fotbalový Prostějov měl dívat…

Náhradu nemusel hledat složitě. „Marek Roba je profesionální masér, řadu
let spolupracoval s místními fotbalisty
a sportovní prostředí výborně zná i díky
svým zkušenostem z lukostřelby, kde se
dlouhodobě pohybuje. Také po lidské
stránce působí velmi rozumně, proto věřím, že pro náš mančaft bude přínosem,“
představil Čada nového parťáka.
„Mám svou masérskou praxi, pět let jsem
působil v realizačním týmu fotbalistů
1. SK Prostějov. Tam jsem ale skončil už
před rokem, současná nabídka volejbalového VK mě tak potěšila a rád jsem ji
přijal. Ke sportu mám osobně blízko,
těším se na novou výzvu. Hlavně, ať jsou
holky s mou prací spokojené a daří se jim
na hřišti,“ řekl sám Marek Roba. (son)
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Foto: Marek Sonnevend

TOKIO, PROSTĚJOV Tak to byl
hodně nepříjemný šok. Polský cyklista TUFO PARDUS Prostějov
Wojciech Pszczolarski měl v sobotu
absolvovat závodní vrchol své letošní sezóny v podobě bodovacího
závodu dvojic na Letních olympijských hrách 2020(1) v Tokiu. Jenže
neabsolvoval. Co se stalo?
Krátce řečeno – start mu znemožnili
trenéři dráhové reprezentace Polska,
kteří z dlouholetého a velmi úspěšného člena tamního národního týmu
náhle udělali náhradníka. Přednost dostal jiný jezdec, jenž původně startovat
vůbec neměl.
„Jsem s výpravou na místě v Tokiu,
přítomný a připravený, ale vypadá to,
že madison nepojedu. Oficiálně je teď
ze mě jen náhradník. Pravidla týkající
se výměny závodníků lze interpretovat
různě, víc se každopádně dozvíte v pátek,“ překvapil Pszczolarski úterním sdělením na svém facebookovém profilu.
Veledůležitou olympijskou soutěž pak
7. srpna skutečně vynechal. „Moje
cesta tříleté intenzivní práce měla vyvrcholit v Tokiu, ale bohužel pro mě
končí předčasně. Madison je taková
disciplína, kde dva lidé musí chtít
spolupracovat, jinak to nedává smysl.

$TCPM¾ą/CTVKP#NVTKEJVGTONCFwÊD[O÷N
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Foto: internet

PROSTĚJOV Jestřábi odtajnili
další jméno ve své kabině. A potvrdili tak dřívější spekulaci Večerníku. Třetím do party brankářů by se totiž měl stát syn slavného
otce Martin Altrichter mladší. Podobně jako jeho táta i dvacetiletý odchovanec Plzně se dal na
brankářskou dráhu, kterou zprvu
spojil s Kladnem, Plzní a Chomutovem. Vyzkoušel si ale i angažmá
v zámořské soutěži, konkrétně
nižší juniorské USPHL.
Za muže naskočil jen v posledních
dvou sezónách: premiéru si odbyl
tehdy v prvoligovém Chomutově,
více prostoru – 15 zápasů – dostal
loni v Šumperku, kde zastával roli
dvojky. A právě o ni se může nyní
mladý gólman poprat i na Hané.
V brankářském triu je totiž zatím
jistá jen jediná věc: prim by měl hrát
Ondřej Bláha coby zdaleka nejzkušenější z borců. Martin Altrichter
a Marek Micka by se jakožto mladíci, kteří jsou od sebe jen rok a mají
zhruba stejně zkušeností, měli právě
poprat o pozici dvojky...
(sob)
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v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

vizitka

yy A čím byla konkrétně olympiáda Tokio 2020 podle vás výjimečná?
„Už samotným názvem Tokio
2020, ale v podstatě tato olympiáda byla pořádaná v roce 2021 kvůli
pandemii covidu-19. (pousměje
se) Žijeme ve zvláštní době a tato
olympiáda se zapíše do historie
olympijských her, tak jako z jiného důvodu olympiáda v Moskvě
nebo v Los Angeles. Ta letošní
byla zajímavá tím, že se odehrávala
bez diváků na sportovišti. O to víc
jsme byli i my překvapeni, kolik

řadíte v porovnání s jinými
sportovními závody?
„Olympiádu řadím jednoznačně
nejvýše. Má své výjimečné místo,
je vrcholem nejen pro sportovce,
ale i pro realizační tým. Jednak
už obecnou symbolikou olympiády, kde se smazává barva pleti,
vyznání, pohlaví. Je to symbolika
míru a přátelství. Spojení sportovců všech národů. Rovnoprávnost
všech sportovců, kde se neřeší
politické, rasové nebo náboženské vyznání. Samozřejmě i tím, že
se pořádá jedenkrát za čtyři roky,
a tak se jí účastní opravdu špičkově
připravení sportovci. Těch důvodů
je opravdu řada, proč je olympiáda
a účast na ní výjimečná.“

✓ je ženatý a má tři děti
✓ od mládí se věnoval sportu, především silniční cyklistice, cyklokrosu
a rekreačně fotbalu
✓ svou masérskou a fyzioterapeutickou praxi poprvé využil díky své
sestře, která byla českou reprezentantkou v silniční cyklistice
✓ pracoval pro cyklistický klub Rostex Quantum Vyškov, ED systém
a český národní tým cyklistiky
✓ věnoval se také fotbalovým klubům SK Sigma Olomouc, AL Arabi
Sporting Club (Kuvajt)
✓v současné době pracuje jako servisní technik a jednatel společnosti Effetec
✓ od roku 2018 je znovu členem realizačního týmu českého národního
týmu cyklistiky
zajímavost: má rád cestování a navštívil už více než padesát států
z pěti různých kontinentů

✓ narodil se 1. května 1977 v Olomouci
✓ masér SKC TUFO PARDUS Prostějov
✓ pochází z obce Střeň
✓ vystudoval SOU v Uničově

MICHAL FRANTÍK

yy Sice nejste přímo sportovec,
ale téměř 25 let se díky různým
pracovním pozicím pohybujete
kolem vrcholových sportovců,
takže vidíte jejich emoce při jejich vítězstvích, ale i prohrách.
Prožíváte je s nimi?
„U sportu se opravdu pohybuji
s přestávkami řadu let. Nejvíce mě
vždy emočně dojímalo a občas mi
ukápla i z oka slza, když uspěla má
sestra Jiřina, která také závodila
na kole. Vždy jsem to s ní emočně
prožíval. Ale to je rodina, takže jiná
kategorie emocí.“
yy A z emocí spíše u té sportovní
rodiny?
„Pak samozřejmě úspěch Pavlíny
Šulcové, když vyhrála ve spurtu
Mistrovství České republiky v silničním závodě a porazila Martinu
Růžičkovou a Martinu Sáblíkovou
a já byl tehdy s Pavlínou u toho.
Pak byl pro mě neskutečným zážitkem finálový zápas Emírova poháru fotbalového týmu Al-Arabi
v Kuvajtu, kdy vítězům předával
medaile a pohár samotný ‚vládce‘ Kuvajtu, který nás pak pozval
k sobě do paláce. A také jsem měl
obrovskou radost, když jsme vyhráli Galský pohár s katarským
klubem. Těch emocí při sportu
člověk zažije spoustu, i když sedí
na lavičce nebo čeká závodníka
v cíli.“
yy Byl jste také na olympijských
hrách. Kam tuto sportovní akci

Lenka
KLOPCOVÁ,
zpracoval
Jan
FREHAR
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rozhovor večerníku

možnost ocenit, že je olympiáda
a mohou něco málo vidět.“
yy Dostal jste se i do olympijské
vesnice, nebo to v současné situaci nebylo možné?
„Bohužel do olympijské vesnice
jsme se vůbec nedostali, jen na
PCR testy. Atmosféru vesnice
jsme tedy vůbec nezažili. Pracovali
jsme v extrémních podmínkách.
Ale přesto si myslím, že má olympiáda smysl a olympijská myšlenka
bude nadále pokračovat a překoná
tuto zvláštní dobu. Navíc, jak je
vidět, pro Českou republiku je medailově úspěšná.“
yy Musel jste také určitě do karantény. Jaké to bylo?
„Ano, tam jsem byl. Nebylo to nic
dvakrát příjemného, ale co bylo
sympatické, že když jsme byli
v karanténním hotelu, tak naproti
v paneláku pověsili Japonci českou
vlajku, aby nám projevili sympatie.“
yy Japonsko je jednou z mála
zemí, kde jste byl poprvé. Jaký
na vás udělala tato země dojem?
„Díky veškerým opatřením toho
člověk moc neviděl. Naštěstí však
silniční cyklistika je sport, který se
provozuje na silnici ve venkovním
prostředí, takže z okna automobilu jsme trochu z Tokia viděli.
Město je velice moderní a vyspělé,
s moderními výškovými budovami, vícepatrovými tříproudovými
dálnicemi. Všude je čisto, i auta na
silnicích mají neskutečně nablýskaná, to svědčí o čistotě a pořádku
Japonců.“

místních lidí se sešlo u silničního
závodu, kdy po celé trati lidé bouřlivě fandili. Ale je to asi tím, že
tento sport se provozuje na veřejném prostranství. Lidé tedy měli

yy Kde se přesně závod konal?
„Závodilo se kolem hory Fudži
s cílem na Fudži Speedway aréně,
takže jsme měli možnost spatřit
přírodu a venkov. Příroda je zde
velice bohatá díky teplu a vlhkosti
a opět vše v čistotě a udržované.“
yy Když se podíváme celkově na
Japonce, jací jsou?
„Na každém kroku vidíte jejich
mentalitu, smysl pro řád, systém
a pořádek. Pokud vybočíte z tohoto systému, tak Japonci velice
složitě improvizují, což je naopak
výsada nás Evropanů, zejména
Čechů. Díky tomu jsem zažil i pár
krizových okamžiků, které určitě ovlivnily i samotné závodníky.
S týmem jsme si zažili i spoustu nových zkušeností. Sám jsem
si myslel, že mě již nemůže nic
překvapit, protože jsem opravdu
byl téměř na všech kontinentech
kromě pólů a zažil jsem spoustu
situací, ale tady to byl opravdu
nový zážitek a zkušenost, včetně
každodenního PCR testování na
covid-19.“
yy Zažil jste i nějaké velké medailové či sportovní zážitky,

Foto: internet

potěžkat zlatou a stříbrnou medaili střelci Jiří Lipták
a David Kostelecký, nevěřil bych ani, že jsou tak těžké...

v hotelu, když judista Krpálek vyhrál finále a získal zlato,
û!2-û"(3-"+¡
a místní jsem učil naši českou hymnu. Nebo když mi dali

i přes všechny komplikace, které letos byly s olympijskými hrami spojené?
„Myslím si, že přes veškeré útrapy
Michael Kukrle, rodák z Mohelnice a odchovanec uničovské cyklistiky, zvládl soutěž na jedničku. Byl
celý závod v úniku a ještě obsadil
velice krásné místo. Patří mu velká
gratulace. A domnívám se, že jako
tým nás to všechny velice semklo.
Nakonec jsem byl i rád, že jsem si
mohl užít fandění s Japonci v hotelu, když judista Krpálek vyhrál
finále a získal zlato, a místní Japonce jsem učil naši českou hymnu.
Nebo když mi dali potěžkat zlatou a stříbrnou medaili střelci Jiří
Lipták a David Kostelecký, nevěřil
bych ani, že jsou tak těžké. Těch
zážitků a emocí člověk v Tokiu zažil opravdu strašně moc.“
yy Bylo naopak něco, co pro vás
bylo v Tokiu nepříjemné?
„Co nebylo příjemné, tak to obrovského teplo a vlhko. Kvůli tomu
jsme potřebovali hektolitry vody
a ledu, které jsme měli neustále na
trénincích a u sebe. Ice boxy jsme
měli plné pití a ledu. Cyklisté museli neustále pít a pod dres si dávat
led vsypaný do dámských punčoch.
Samozřejmě o to horší a nešťastné
bylo to, když při samotném závodě,
který měřil přes 200 kilometrů, nás
pořadatel jejich vinou neodvedl na
dvě občerstvovací stanice pro závodníky a závodníci neměli v ten
moment dostatečný příjem vody,
pití ani jídla a samozřejmě ani ledu.
Byla to opravdu velice napjatá situace nejen pro závodníky, ale i náš
realizační tým v reprezentaci. Pak
jsme tedy museli jít čtyři kilometry
s ice boxem do kopce. Chtěl bych
opravdu poděkovat všem, kteří český olympijský tým zajišťovali. A samozřejmě kolegům z cyklistického
týmu.“
yy Máte i nějakou veselou či zajímavou příhodu z Tokia?
„Nevím, jestli to byla veselá příhoda, ale dnes se nad ní pousmívám.
Když jsem právě masíroval Michaela Kukrleho, tak nám do masérny
přilezl pavouk o rozměru lidské
dlaně, kterého vidíte maximálně
v zoo v teráriu. Zavolali jsme našemu doktorovi o asistenci a pomoc. Ten nám poslal provozního
místního hotelu. Ale než došel, tak
jsme se rozhodli masáž dokončit.
Já jsem masíroval a Michael kontroloval pavouka. Když provozní
přišel a my se zeptali, jak je moc
pavouk nebezpečný a jestli je jedovatý, tak sám nevěděl a řekl, že
možná ano. Tak jsme možná zažili
i jedno velké dobrodružství.“
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Byl jsem rád, že jsem si mohl užít fandění s Japonci

Cyklistický masér Michal Frantík se vrátil z Tokia

PROSTĚJOV Olympijské hry
2020, které vinou pandemie
proběhly o rok později, jsou
u konce. Čeští sportovci, stejně
jako členové realizačních týmů
jsou už zpátky v republice. Mezi
ně patří také Michal Frantík (na
snímku), člen realizačního týmu
SKC TUFO PARDUS Prostějov
a na olympiádě masér českého cyklistického týmu. I přes
veškeré komplikace způsobené
pandemií hodnotí největší sportovní svátek jako neuvěřitelnou
společenskou událost a zlatý
hřeb pro všechny, kteří se ve
sportu angažují.
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Brodek u PV
Určice
Kostelec
Čechovice
Klenovice
Smržice
(obnova registrace)
Ptení
Vrahovice
Vrahovice
Vrahovice
Ptení
Nezamyslice
Nezamyslice
Nezamyslice
Vrchoslavice
Brodek u PV
Klenovice
Mostkovice
Brodek u Konice
HFK Olomouc
Chropyně
Vícov
Líšeň
Tištín
Brodek u Konice

Petr Šenkyřík
Jakub Menšík
David Jamrich
Radek Jano
Filip Pokorný
Semir Kovačevič
Patrik Maňák
Oldřich Dospiva
Jan Studený
Pavel Farný
Jiří Doležel
Petr Koudelka
Zdeněk Špička
Jakub Flajzar
Robin Návrat
Lukáš Král
Jaroslav Hladík
Lukáš Frys
Marek Chmelař
Jiří Kováč
Petr Rajnoha
Lukáš Pagáč
Petr Mrňka
Petr Kschwend
David Pokorný
Adam Ošlejšek
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
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F
Dobromilice
Držovice
Vrahovice
Vrahovice
Vrahovice
Vrahovice
Vrahovice
Vrahovice
(přerušení kariéry)
(konec kariéry – zranění)
(přerušení kariéry)
Brodek u Konice
Pavlovice u Kojetína
Chválkovice
Tištín
Nezamyslice
Otaslavice
Brodek u PV
Plumlov „B“
Určice
Vícov
Vícov
Výšovice
Brodek u Konice
Plumlov
Jesenec
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kdy trénujeme jednou v týdnu v kuse.
Nějaký zápas jsme také odehráli a pro
letní přípravu to byla taková klasika.
V kádru došlo pouze k jedné změně,
kdy přišel do branky Kováč z Brodku
u Konice. Jinak máme dost kluků,
ale zase to bude stylem, že ne každý
bude moci být vždy, takže počítám,
že budeme se sestavou hodně rotovat.“
3. „Pokud budeme hrát zdravý střed
tabulky, tak to bude za mě úspěch.
Spíše mám obavy, abychom nebyli
až pod tím středem tabulky. Druhořadým cílem bude se v prvních utkáních nezranit, protože po té dlouhé
pauze se může stát cokoliv, ani to nemusí být cizím zaviněním.“

Minulá sezóna: 12. místo, 10 bodů
1. „Nedokážu odhadnout... Tak nějak
předpokládám, že se někteří starší už
na to vykašlou a znovu nenaskočí,
což se nebude moc co divit, dá se to
však očekávat i u těch mladších hráčů, protože přece jen devět měsíců je
opravdu hodně. Myslím si, že to uvidíme až v prvních kolech, co to bude
znamenat. Znát to ale určitě bude
všude.“
2. „Změny jsou takové, že nám odchází starší hráči, kteří do našeho
mladého mužstva už prý příliš nezapadají a hledají si buďto angažmá
po třetích třídách, kde by si šli ještě
zahrát fotbálek, nebo končí. Počítám
tak, že nám asi jeden nebo dva kluci
odejdou a přijít by neměl asi nikdo.
Takže budeme zase doplňovat mladíky a uvidíme, na co to bude stačit.“
3. „Ambice budou prachbídné, to
můžu říct hned. Já se obávám, že na
tom budeme špatně, protože se moc
nescházíme. Kluci tomu nedávají
tolik, co by mohli i přes časové nedostatky. Oni si ale asi stále myslí, že
to půjde samo. Starší zkušení hráči,
kteří si prošli i vyšší soutěže, si to dovolit mohou, nejde to ale u mladých
kluků. Mám tak obavy, abychom se
zachránili, ale třeba mě kluci mile
překvapí.“
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bem neovlivní. Devět měsíců bez
soutěžních utkání je dlouhá doba,
uvidíme.“
2. „Přípravu jsme začali hned, jak
to situace dovolila, scházeli jsme se
překvapivě v dostatečném počtu,
bohužel poslední dobou tréninková
morálka trochu opadla. Co se týče
kádru, tak žádné velké změny nejsou.
Pouze máme výměnu na pozici brankáře, kdy odchází Kováč do Určic
a přišel Petr Kschwend z Líšně.“
3. „Žádné velké ambice do nového
ročníku nemáme. Prioritou pro nás
bude především záchrana.“

Minulá sezóna: 10. místo, 12 bodů
1. „Doba to byla opravdu dlouhá,
o tom se nemusíme ani bavit. Je těžké teď odhadovat, co to přesně udělá.
Určitě se dá očekávat další úbytek
hráčů, kterých už teď není zrovna
ideální počet. U nás jsme to však přečkali víceméně kompletní a věřím, že
nás to příliš nepoznamená.“
2. „Řekl bych, že jsme solidně posílili.
Přišli k nám Petr Rajnoha z 1.HFK
Olomouc a Lukáš Pagáč z Chropyně.
Což jsou na okresní úroveň opravdu
nadstandartní hráči. Nyní jednáme
i o Aleši Látalovi, který hrával za mládežníky Sigmy a pak působil mimo
republiku. Ten by se k nám mohl
během sezóny připojit. Ještě řešíme
brankáře Dreksu, který nás možná
opustí, a odešel ještě Petr Mrňka. Jinak příprava byla klasická letní, kdy
se hráči střídali na dovolených, ale
na počty, které nás chodili si nemohu
stěžovat.“
3. „Vzhledem k tomu, že jsme rozhodně posílili o hráče, kteří mají zkušenosti
-CTGN8.#%*
z vyšších soutěží a budou se nám vyhý5QMQN7TéKEGd$q
bat zranění, s čímž jsme měli poslední
Minulá sezóna: 9. místo, 12 bodů roky potíže, tak si troufám tvrdit, že by1. „Každopádně to bylo hrozně ne- chom měli hrát špici tabulky.“
příjemné období. Ať už se jedná o so4CFQXCP8+è#4
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ciální styk, který zcela zmizel. Navíc
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rozjíždět nějakou tréninkovou morálku po půl roce taky není jednodu- Minulá sezóna: 11. místo, 11 bodů Minulá sezóna: 14. místo, 3 body
ché. Myslím si, že výkonnostně to tu 1. „Nedokážu si vůbec představit, 1. „Bylo to opravdu dlouhé…Ale
sezónu opravdu hodně poznamená.“ co ta pauza se soutěží udělá. Snad zase to bylo pro všechny stejné. Dá
2. „Začali jsme hned po rozvolnění, jí to nějakým negativním způso- se očekávat, že hráčů zase ubude

Minulá sezóna: 8. místo, 13 bodů
1. „Myslím si, že budeme všichni
hodně překvapení. Očekávám, že přijdou možná zajímavé výkyvy, které
by za normálních okolností nenastaly. Protože určitě jsou hráči, kteří té
přípravě něco dali, pak jsou ale zase
tací, kteří ten míč uvidí poprvé po třičtvrtě roce až na hřišti. Z tohoto hlediska to bude asi opravdu zajímavá
a nevyzpytatelná sezóna. Minimálně
podzim určitě.“
2. „U nás to, jak to v rezervách bývá,
nějaká příprava neexistuje. Kluci
se připravují normálně s A týmem.
Nějaké přátelské utkání jsme však
odehráli, aby ti, kteří tomu tréninku
nedají, přišli. Do kádru se nám vrátil
Marek Chmelař z Mostkovic. Ještě
by měla přijít jedna posila. Jinak žádné odchody nebudou, uvidíme, koho
bude chtít využívat trenér A mužstva.“
3. „U nás první ambicí je, abychom
hráli každý zápas alespoň v jedenácti
lidech. Pak samozřejmě chceme hrát
důstojnou roli a nadále připravovat
mladé kluky pro A mužstvo..“
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3. „Naše ambice jsou jasné. Já jsem
celý život nedělal fotbal s tím, že bych
chtěl hrát klidný střed tabulky, na to
nejsem. Vždycky chci něčeho dosáhnout. Letos jsme navíc zatím ukazovali, a to hlavně kluci, že by také rádi
něčeho docílili. A podle toho se připravovali. I ta přípravná utkání s celky z vyšší soutěže ukazovala, že dokážeme být vyrovnaným protivníkem.
Budeme tak chtít bojovat o nejvyšší
příčky a případný postup. Pokud se
to nepodaří, tak se svět nezboří, ale
klidný střed tabulky nikoho zvlášť
nezajímá.“

Minulá sezóna: postup ze třetí třídy
1. „Nejhorší byl určitě ten půlrok,
kdy se nemohlo vůbec nic. Je otázkou, jak se s tím dokázaly kluby vyrovnat a jak se jim podařilo všechny
hráče udržet. Na všem se to teď určitě
podepíše, minimálně na startu sezóny jednoznačně. Zřejmě se to uvidí
vážně až na tom hřišti.“
2. „Po nějakém rozvolnění jsme se
začali připravovat a jeli jsme v tom
tak nějak až do dnešních dnů, ale postupně se hráči na trénincích střídali,
hlavně teď v létě, kdy jsou po dovolených. Ale celkově účast byla vždy
slušná a s přípravou jsem spokojený.
V kádru k ničemu nedošlo a pokračujeme ve stejném složení jako poslední
rok.“
3. „S ambicemi je to složité. Uvědomujeme si, že jsme nováčkem, také
se jednalo o dlouhou pauzu a nikdo
pořádně neví, jak na to, kdo bude. Byl
bych však rád, kdybychom se drželi
v horní polovině tabulky a ukázali,
že do okresní soutěže patříme zcela
oprávněně.“
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a bude zajímavé sledovat, jak se to
podaří trenérům posbírat a poskládat zpátky. Na kvalitě se to asi podepíše, a co opravdu nastane, se teprve
ukáže.“
2. „Začali jsme trénovat asi měsíc
před startem soutěže. Do toho jsme
odehráli i přátelský zápas a jednalo
se o klasickou letní přípravu, kde
toho zkrátka tolik jako v zimě neuděláte. Co se týče kádru, tak by se
měl vrátit Robin Návrat z Nezamyslic, ještě tam jednáme o dalších hráčích, ale ty zatím nemáme dotažené.
Odešel však brankář Pokorný, takže
místo znovu obsadí Koutský, a vypadá to, že i někteří starší hráči už
kariéru neobnoví, takže nyní čekáme na dotažení posil, jinak nás moc
nebude.“
3. „Nebudeme to mít vůbec jednoduché. Navíc ještě minimálně start
ročníku nebudeme hrát doma, ale
v Nezamyslicích, takže i to je pro nás
nevýhoda. Jasným cílem však bude
záchrana soutěže, protože na novém
hřišti bychom opravdu nechtěli hrát
nejnižší třídu.“ (pousměje se)
e)

PŘEBORU VNESLA SVĚTLO DO AKTUÁLNÍ SITUACE

a pokud se tak stane, bude to opravdu velmi nešťastné a dehonestující
pro soutěž, stále se musí tato možnost brát v potaz.
Letošní ročník tak nenajde výrazného favorita na vítězství ani adepty na sestup. Zcela zásadní však
pro něj bude jeho dokončení ideálně po odehrání všech šestadvaceti
kol. A ať nakonec rozhodne nejlepší sportovní forma, a nikoliv jiné
podmínky, které s nejrozšířenějším
sportem nemají nic společného.
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vlak neujel hned na začátku. Trošku
nás samozřejmě trápí, že minimálně
první domácí zápasy odehrajeme ještě v azylu v Nezamyslicích. Celkově
však musíme udělat všechno pro to,
abychom okresní soutěž udrželi. Na
zcela novém hřišti by totiž byla škoda
hrát nejnižší třídu,“ přidal nový kouč
Rudolf Návrat své první dojmy.
To Vrahovice o titul přeborníka
připravila před dvěma roky pouze
pandemie. Minulá sezóna už se tolik nevydařila, ale přesto tým získal
čtvrté místo po deseti kolech. Naváže na předchozí výborné výsledky i
nový kouč Jaroslav Klimeš? „Nějaké
přehnané ambice si do sezóny nedáváme. Uvidíme, co způsobí ta dlouhá
pauza a jak se to odrazí v prvních kolech, pak se možná můžeme o něčem
dále v klubu domlouvat,“ řekl předseda týmu Vrahovic David Kratochvíl.
Nový lodivod je podobného názoru.
„Nabídku jsem dostal zhruba před
měsícem, ale nejprve jsem ji odmítl,
protože na lavičku se mi moc vracet
nechtělo. Nakonec mě však kluci
ukecali a rozhodl jsem se ji tedy přijmout. Absolvujeme však s klubem
až poslední dva týdny přípravy, takže
některé hráče budu ještě poznávat v
prvních zápasech nové sezóny. Nemůžu proto zatím hovořit o ničem
příliš konkrétně, jelikož za tu krátkou
dobu toho opravdu sám moc nevím.
Jsem si však jistý, že Vrahovice patří
k tomu nejlepšímu na okresu, takže
určitě bych chtěl hrát horní polovinu
tabulky,“ přidal Klimeš.

VRAHOVICE Z posledních pěti
sezón měli ve Vrahovicích postup
ostup
na dosah hned třikrát. Jednou
u jim
ho však sebrala Haná Prostějov,
ějov,
podruhé Otaslavice a potřetíí
covid-19. Ani v další sezóně nebudou chtít ze svých
nejvyšších pozic v klubu
ustoupit. Tím si je jistý také
Tomáš Varga (na snímku),
který procestoval řadu regionálních klubů, ale poslední
tři roky odehrál znovu v domácích Vrahovicích. „Určitě nebudeme jediní, ale chceme se poprat
o co nejlepší umístění,“ říká jednoznačně.
yyJak jste se zabavil během těch
devíti měsíců bez fotbalu?
„Hodně jsem hrával tenis, který byl
jako jeden z mála sportů povolený.
Jinak jsem se snažil jít se i proběhnout, ale to bylo tak všechno. Z kolektivních sportů jsem toho opravdu
moc nedělal, protože to ani nebylo
možné.“
yy Do nové sezóny vstoupíte
s novým trenérem. Co na něj zatím
říkáte?
„Abych řekl pravdu, tak tím, jak jsem
prošel řadu klubů, mám spoustu známých, takže jsem ho sem i tak trochu
sám přivedl. Řekl bych, že zatím to
vypadá velmi dobře. Znám ho už
z Čechovic, kde mě rok vedl, a musím
říct, že je to přísný, ale férový trenér,
kterého my potřebujeme. Bylo to trochu těžší ho však ukecat, protože už tři
roky netrénoval a moc se mu nejprve
nechtělo. Určitě si myslím, že pro nás
to bude ideální trenér.“
yy Přišly i určité změny v kádru.
Věříte, že si sedne mužstvo hned od
začátku ročníku?
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„Výhoda je to, že se všichni i včetně
posil známe, takže po té lidské stránce problém nebude. Po herní stránce
to však asi chvilku potrvá, ale věřím
tomu, že během těch prvních pár kol
se to dá dohromady a naše výkony budou mít vzestupnou tendenci.“
yy Vrahovice patří posledních
pár let mezi to nejlepší v okrese.
Bude tomu tak i nadále?
„Bavili jsme se s kluky i vedením a ambice máme zase hrát co nejvýše. Na
co nám to bude stačit, uvidíme, ale
chceme hrát o první příčku a budeme
o ni bojovat. Co mám však informace,
tak prý velmi posílil Vícov, ten bude
černým koněm soutěže. Dobře je na
tom asi i Brodek u Prostějova a to jsou
soupeři, kteří nás čekají hned v prvních dvou kolech. Dále určitě musíme
počítat i se zkušenou rezervou Kralic
a uvidíme, co tradičně kvalitní Dobromilice.“
yyJak ta pauza poznamená celou
soutěž?
„No určitě to asi bude znát na fotbalové stránce. Přece jenom kluci jsou na
tom trošku jinak než dříve, na některých je to vidět více na jiných méně.
Většina však teď kupovala o číslo větší
oblečení (smích) a bude důležité, jak
se do toho rychle dostanou.“

hlásí z Vrahovic
hovic
ga
Tomáš Varga

„Chtěli bychom být zase
,
na nejvyšších ppozicích,“

PROSTĚJOV Už před pár týdny
Večerník informoval, že ke změnám na trenérských postech dojde
ve dvou okresních klubech. Před
startem sezóny už svého nového
kouče mají jak v Tištíně, tak Vrahovicích. Do jednoho z nejúspěšnějších klubů posledních sezón
okresního přeboru po konci Davida Mezuliánka dorazil Jaroslav
Klimeš. V Tištíně se zase bude snažit mužstvo zvednout po odchodu
Zdeňka Oulehly stále ještě aktivní
hráč a současný nový trenér Rudolf Návrat.
V Tištíně se o svém konci zmiňoval
už po konci podzimní části Zdeněk
Oulehla. „Myslím si, že se jedná o
mou poslední sezónu na lavičce. K
šedesátinám si totiž chci dát dárek
v takovéto podobě a přenechat to
mladším klukům,“ svěřoval se. Jak říkal, tak také učinil a od startu přípravy na novou sezónu se už mužstvu
věnuje Rudolf Návrat. „O tom, že
Zdeněk bude končit, nás informoval
poměrně brzy a měli jsme tak čas na
rozmyšlenou. Byl jsem osloven a nabídku jsem po krátkém zvážení přijal,
snad budu mít mužstvu co dát,“ prozradil v prvním interview nový kouč.
Poslední dva ročníky Tištín balancoval na sestupových vodách, oba
ročníky ale předčasně ukončil covid-19. Teď je tak čeká zřejmě poslední naděje se zvednout, jinak je
zřejmě odchod do nejnižší třídy
nemine. „Musíme se nyní dobře připravit na start ročníku, aby nám ten
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Dobromilice (jaf) – V průběhu
dlouhé pauzy v Dobromilicích
rozhodli o drobné úpravě hřiště.
Rozměry byly zkráceny o metr
na šířku, aby vznikl větší prostor, trávník byl proježkován a také
vyčesán. Kromě toho se ho snažili
i srovnat. Upravily se branky
a vápna. „Chtěli jsme s tím aspoň
trochu něco udělat, měli jsme ten
trávník jeden z nejhorších v okrese
a nechtěli jsme to tak nechat.
Během té dlouhé pauzy na to byla
ideální příležitost. Snad to tak i chvilku vydrží a už si na hřiště nebudou stěžovat soupeři, stejně jako
jsme si několikrát stěžovali i my,“
přidal kouč Michal Rochla.

V Dobromilicích
vše upraveno

Prostějov (jaf) – I když se už na
hřišti zelená, stále není možné
zahájit podzimní část na trávníku
v Tištíně. I nadále se tak budou fotbalisté spoléhat na azyl v Nezamyslicích, který jim loni příliš nesvědčil.
Největší komplikací bylo velké
vedro v červenci, po kterém se nechytila přibližně třetina hřiště, jak
by si v klubu představovali. „To vedro nám bohužel asi třetinu hřiště
spálilo, na dalších dvou třetinách
už to vypadá opravdu krásně. Nechceme to však zbytečně uspěchat,
první dva domácí zápasy máme
ještě v Nezamyslicích předplacené.
Ohledně těch dalších pak uvidíme,
chceme však během podzimu už
hrát na domácí trávě,“ prozradil
hospodář a bývalý kouč Zdeněk
Oulehla.

Tištín stále
v Nezamyslicích

Prostějov (jaf) – Do nové sezóny
jdou ve Vrahovicích i s novou
sekačkou. Tu za přispění magistrátu
pořídil klub už v průběhu jara za
téměř 400 000 korun a svou práci
zatím plní dokonale. „Měli jsme tu
předchozí už více než dvacet let.
Většinou jsme ji už spíše opravovali,
než s ní sekali. Tato má navíc daleko větší rozsah, takže nám ušetří
i hromadu času. Určitě nám nyní
velmi pomůže a musím poděkovat
statutárnímu městu Prostějov za
finanční pomoc. Jsme nesmírně
rádi, že ji máme,“ netajil nadšení
předseda klubu David Kratochvíl.

Vrahovice mají
novou sekaèku

RYCHLÝ
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Jan FRÉHAR

Minulá sezóna: 1. místo, 25 bodů
1. „Těžko říct, co to může znamenat. Ta doba byla opravdu dlouhá
a jen těžko se dá předpovídat, jak to
všechno dopadne. Myslím si, že se
může během podzimu stát cokoliv,
ale opravdu si netroufám nic říct s jistotou.“
2. „Chodili jsme pravidelně trénovat
a celkem v solidním počtu. Něco
málo jsme naběhali, ale většinu času
jsme trávili na hřišti. Přes léto se ta
kondice zase až tak nezískává jako
v zimě. V kádru jinak žádné změny
neplánujeme a měli bychom zůstat
pohromadě ve stejném složení jako
loni.“
3. „Jelikož jsme oproti loňské sezóně
žádné výrazné změny neudělali a počítáme s tím, že některá další mužstva
posílená budou, tak máme za cíl pohybovat se do první šestky. Nějaké
ambice na postup a podobně určitě
nepanují.“
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Minulá sezóna: 2. místo, 25 bodů
1. „Jsem na to sám opravdu zvědavý, pauza byla příšerně dlouhá.
Uvidíme, zda se všude k tomu kluci vrátili ve stejném počtu, nebo
zda někde nastaly potíže. Myslím
si, že zatím to ani nikdo nedokáže
odhadnout a uvidí se až na hřišti.
Musím zaklepat a jsem rád, že u nás
jsme se k tomu vrátili v kompletním složení.“
2. „Nějaké přípravné utkání jsme
odehráli a na tréninky jsme se snažili scházet. Jednalo se však přes léto
hlavně o to, abychom se vůbec potka-
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KOMENTÁØ
pauzy se stačí podívat na loňský
ročník, kdy se po spojení Výšovic se
Skalkou dávaly tomuto klubu velké
naděje a skončilo to propadákem
a rozhodnutím klubu dobrovolně
okresní smetánku opustit.
Nesmí se však zapomenout i na
další aspekty, které mohou sezónu

ovlivnit. Třeba na koronavirovou
pandemii, která už snad opravdu
řekla konečné slovo a další ročník
soutěží, doufejme, žádným způsobem neovlivní, nicméně kdo ví.
Stále je rovněž potřeba si připomenout, že k oficiálním výsledkům by
stačila i polovina ročníku. Velkou
obavou by také mohl být obrovský
nedostatek rozhodčích, kvůli čemuž
některá utkání zůstanou na amatérských sudích. I když by pozice
rozhodčího ovlivnit soutěž neměla,
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Minulá sezóna: 3. místo, 22 bodů
1. „Bylo to opravdu dlouhé. Myslím
si, že někteří starší hráči zřejmě skončí, protože už se jim nebude chtít po
takové době do toho znovu jít. Takže
uvidíme, jak to bude na hřišti vypadat a jak na tom kluby budou. U nás
se to naštěstí nikoho nějak příliš nedotklo a měli bychom nadále hrát ve
stejném složení.“
2. „Hlásíme pouze jeden příchod,
kdy se nám vrátil Jakub Menšík
z Určic, a v realizačním týmu by
měl zase působit Jindřich Skácel,
který se po zdravotních problémech snad zase vrátí na lavičku.
Jinak nemáme žádné novinky. A co
se týká přípravy, tak se scházíme
pravidelně jednou týdně, kde něco
nacvičujeme, k tomu jsme odehráli
čtyři přátelské duely. Taková byla
naše příprava.“
3. „Chceme se zase pohybovat v horních patrech tabulky, věřím, že kvalitu
na to máme. A když se budeme pohybovat v horní pětce tabulky, budeme
spokojení.“
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li a zase si trošku navykli na kontaktní
hru, která dlouho chyběla. U kádru
se nám nezměnilo téměř nic. Vrátil se
pouze Šenkeřík z Brodku u Prostějova. Jinak jsme zůstali pohromadě a už
se těšíme na start soutěže.“
3. „Otázka jednoduchá, ale odpověď složitá, protože moc nevíme,
jak na tom budou ostatní mužstva.
Určitě si však myslím, že ten vršek
tabulky bude zase bojovat o nejvyšší příčky, a byl bych rád, kdybychom tam byli s nimi. Myslím si, že
zhruba do čtvrtého místa budeme
pomýšlet.“

Minulá sezóna: 4. místo, 18 bodů
1. „Devět měsíců bez soutěžních zápasů je opravdu moc. Já navíc přicházím nově do Vrahovic, takže těžko
vůbec odhaduji, jakým způsobem
soutěž vypadala předtím, a už vůbec
si neumím představit, jak bude vypadat teď. Ta dlouhá pauza se ale určitě
musí projevit.“
2. „Přípravu jsme zahájili až pár dnů
před sezóno, tedy pod mým vedením, jelikož jsem začal působit na
lavičce před pár dny. Takže to nemá
cenu hodnotit. Ohledně kádru vám
také zatím nějaké podrobnosti bohužel neřeknu, ale co mám zprávy, mělo
by se jednat o téměř totožný kádr,
možná s nějakými menšími změnami.“
3. „Ohledně ambicí si vůbec netroufám odhadnout. Vrahovice patří dlouhodobě mezi nejlepší celky
okresního přeboru. Po takových
/CTGM2#8'.-#
dvou letech, kdy se více stálo, než
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hrálo, se však může odehrát prakticky
cokoliv. Uvidíme, jak se nám podaří Minulá sezóna: 6. místo, 16 bodů
do sezóny vstoupit, a podle toho se 1. „Bude to hodně zajímavé. Četl
teprve na nějakých ambicích v klubu jsem i řadu věcí, kde se psalo o různých týmech, které musely skončit,
dohodneme.“
takže nyní to bude taková nevyzpyta(TCPVKwGM8.#%*
telná sezóna. My jsme sami měli troš(%2VGPÊ
ku potíže poskládat mužstvo zpátky
Minulá sezóna: 5. místo, 17 bodů po té době, takže si dovedu předsta1. „Těžko se to hodnotí nějak slušně. vit, co to pro kluby je.“
Bylo to zkrátka špatné a smutné ob- 2. „Příprava byla klasická letní, kdy
dobí. Nedalo se dělat téměř nic a teď se hodně střídala docházka na tréto bude rozhodně znát. Většina celků ninku vinou prázdnin, dovolených
žije hlavně ze zimní přípravy, která a podobně, ale snažili jsme se scháneproběhla vůbec a přes léto se těžko zet. Absolvovali jsme nějaký přátelák
honí kondička v takových vedrech. a teď bude důležité hlavně hrát, ať
Bude to zajímavé, jak na tom kdo už sezónu nic nezastaví, jinak bude
bude. Sám jsem si i chvílemi říkal, velký problém. V kádru došlo k ně-
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jestli nebude rozumnější přihlásit třetí třídu, ale nakonec jdeme do toho.“
2. „Odehráli jsme pár přátelských zápasů a snažili se chodit trénovat, ale
víte, jak to přes prázdniny je… Někteří jsou na dovolených, jiní se snaží
dohnat, co zmeškali, a ta účast není
taková, jakou by si trenéři přáli. V kádru máme dva odchody, kdy se do
Brodku u Konice vrátil Petr Koudelka, který vyslovil přání jít zpátky za
rodinou, takže jsme mu v tom nebránili. A druhým odchodem je Oldřich
Dospiva, ten posílil Vrahovice. U něj
mě ten jeho odchod mrzí spíše tím,
jakým nám to sdělil způsobem. Jinak
je rodinou vázán právě ve Vrahovicích, takže se to dá pochopit. Posílit
by nás měli hlavně mladí kluci, kteří
ve Ptení rostou, a rádi bychom, aby
pomalu přebírali své role.“
3. „Loni jsem říkal, že budu spokojený do osmého místa, ať nejsme
v soutěži otloukánkem. Netrefil jsem
se a skončili jsme na pátém místě, což
byl velký úspěch. Letos zase platí,
že bych chtěl být v klidném středu
tabulky a fotbalem se bavit tak jako
doposud, aby to nadále bavilo nás
i fanoušky, kteří jsou ve Ptení fantastičtí.“
Minulá sezóna: 7. místo, 16 bodů
1. „Tři čtvrtě roku je opravdu dlouho.
Bude hodně záležet na tom, jak se
k tomu který z klubů postavil, to se
ukáže až na hřišti. Dá se očekávat, že
úbytek hráčů zase přijde, bude však
nutné pracovat nadále s kluky, kteří
budou chtít pokračovat. My jsme ty
dlouhé měsíce pojali pracovně a snažili se makat, jak jen to bylo možné
i po dvojicích, když bylo nejhůř. Celkově tak věřím, že nás se tato situace
zase tolik nedotkla.“
2. „Příprava u nás byla dlouhá a odehráli jsme řadu přátelských duelů,
kde si myslím, že jsme kromě posledního utkání s Vrchoslavicemi proti
všem dalším celkům hrajícím vyšší
soutěže obstáli. S přípravou jsem celkově spokojený, kluci chtěli makat,
a to je pro mě nejdůležitější, teď bude
podstatné ukázat to na hřišti. V kádru nějaké změny máme. Skončil nám
Rakaš, Soldán, Viktora a Hladík, který se vrátil do Otaslavic. Po letech se
nám naopak vrátil Lukáš Frys. Kariéru obnovil Radim Vaněk, teď však
bojuje s nějakým zraněním. Ještě se
nám povedlo dotáhnout Adamíka,
který se přistěhoval do Ondratic.
S celkovým stavem kádru jsem tak
nyní spokojený.“
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kolika změnám. Flajzar odešel do
Chválkovic, Špička do Pavlovic. Ještě
to vypadá, že Robin Návrat půjde do
Tištína. Vrátit by se však měl Lukáš
Král, snažíme se ještě domluvit se
Spillerem z Němčic a nyní se nám
naskytla možnost dvou kluků, kteří
se přistěhovali, takže uvidíme, jestli
všechny posily vyjdou.“
3. „Bude záviset i na těch posilách, pokud nikdo nepřijde, musíme doufat,
že dorost bude stíhat. Celkově to však
nedokážu odhadnout. Nevím sám,
jak na tom budeme my, natož tak naši
soupeři. Určitě však chceme hrát, co
nejvýše bude v našich silách.“

1. CO ŘÍKÁTE NA DEVÍTIMĚSÍČNÍ PAUZU,
CO TO PODLE VÁS BUDE PRO SOUTĚŽ ZNAMENAT?
2. JAKÁ BYLA PŘÍPRAV? A JSOU U VÁS ZMĚNY
V REALIZAČNÍM TÝMU ČI HRÁČSKÉM KÁDRU?
3. JAKÉ MÁTE V NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNĚ AMBICE?

ANKETA MEZI ČELNÍMI PŘEDSTAVITELI T ÝMŮ OKRESNÍHO

však příliš nevyšla. Přátelská utkání a start soutěže jsou však zcela
o něčem jiném.
Dále bude také zajímavé, zda nastolený trend udrží v Nezamyslicích a Ptení, kde po postupu ze třetí
třídy proháněli všechny soupeře.
Jen aby první rok spojený s euforií
nevystřídal krach, protože, jak se
říká, druhý ročník po postupu bývá
nejnáročnější.
Spodní část tabulky bude také jistě
vyrovnaná a boje o záchranu proběhnou určitě na lokty. Velmi těžké
to však zřejmě budou mít v Tištíně i nedalekých Němčících, kde se
poslední dobou opravdu nedaří.
Údajně už se dokonce hovoří o tom,
že je ohrožená celá budoucnost klubu. A to by jistě byla škoda.
Jenže mít aspiranty na postup i sestup na papíře je něco zcela odlišného, než se může ukázat na hřišti.
Dlouhá pauza určitě někomu svědčila více, jiným zase méně a stát se
může cokoliv, i bez takto dlouhé
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Devět měsíců je opravdu dlouhá
doba, která může způsobit cokoliv.
Ač nechci nijak snižovat kvalitu,
přeci jen u krajských soutěží je tréninková morálka i fotbalová kvalita na vyšší úrovni. Řada překvapení přicházela i v posledních letech,
kdy se favorité trápili a naopak
dokázaly překvapovat „slabší“ celky. Teď to rozhodně nebude jiné
a možná, že až po podzimní části
bude jasné, komu pauza pomohla
a komu spíše ublížila.
Loňské vydařené výkony bude chtít
zopakovat čtyřka nejlepších. Nutno
říct, že Vrahovice, Držovice, Dobromilice i rezerva Kralic na Hané
na to své sestavy stále má. Nově by
se k nim navíc chtěli přidat také ve
Vícově, kde před startem sezóny
přišlo výrazné posílení. Zapomenout by se pak nemělo ani na Brodek u Prostějova, který má za sebou
náročnou přípravu a ukazoval,
že může trápit i celky z krajských
soutěží. Poslední část přípravy jim
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dení v průběžné klasifikaci po druhé
etapě, tím pádem i žlutý dres lídra
závodu. Jeho pronásledovatelé však
měli jen vteřinové odstupy, a tak
bylo jisté, že uhájit první příčku až
do cíle bude hodně náročné. Pavlovi se to podařilo během třetí etapy,
načež o konečných výsledcích rozhodly bonifikační sekundy za rychlostní prémie i pořadí v cíli etap.
Výborně si po téhle stránce počínal
Matyas Kopecky, tedy Čech ve službách belgického týmu Acrog-Tormans BC. Při rychlostních prémiích
nasbíral čtyři bonifikační vteřiny
a vzhledem k tomu, že se už v předchozí etapě díky šestisekundové
bonifikaci za druhé místo dotáhl na
Nováka, zajistil mu další časový bonus celkový primát.
Pro Pavla je přesto druhé místo skvělým výsledkem a velkým příslibem
do budoucna. Navíc jako nejlepší ze
závodníků, kteří mezi juniory působí prvním rokem, uhájil bílý dres pro

mladého jezdce. A za rok zkusí znovu zaútočit i na absolutní prvenství.
„S výsledkem jsem velmi spokojený.
Matyas Kopecky je rychlostně lépe
vybaven a navíc měl skvělou podporu
svého belgického týmu. Nyní už se
soustředím na další významné akce,
které mě čekají. Je to zejména mistrovství Evropy na dráze, taky dou-

fám v pozvánku do reprezentace ČR
pro juniorský Závod míru a v září pak
přijdou evropský i světový šampionát
na silnici. Bude to náročné, ale chtěl
bych to všechno skloubit a vždy se
porvat o co nejlepší umístění,“ shrnul
Pavel Novák jak své vystoupení na
Regionem Orlicka, tak plány pro následující měsíce.
(son)
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PROSTĚJOV Za necelé tři týdny
již proběhne další, v pořadí 22. ročník Memoriálu Otmara Malečka –
Grand Prix Prostějov 2021 v dráhové cyklistice. Vysoce prestižní
mezinárodní závod je každoročním vrcholem svého druhu na
území České republiky a také letos
v termínu 27. až 28. srpna slibuje
mimořádně atraktivní podívanou
všem sportovním příznivcům.
„Vzhledem k současným covidovým
opatřením napříč Evropou i celým
světem není situace pro pořádání
takhle velkých mezinárodních akcí
vůbec jednoduchá. Přesto děláme
maximum, abychom na prostějovský
velodrom zase přilákali co nejkvalitnější konkurenci závodníků z mnoha zemí. A Malečkův memoriál pod
záštitou pana primátora Františka Jury
zanechal špičkovými výkony cyklistických dráhařů opět ten nejlepší dojem,“
uvedl za jednoho ze spoluorganizáto-

rů sportovní ředitel TUFO PARDUS
Prostějov Michal Mráček.
V pátek 27. i v sobotu 28. srpna se
bude závodit od pravého poledne až
do pozdního večera, a to v řadě různých disciplín všech věkových kategorií. Hlavní program patřící do seriálu Českého poháru na dráze Škoda
Cup přijde po oba dny v čase 15.00 až
21.00 hodin, zlatým hřebem se jako
obvykle stane závěrečný madison.
Tedy bodovací závod dvojic konaný
coby Memoriál Otmara Malečka na
počest někdejšího výborného jezdce
místního oddílu SKC. „Klíčová bude
přízeň počasí. Pokud nám bude přát,
mohou se diváci těšit na parádní podívanou,“ zdůraznil Mráček.
Ještě před elitní Grand Prix Prostějov se ve dnech 24. a 25. srpna uskuteční na zdejším klopeném oválu
rovněž nadmíru kvalitní Velká cena
Olomouckého kraje pod záštitou
hejtmana Josefa Suchánka. (son)

Letošní sezóna je pro mládežníky
TUFO PARDUS Prostějov mimořádně úspěšná. Nejinak tomu bylo
na MČR ve vytrvalostních disciplínách, kde byli „Prostějováci“ jasně
nejúspěšnějším týmem a na krk
si pověsili 13 zlatých, 6 stříbrných
a 5 bronzových medailí. Na dráze
v Brně byla opět suverénní kadetka Patricie Müllerová a juniorka
Gabriela Bártová, které si ze všech
disciplín odváží mistrovské tituly.
Jen o malý kousek „horší“ komplet
medailí si odváží Matyáš Koblížek,

Petr KOZÁK

BRNO, PROSTĚJOV Brněnský velodrom hostil předminulý víkend
Mistrovství České republiky ve
vytrvalostních disciplínách. O medaile se bojovalo v disciplínách stíhací závod jednotlivců a družstev,
scratch i v bodovacím závodě. Prostějovský mladý tým opět potvrdil
svoji letošní skvělou formu a odváží
si z Brna opět velký balík medailí.

který bral tři zlata a jeden bronz.
„V přípravě děláme maximum
a jsem moc rád, že je to odměněno
skvělými výsledky. Všichni naši mladí závodníci k mistráku přistoupili
absolutně zodpovědně a výsledky
jim byly odměnou. Zejména u juniorské kategorie to je s blížícím se
mistrovstvím Evropy v Holandsku
mimořádně důležité. O nominaci si
řekli hodně rázným způsobem. Taky
musím poděkovat svým trenérským
kolegům v klubu, Michalu Clementisovi a Pavlu Vršeckém. Je to prostě
týmová práce,“ zhodnotil Martin
Cetkovský trenér prostějovské mládeže a od letošního roku také lodivod juniorské dráhové reprezentace.
„Snažíme se v Prostějově vytvářet mladým cyklistům maximální
podmínky k přípravě a zajistit vše
i materiálově. Ty to skvělé výsledky
jsou potom velkou satisfakcí a odměnou,“ pochvaloval si Petr Šrámek,
předseda SKC TUFO PARDUS
Prostějov.

3x foto: SKC TUFO
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MČR na dráze přineslo SKC TUFO PARDUS 13 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí.

PROSTĚJOV Mezinárodní silniční závod Regionem Orlicka,
jenž letos napsal svůj už 35. ročník, je jednou z nejprestižnějších
etapových akcí v České republice
pro věkovou kategorii juniorů.
Na seznamu vítězů figurují jména
jezdců, kteří se následně prosadili
také v nejvyšších patrech profesionální cyklistiky. A letos po triumfu sahal Pavel Novák z TUFO
PARDUS Prostějov, aby nakonec
obsadil skvělé druhé místo.
Tým prostějovských juniorů vyrazil
do boje pod vedením trenérů Pavla
Vršeckého a Michala Clementise v počtu sedmi borců, když jasným lídrem
byl právě jmenovaný Novák. Klání
bylo rozloženo do čtyř náročných
etap včetně časovky, jež má na výsledek zásadní vliv. A právě jízda proti
chronometru je Pavlovou velmi silnou
disciplínou. Což na Orlicku potvrdil,
když v časovce nenašel přemožitele.
Tohle dílčí prvenství mu vyneslo ve-

Pavel Novák druhý na Regionem Orlicka 8çEU]\QDÅ0DOHĀND´
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PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství

primátor František Jura, jenž etapu
opět otevřel slavnostním výstřelem
ze startovací pistole.
„Každopádně jsme velice rádi a hrdí
pro Večerník
k
na to, že Prostějov mohl zase hostit začátek etapy natolik význačné
Marek SONNEVEND
akce světové cyklistiky. Vážíme si
Bohužel z diváckého hlediska potoho tím víc, že letos u nás odstarFOTOGALERIE
znamenala overturu významného
tovala úplně celá Sazka Tour. A už
podniku značná nepřízeň počasí.
teď se moc těším na příští rok, neklikni na
www.vecernikpv.cz
Zatímco před rokem panovalo vedro
boť máme od organizátorů příslib,
až k zalknutí, ale bylo aspoň krásně
že tady přivítáme etapový dojezd.
Foto: Marek Sonnevend
letně, tentokrát fanoušky kol i veškeré
Což bude teprve paráda,“ řekl Jura. 4[EJNQUVPÊRTÆOKKPC/CUCT[MQX÷P¾O÷UVÊX[JT¾N%QNKP*GKFGTUEJGKF\.WEGODWTUMC(vlevo).
aktéry zkrápěl vytrvalý déšť. ChvíleVíce než stočlenný peloton se vydal na trať ve čtvrtek 5. srpna přesně úde- rem půl druhé hodiny odpolední. Ov- Kasper. Kromě jejích členů (včetně
šem již dlouho předtím bylo náměstí proslaveného účastníka olympijsaa
3x foto: Marek Sonnevend
T. G. M. plné jak samotných jezdců, ských her v Tokiu Michaela Kukrletak krásně vypadajících týmových ka- ho) logicky budily nejvíc pozornosti
mionů či automobilů. Pochopitelně dva týmy nejvyšší kategorie World
nechyběla ani spousta doprovodných Tour, tedy Bike Exchange a Intermaaut a motocyklů, na vše dohlížely čet- ché-Wanty-Gobert.
né policejní vozy i jedna sanitka.
Po opuštění Prostějova cyklisté poCelá předlouhá kolona si udělala kračovali přes Seloutky, Drahanovikolečko Prostějovem a jeho okolím, ce, Přemyslovice a Horní Štěpánov,
aby se po čtvrthodině ještě jednou načež opustili území našeho okresu
vrátila před sochu Tomáše Garrigua a zamířili k cíli v Uničově. Tam zvíMasaryka ke sprinterské prémii. Tu tězil Joshua Huppertz (Německo,
%GPVTWO2TQUV÷LQXCD[NQWåFNQWJQRąGFRTQRWMPWVÊO 2TXPÊGVCRWPGLX÷VwÊJQGVCRQXÆJQ\¾XQFWXè4UNCXPQUV- 0CMKNQOGVTčFNQWJQWVTCċ\RTQUV÷LQXUMÆJQP¾5C\MC6QWTRNPÆP¾FJGTPÚEJVÚOQXÚEJXQ\č
P÷QFUVCTVQXCNtUVGLP÷LCMQNQPKRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC O÷UVÊ6)/FQ7PKéQXCX[TC\KNRQéGVPÚRGNQVQP vyhrál Colin Heiderscheid z Lucem- Team Lotto - Kern Haus), nejlepší
burska, třetí skončil Petr Kelemen z Čechů dojel Dominik Neuman
z české profesionální stáje Elkov (Elkov Kasper) na páté pozici.

mi silnější a místy mírnější, leč právě
kvůli špatným povětrnostním podmínkám dorazilo na místo vrcholně
zajímavého cyklistického dění jen
několik desítek ryzích nadšenců.
„Bavili jsme se s ředitelem Sazka
Tour a bývalým vynikajícím závodníkem Leopoldem Königem,
že prostějovské etapě vůbec neumí
objednat dobré počasí. Samozřejmě šlo o humornou nadsázku, ale
je pravda, že letos nám to opravdu
nevyšlo. Nebýt deště, lidí mohlo na
náměstí přijít mnohem víc,“ litoval

PROSTĚJOV Už druhým rokem za sebou startovala v Prostějově přímo na Masarykově náměstí před radnicí jedna z etap největšího silničního závodu České republiky Sazka Tour 2021 (dříve
Czech Cycling Tour). Loni to byla etapa druhá, letos hned úvodní, a špičková mezinárodní akce tak
na zdejším náměstí vlastně začínala. Znovu šlo o velkou sportovní událost.

3ì(%25 6()&01& (±73,!07(1,2/,!01/1,3)
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PROSTĚJOV Dlouhé čekání je u konce, se startem sezóny 2021/2022 začal o uplynulém víkendu také nový ročník okresního přeboru. I po druhé anulované sezóně se mezi regionální smetánkou udály
určité změny. Své místo se rozhodly dobrovolně opustit Výšovice, které se přihlásily pouze do III. třídy. Jejich místo nově zaujme navrátilec do okresu Olšany u Prostějova. Jejich tříleté snažení o návrat
tak nakonec dopadlo se šťastným koncem, i když se jednalo o postup administrativní, zřejmě by klub
dokázal postoupit i sportovní cestou. Před comebackem na soutěžní trávníky se také měnily posty na trenérských židlích. Ve Vrahovicích se po konci Davida Mezuliánka ujal otěží Jaroslav Klimeš,
v Tištíně zase po dlouhých letech předal vládu nad střídačkou Zdeněk Oulehla Rudolfovi Návratovi.
Co přinese nová sezóna, je však zatím těžké odhadovat. Podaří se navázat na úspěšný loňský rok rezervě
Kralic a Dobromilicím? Potvrdí Brodek u Prostějova své ambice? A zvednou se týmy, které loni hrály
o holé přežití. To vše se uvidí na zelených pažitech a Večerník samozřejmě bude u toho.

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

2021/2022

FOTBAL JE ZPÁTKY

fotbal extra - 6. díl

PROSTĚJOVSKO Po
o dlouhých měsících
měsícíc se na scénu vrátil 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, uplynulý
víkend se k nim přidali také účastníci I.A a I.B třídy, v neposlední
řadě pak také Přeboru OFS Prostějov. A právě nejvyšší okresní
soutěži je věnován dnešní, šestý díl tradičního seriálu FOTBAL
EXTRA, který přináší další dvoustranu věnovanou hře na zeleném trávníku.
Ještě před startem II. třídy, která má aktuálně za sebou první
kolo (čtěte na straně 38 – pozn.red) a měla by diváky nadále
bavit až do posledního října, jsme se na Přebor OFS podrobně
zaměřili, přičemž rozlosování jsme vám přinesli již v minulém
čísle. V dnešním přehledu se dozvíte, jaké jsou plány i co čekají
od nové sezóny ve všech čtrnácti klubech, nechybí zajímavosti,
redakční komentář a přehled nejzajímavějších přesunů.
Daleko obsáhlejší přehled na vás bude čekat ve speciální příloze, kterou najdete na novinových stáncích ještě teď v srpnu.
A Večerník samozřejmě bude i u veškerého fotbalového dění
v sezóně 2021/2022, které vám budeme tradičně přinášet pěkně
pokupě každé pondělí v tištěném vydání. V dalších dnech pak
vše najdete i na internetových stránkách www.vecernikpv.cz.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
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Po dvou prohrách eskáčko rozprášilo Zbrojovku
åGJTCLGOG
QXwGEJPQq
Q
PROSTĚJOV Jako outsider vstupoval Prostějov na svém hřišti
do SOBOTNÍHO souboje s FC
pro Večerník
Zbrojovka Brno. Před třetím koMichal
lem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
SOBECKÝ
nemělo eskáčko v tabulce jediný bod, zatímco exprvoligový tým byl dosud stoprocentní. Jak se
ale ukázalo, papírové předpoklady vždy neplatí a svěřenci kouče
Jarošíka byli po většinu zápasu lepším týmem. A rozhodně si vytvořil více šancí. Skvělý výkon završil prostějovský tým ziskem všech tří
bodů, s nimiž se rozhodně nepočítalo..

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
O favoritovi nebylo pochyb. Není to tak
dlouho, co Brno ještě kopalo ligu. Navíc do
soutěžního ročníku vstoupilo velmi dobře,
v prvních dvou zápasech bylo stoprocentní. Eskáčko oproti tomu v předešlých utkáních ztratilo, navíc inkasovalo sedmkrát. Na
týmu z Prostějova navíc mohla ležet deka
ještě z minulého roku, kdy se mu vůbec nedařilo na domácím pažitu.
Přes rozdílné vstupy do sezóny měly
jedno týmy společné: minimální změny
v soupiskách oproti předešlým zápasům.
Prostějov proti Brnu vyrukoval jen se
třemi změnami oproti mači se Spartou
„B“. V základu se místo vyloučeného Bialka objevil Aleš Schuster, uprostřed zálohy nahradil Omaleho ostřílený Kopřiva
a Koudelka zastoupil Vlachovského. Brno
změnami šetřilo, když vyprodukovalo jedinou, a sice v bráně. Berkovce nahradil
mezi třemi tyčemi Floder.

9ÙYRM]½SDVX
Od začátku bylo na trávníku živo. Oba
týmy se snažily dostávat do střeleckých
příležitostí. Zprvu bylo o něco aktivnější
Brno, pak ale Prostějov srovnal krok zejména díky Kopřivovi i množství střeleckých pokusů. Hlavně se však Prostějov
uklidnil: oproti předešlým zápasům brzy
neinkasoval a hrál s Brnem zcela vyrovnaně. Zbrojovka si sice vytvořila několikrát
optický tlak, pouze jednou si ale zasloužil
označení jako drtivý. Eskáčko mělo šancí
víc a hrálo aktivně. Ve 41. minutě lepší výkon domácího celku potvrdil gólem Jan
Koudelka.
Druhá půle opět byla spíše v režii Prostějova. Brno si připsalo pár solidních
centrů, ale žádné vyložené šance. To na
straně Prostějova jich bylo více a jednu po
skvělém lobu využil prudkou střelou Filip

Žák. Poté se s šancemi doslova protrhla
stavidla. Po zdvojnásobení vedení se do
velkých šancí dostávali Koudelka či Bartolomeu. Ale neproměnili. Kdo pak čekal
velký tlak od Brna v závěru, nedočkal se.
Tým z jižní Moravy se druhou půlí doslova protrápil a viditelně tahal za kratší
konec. Příznivci Brna byli možná i rádi, že
utkání pro jejich tým už skončilo….

=½VDGQÉRNDPzLN\
Už ve 4. minutě střílel zpoza vápna Kopřiva, mimo. Na druhé straně tentýž hráč
srazil soupeře, byla z toho nebezpečná
standardka Zavadila, nakonec si ale domácí obrana poradila. Pak 14. minuta
přinesla další standardku kapitána Brna.
Po ní střílel z úhlu Přichystal, ale místo
v brance netrefil. Právě Přichystal byl
velice aktivní ve vápně, hlavou však centrované balóny nezachytával. I Prostějov
se ale připomínal. Bartolomeu nákopem
hledal na druhé tyči spoluhráče, nenašel.
Pak ale přišla první tutovka zápasu: Hosté
zbytečně zahráli do autu. Po rychlém vhození se do rychlosti dostal Koudelka, který prudkou ranou prověřil Flodera: ten
skvěle zasáhl. Dobrou šanci měl následně
i Kopřiva, rána z voleje však byla sražená.
Následovalo časté přelévání hry, ovšem
bez větších šancí. Až 29. minuta přinesla
protiútok při sražení Kopřivy na trávník,
hosté se však neradovali. Ke konci poločasu naopak šance začaly přicházet. Řezníček z úhlu střílel do gólmana, Koudelka
pak vybídl Kušeje ke skórování, ten těsně
minul. Kopřiva pak pálil hodně mimo, ve
41. minutě už se však skóre měnilo. Jan
Koudelka byl chvilku nepokrytý, díky
rychlému přenesení hry na levou stranu
měl spoustu místa. A využil ho skvěle: přízemní ránu umístil na druhou tyč – 1:0.
Zkraje druhé půle mohl rozhodnout Kušej. Kopřiva nejprve zastavil útok soupeře
a následně poslal míč na Kušeje, který byl
v dobrém pohybu, nakonec ale nezakon-
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klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Na hřišti pobyl jen
en něco
přes šedesát minut, zanechal však za
sebou velmi výraznou stopu. Podílel
odílel se
ova, ktetotiž na obou brankách Prostějova,
u. A přiré srazily brněnskou Zbrojovku.
ředu panejmenším hrou směrem dopředu
třil k těm nejlepším, kteří byli v zápase
k vidění. Přitom aklimatizace Filipa
á, do
Žáka (na snímku) nebyla dlouhá,
1DTCPC 2TQUV÷LQXC VGPVQMT¾V RTCEQXCNC UMX÷NG UQWRGąK PGF¾XCNC \GLOÆPC XG týmu kouče Jarošíka se připojil
jil
FTWJÆRčNKVÆO÷ąå¾FPÚRTQUVQT
Foto: Michal Sobecký až v průběhu přípravy. Už během
m
čil. Hladík poté hledal nohu spoluhráče
krátkého období však ukázal,
ve vápně, nenašel. Následně 54. minuta
že jde o plejera, který dokáže
=DMÉPDYRVWGXHOX
byla ve znamení tlaku Brna. Řezníček se
rozhodovat utkání. Po sobotho poté snažil podpořit individuální akcí,
dostal se však do ofsajdu. Pokud už ale Zápas se hrál v prapodivném počasí, kdy ním utkání se rozhovořil pro Večerník
Brno nezastavila nepřesnost, ukazovali se chvíli hrozilo upečení hráčů, chvíli naopak i o dosavadním působení na Hané.
hráči jako Bala nebo Zapletal, kteří hosty sprška. Brno proti Prostějovu vyrukovalo
nepouštěli do šancí. V 59. minutě pak se značně zkušenějším mužstvem, v záklazabránil jasnému gólu Schuster. A pak du byli hned tři třicátníci a jeden čtyřicát- ƔƔ Jak byste zhodnotil utkání?
přišel další úder: 61. minuta zastihla Žáka ník, což je v rámci dvou nejvyšších soutěží
v náběhu na bránu. Dostal skvělý lob od rarita. A kuriózní moment přišel i v polo- „Byl to pro nás těžký zápas. Věděli jsme
Kušeje, zpracoval si míč hrudí a následně čase. Tehdy se jeden z přihlížejících hasičů samozřejmě, že zatímco my jsme dvakrát
nechytatelnou střelou překonal Flodera. pustil na střechu tribuny za zakopnutým prohráli, Brno naopak první dva duely vyBrno bylo jak opařené, a tak přicházely míčem.
hrálo. Před střetnutím jsme si řekli, že hradalší šance: Kušej skvělou nahrávkou najeme o všechno, necháme na hřišti všechšel Bartolomea, ten mířil nad. V 67. minu$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ no a uvidíme, na co to bude stačit. Taky
tě Koudelka nebyl daleko od dalšího gólu,
jsme si řekli, že musíme předvést o sto
jeho individuálku ale vychytal Floder. Následoval nehezký moment v podobě pře- Hodně divoká. Skoro tisícovka přítom- procent lepší výkony, nebát se šancí, nebát
rušení z důvodu zranění Schustera. Ten ných diváků vytvořila skvělou atmo- se hrát a být aktivní. A to se nám povedlo.“
se ale ještě do hry zapojil. Naopak Zbro- sféru. A zejména zhruba stovka brněnƔƔ Právě nejen s výsledkem, ale
jovka měla s pověstným „zapojením se“ ských fandů byla hodně slyšet. Hlavně
problém. Koudelka s Vlachovským si tak od 60. minuty, kdy dávali svou nespo- i s předvedenou hrou můžete být spovytvořili sérii šancí, v 75. minutě drzý ná- kojenost s hrou svého celku najevo. A to kojený jak vy, tak tým…
běh Kušej zúročil jen v nepřesnou střelu. pořádně nahlas... Někteří příznivci hos- „Tak z osobní stránky jsem za to moc rád.
Krátce před koncem ještě dal Brnu naději tů navíc pronesli na stadion dělobuchy, Vždycky potěší, a nejen útočníka, když se
Kryštůfek. Hlavou se ale neprosadil, ani a tak bylo místo nad Prostějovem hodně
prosadí. Dal jsem gól, na druhý nahrál, taknastavení Zbrojovce nepomohlo.
„smradlavo“...

Michal SOBECKÝ

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

2VREQRVWXWN½QÉ
Byly hned dvě, a to na každé straně po
jedné. Aleš Schuster coby domácí veterán
skvěle kočíroval své kolegy vzadu, dodával hře klid a navíc si připsal dva důležité
bloky, které zabránily jinak jistému gólu.
Na druhé straně byl nepřehlédnutelný
Pavel Zavadil. Ve svých 43 letech působil
svěže, dobře se pohyboval, vytvářel šance.
A jeho standardky byly nadstandardní…
Oba ukázali, že věk může být skutečně jen
číslo. A to i ve sportu.

Foto: Michal Sobecký
že velká spokojenost. A vzhledem k výsledku je určitě spokojený i celý tým.“ (úsměv)
ƔƔ Fanoušci konečně přišli ve větším
počtu, domácí i hostující. V takové atmosféře se asi hraje jinak?
„Jak říkáte, jsem za to strašně rád, za naše
fanoušky, kterým bych chtěl moc potřebovat. A doufám, že budou chodit v takovém počtu pořád. Je to pro nás obrovská
podpora, jsme za ni rádi. Potřebujeme ji.
Samozřejmě Brňáci vytvořili taky krásnou
atmosféru. A každému hráči se v takovém
zápase hraje dobře.“
ƔƔ Cítíte velkou podporu od trenérů?
Hrajete v základu, dostáváte prostor…
„Máte pravdu, cítím velkou podporu,
trenér se snažil držet mi hlavu nahoře,
pořád říkal, že to přijde. Jsem moc rád,
že jsem mu důvěru vrátil a gólové šance
se podařily.“

-LÔÉ-$52h©.6.3URVWÈMRY
„Týmová hra se zlepšila, taky jsme pro změnu
neinkasovali brzo. Brno si nic moc nevytvořilo,
na začátku možná mělo jeden dva závary. My
si ale vytvořili taky šance. Dařilo se víc našim
hráčům nahoře, podrželi si tam míče a byli nebezpeční. Porazili jsme Brno, které má skvělé
hráče směrem dopředu. Moc prostoru jsme jim
nedali, i když nějaké chybky a hrubky tam byly,
naši hráči je však předčili. A to podle mě nakonec rozhodlo.“
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„První příčina prohry tkvěla už v prvním poločase. Hráli jsme hodně pomalu, nechávali jsme soupeře, aby se nám dostával pod balon. Nedokázali jsme
zrychlit hru, když bylo potřeba jít rychle do otevřenější obrany soupeře. Po
standardce jsme měli možnost jít do vedení, to se bohužel nestalo, naopak
jsme před půli dostali první gól. V půli jsme hru malinko změnili, střídající
hráči přinesli oživení, ale nestačilo to, abychom zápas dokázali zvládnout. Nebyli jsme ochotní se přizpůsobit agresivitě a důrazu soupeře, prohrávali jsme
souboje. A když už jsme měli příležitost, jako Fouskovu střelu po odraženém
míči, vykopl jeden z obránců domácích míč na roh. To celkem dobře dokreslilo ten rozdíl, proč domácí vyhráli.“
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Branky: 41. Koudelka, 61. Žák

PROSTÌJOV

Střely na branku: 8

Střely mimo branku: 3

Rohové kopy: 4

ŽK: 58. Bala, 87. Machynek

2:0
( 1 : 0)

Branka: Střely na branku: 5

Rozhodčí: Dorušák – Dobrovolný, Pfeifer

Diváků: 820 Rohové kopy: 8

Střely mimo branku: 4
ŽK: 72. Řezníček,

74. Fousek, 81. Hrabina Střídání: 46. Endl za Štěrbu, 54. Ševčík za Texla, 54. Fousek za

Střídání: Vlachovský za Žáka, 70. Omale za Jiráčka, 84. Vichta za Koudelku,
84. Hausnkecht za Kušeje

BRNO

Trenér: Jiří Jarošík

Štepanovského, 73. Čermák za Moravce, 73. Bariš za Zavadila

Trenér: Richard Dostálek

fotbal

35

9. srpna 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

A stalo se tak hned
nad favorizovanou Zbrojovkou
PROSTĚJOV Do těžké situace se v úvodních dvou kolech
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dostali fotbalisté 1. SK Prostějov.
Oba zápasy druhé nejvyšší soutěže totiž prohráli a ocitli se až
na samém dně tabulky. Po sobotě je ale na fotbalové Hané
veseleji. Tým Jiřího Jarošíka ovládl zápas se Zbrojovkou a zaslouženě vyhrál 2:0. Navíc po výkonu, který by v dalších následujících zápasech mohl slavit úspěch.

PŮVODNÍÍ
tví
zpravodajství
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
Hned první poločas nabídl několik
dramatických momentů, v nichž
překvapivě vévodili fotbalisté Prostějova. Ti nastoupili do utkání 3. kola
proti favorizované Zbrojovce Brno
srdnatě a nakonec překvapili. Tým
tím ukázal i svou vnitřní sílu, neboť
v předešlých dvou zápasech prohrál
a obdržel hned sedm branek, z toho
navíc dvě vlastní. Ke všemu se musel
obejít bez vyloučeného Daniela Bialka, který je obvykle stálicí základní

sestavy. S tím vším se ale eskáčko
dobře popralo a předvedlo zatím
nejlepší výkon v souhrnu za přípravu
i první tři kola. „Byla to úplně jiná
muzika, jsem strašně rád, že jsme to
zvládli. Přišla perfektní návštěva,
lidi se bavili a viděli opravdu dobrý fotbal, ve kterém jsme, troufnu si
říct, byli lepší,“ usmíval se od ucha
k uchu spokojený František Jura,
předseda 1.SK Prostějov.
Ten přitom moc důvodů ke spokojenosti v úvodních kolech neměl. Kromě začátku se sparťanskou rezervou
se v zápase Prostějovanům nedařilo,
utkání s Příbramí moc fotbalovosti
nenabídlo ani z jedné strany. Proti
Brnu vypadal výkon úplně jinak.
„Ukázali jsme, že mančaft drží při

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

sobě. A odčinili jsme dva předešlé
nepovedené zápasy. Bude těžké na
to navázat, ale tentokrát jsem moc
spokojený,“ přidal bezprostředně po
zápase se Zbrojovkou František Jura.
Tým díky úspěchu nyní může být
o trošku klidnější. Přitom podobně
jako loni ho hned v úvodu ročníku
potkaly nepříliš přesvědčivé výsledky.
Dvougólový zápas s Brnem nyní může
být důležitou výhybkou, která eskáčko
nasměruje na loňskou bodovou kolej.
Vedení 1. SK Prostějov si trvale nechce dávat nějaké bodové cíle, nebo
je alespoň nerado uveřejňuje. „Říkal
jsem si, že bych bral z prvních tří
utkání čtyři body. Máme tři, jeden
mi tak k úplné spokojenosti chybí.

Na druhé straně vítězství nad Brnem
je hodně cenné a jsem moc rád, že se
podařilo,“ těší Juru. Nezapomněl se
ale ohlédnout ani za tím méně povedeným. „Dopadlo to tak, že s Příbramí tam byla penalta, proti Spartě
vlastňáky a vyloučení. Co se někdy
nepovede za celou sezónu, to nás
potkalo v prvních dvou zápasech…
Přitom proti Spartě jsme po dvaceti
minutách mohli a měli vést 2:0,“ žehral na produktivitu v předcházejícím utkání, které eskáčko sehrálo na
stadionu Evžena Rošického.
To příští odehraje už tento pátek
13. srpna na Městském stadionu
v Ústí nad Labem. Výkop je naplánován na 18.00 hodin.
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Spolu s Koudelkou a Kušejem dirigoval hru eskáčka
káčka vepředu.
Byl u obou vstřelených gólů, jeho branka naa 2:0 nakonec
rozhodla zápas, navíc byla z kategorie výstavních.
tavních. Hodně
dával zabrat obraně soupeře agresivitou i hladem po
šancích. A bylo ho všude plno. Vybrat tentokrát
ntokrát
hráče do této rubriky nebylo snadné, velmi dobře
bře se
ukázali i mnozí jiní. Nakonec jsme ale zvolili letní
etní
posilu z Blanska, která zaznamenala první gól za
Prostějov v soutěžním zápase.

VASIL
KUŠEJ
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Machalu èeká premiéra
Prostějov (sob) – Kouč Machala sice před více než rokem a půl
skončil, ne však natrvalo. V dalším
období trénoval Blansko, nyní je
ovšem zpět na Hané. Jak již Večerník informoval, stal se trenérem
mládeže, konkrétně družstva U16.
Nyní osmapadesátiletého trenéra
s týmem čeká soutěžní premiéra.
V sobotu 14. srpna se jeho výběr
utká s Havířovem.

Eskáèko se odrazilo
ode dna
Prostějov (sob) – Hned o něco
lepší je pohled na průběžnou tabulku FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. Po dvou kolech byl na jejím
dně Prostějov, což už ale neplatí:
Vyškov a Třinec o víkendu – na
rozdíl od eskáčka – v zápasech neuspěly, Prostějov tak na jejich úkor
šel nahoru. Nynější 14. místo sice
stále není na oslavy, přesto už ale
postavení eskáčka vypadá přeci jen
mnohem lépe.

Dukla v deseti
Prostějov (sob) – Jestli některý
z týmů může mluvit o štěstí, pak
je to po třetím kole pražská Dukla.
Po vyloučení Peterky totiž hrála od
11. minuty pouze v deseti. Jenže
i přesto soupeř z Jihlavy nedokázal
této velké výhody využít. A zcela
ztroskotal na obraně hostujícího
celku. Ten pak zatím pro tuto sezónu drží primát v nevyhlášené
soutěži o co nejrychlejší obdržení
červené karty…
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PROSTĚJOV Tři zápasy jsou minulostí, čtvrtý už klepe na dveře.
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se
rozjela velkým tempem, před námi
je tak už čtvrté utkání. A v něm se
eskáčko utká s aktuálně desátým
Ústím nad Labem. Utkání se odehraje v pátek 13. srpna od 18:00
hodin na hřišti soupeře.
Eskáčko má za sebou těžký vstup do
sezóny a zprvu nepříliš povedený.
Čerstvě má však rovněž za sebou
stoprocentně zvládnutý zápas se
Zbrojovkou. To může svěřence trenéra Jarošíka nakopnout k lepším
výsledkům i výkonům. Proti Ústí nad

Labem to ale nebude lehké. Navíc na
rozdíl od minulé sezóny Severočeši
ukázali, že umí střílet branky. Zatímco v minulém ročníku dokázali bodovat obvykle na žádný nebo jen jeden
vstřelený gól, nyní se rozstříleli.
Na víc než čtyři body to ale Ústí nad
Labem nestačilo. Dosud zapsalo
vyrovnanou bilanci jedné porážky,
remízy i výhry. Paradoxně možná
právě remíza byla nejcennější: tým jí
totiž dosáhl proti silné Líšni, kdy se
mužstva rozešla smírně výsledkem
0:0. Předtím však Ústí porazilo Třinec a střelecky se prosadilo i proti
Jihlavě.

Ústecký tým nedoznal oproti loňsku
velkých změn. Hráči jako Miskovič,
Čičovský nebo Bílek s Proškem zůstali. Přesto se pár změn událo, a to
především v útoku. Gollnacka nebo
Koubka už v týmu nenajdeme. Jejich místa zabrali Angelozzi či Ogiamode. Ústí se v útoku prezentuje
mládím, všichni jeho útočníci jsou
mileniálové.
Pro Prostějov ale Ústí nebude ničím
neznámým. Jedná se o tradičního soupeře, navíc v něm donedávna působili
ofenzivní křídelník Vasil Kušej a nedávno také trenér Jiří Jarošík, rodák
z tohoto severočeského města. (sob)

d/WEJCO÷N\CEJ[VCVPGDQ\GOąÊVq

XVKRMQXCNFQDąGPCNCF÷PÚ,CTQwÊM
PROSTĚJOV První vítězství je
na světě. Trenér prostějovských
fotbalistů Jiří Jarošík (na snímku)
si poprvé po soutěžním zápasu na
lavičce eskáčka mohl vítězoslavně
zařvat. Proti Brnu jeho tým podal
velice dobrý výkon, který vynuloval jak brněnskou ofenzívu, tak
zadní řadu. Jeho výběr byl lepší,
vyhrál zaslouženě. A tři body přišly právě včas, po dvou vysokých
porážkách potřebovalo mužstvo
impuls. Na kouči eskáčka tak
pochopitelně byla vidět spokojenost. A snad i určitá úleva.

Michal SOBECKÝ
yy Byla zde veliká důležitost prvního gólu? Pak jste se mohli trošku uklidnit…
„Ano, ve finále to potom mohlo být
klidně o čtyři góly. (úsměv) Dvě tři
vyložené šance jsme měli. Snad si to
kluci schovali do příště.“
yy Zmínil jste hráče směrem dopředu, pak zde ale zahráli dobře
taky třeba Zapletal, Schuster nebo
Bala coby členové defenzívy.

„To ano. Dávali
vali jsme si velký pozor
na jejich hráče
áče nahoře, mají je nebezpečné, velmi
elmi nebezpečné a taky
zkušené. Umí
mí se prosadit. Obrana
to však zvládla
dla skvěle. A taky brankáři jsme nařídili,
řídili, že to musí zavřít,
nebo zemřít.t. A povedlo se to
první, což je samozřejmě
měv)
dobře.“ (úsměv)
yy Jak vás těší ta nula?
V prvním zápase jste inkasovali tři,, a pak čtyři
góly…
„Jo, tak i pro našeho brankáře jsme chtěli udržet
obrý gólman,
nulu. Je to dobrý
itom takové
dostával přitom
příděly, což asi není přímu. Tak jsem rád,
jemné nikomu.
,KąÊ,CTQwÊMD[NRQWVM¾PÊU$TPGORQEJQRKže mu kluci pomohli. Není to
VGNP÷URQMQLGPÚ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
káři nebo
b
jen samozřejměě o bbrankáři
o obraně, ale o hře celého týmu.“
prvé, dostali šanci. A předvedli slušyy Hledáte optimální sestavu. Ti né výkony.“
hráči, co byli na hřišti, si o ni v so- yy Uvažoval jste, že do utkání po
botu řekli?
předešlých zápasech nastoupí Mi„Kádr není zase tak široký, jsou chal Bárta?
tam nějaké varianty. Jsem rád, „Ne, to se přiznám, že jsme vůbec
že hráči, kteří v sezóně hráli po- neřešili.“

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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MICHAL SOBECKÝ

Lepší kontrola
Na hokeji
ho
s Přerovem a Havířovem
běžná záležitost. Na fotbale možná
taky. A
Ale prostějovském? Ani náhodou. Přesto
P
to asi zas jednou přijít
l a tak létaly a bouchaly děmuselo,
lobuchy o sto šest. Fanouškům Brna
se těžko divit: jejich tým nehrál
podle představ „červených“ a poslední půlhodinu prohrával 0:2. To
by se líbilo málokomu. Problém je,
že dělobuchy na stadiony nepatří.
Ruší dojem ze zápasu, ruší hráče.

A celkově je zakázáno je do hlediště
nosit. Přesto se tak ale stalo a je dobré si položit otázku proč? A jak by se
tomu mělo zabránit do budoucna?
Kontroly u vstupu byly, nic však
nezjistily. Přitom by bylo jen dobře,
aby se dělobuchy příště na zápase
neobjevily. Kromě ochrany sluchu je
totiž třeba myslet i na úroveň jednání, stejně jako na klubovou kasu. Tu
pronesení pyrotechniky rozhodně
nenaplní. Spíše hrozí opak.

NROR 3OXPORYÅ%´²1H]DP\VOLFH  Branky: 66.
)DMVWO±3ĜLNU\O)UJiOäOXWpNDUW\.RORPD]QtN±
3ĜLNU\OýHUYHQiNDUWD)UJiO 1  'UæRYLFH²3WHQt  
Branky: D%URVV±âPtGDäOXWpNDUW\59. a 78.
.RXWQê6UEHQê9DOHQWDâĢDVWQê±âPtGD
Nevrla. ýHUYHQiNDUWD.RXWQê 7LäWtQ².UDOLFHÅ%´  
Branky: D1ČPþtN1RYRWQê'RNRXSLO3HWUåHOD
'REURPLOLFH²1čPÿLFHQ+3.  Branky: )LDOND
1HGČOD±6WXGHQê+UDEDOäOXWpNDUW\D)LDOND
5DGHN)LDOND3HWU%OXPHQVWHLQ7RPHN.RUþiN
ýHUYHQiNDUWD)LDOND '  %URGHNX.RQLFH²8UÿLFHÅ%´
 Branky: D.ROiĜ%ODWQHU/LãND=HPiQHN
±D9RGiN 9tFRY²2OäDQ\X3URVWčMRYD  
Branky: D9iYUD5DMQRKD+XPSROtþHN±
Hansl. äOXWpNDUW\+DQVO6HLGOHU3RVStãLO %URGHN
X3URVWčMRYD²9UDKRYLFH  . Branky: 'YRĜiN
0DWRXãHNäOXWpNDUW\'YRĜiN0DWRXãHN±D-DQR
9LWiVHN9\EtUDOýHUYHQiNDUWD-DQR 9

3Ĝ(%252)635267Č-29,,7ĜÌ'$

 NROR +QčYRWtQ ² +DQi 3URVWčMRY    Branky: 
9\URXEDO9RMiþHN±D1RYiN*iERU.UXSLþND
äOXWpNDUW\.ĜtåDQ9\URXEDO±.XPVWiW þHUQRYtU
² +DėRYLFH    Branky:  3HWUĤ  +DYHOND äOXWp
NDUW\  +DQRXVHN  6HGOiĜ  +ĤOHN ±  +ODYLQND 
ãWHUQEHUN Å%´ ² 0RVWNRYLFH    Branky:  -DQþtN
.DUD¿iW 9HONi%\VWĝLFH²9HONë7ëQHF  Branky:
 (KUHQEHUJHU  +RUQLFK  3RVStãLO äOXWp NDUW\ 42.
:HQ]HO  +RUQLFK ±  -DQiN  -HVHQHF ² 0RUDYVNë
%HURXQ  Branky: D/DFPDQD0XåiWNR
 0DOLQRYVNê  3RKDQND  6PUæLFH ² 'RORSOD]\ 
 Branky: 5XVNê YO $XJXVWLQ.DODQGĜtN
.UDWRFKYtO9\URXEDO±7RPtþHNäOXWpNDUW\2EUXþQtN
±  D  'RKQDO  'RþNDO  *OLHU  =iEUDQVNê 
)HUEHV .RæXäDQ\²6ODWLQLFH  Branky: 2. Thomas,
%H]XKO\MäOXWpNDUW\5R]HKQDO%RKiþHN±9DOVD
9\FKRGLO'RVWiO3OXKiþHN

/,2163257,%7ĜÌ'$6.83,1$%

 NROR .OHQRYLFH ² ÓMH]GHF  3.   Branky: 25.
âWČSiQHN±0D]XUäOXWpNDUW\DâWČSiQHN±
=êYDOD  2QGURXFK  -LĜtþHN  0D]XU ýHUYHQi NDUWD
âWČSiQHN  -H]HUQLFH ² 2SDWRYLFH    Branky: 15.
âLJXW.XUIUVWäOXWiNDUWD0LNR 5DGVODYLFH²+RUQt
0RäWčQLFH  Branka: 7. Barot. äOXWiNDUWD3DQiN
 7RYDÿRY ² ÓVWt Å%´    Branky:  D  3DV] 
-DPERU YO âiOHN0H]XOLiQHNäOXWpNDUW\3DV]±
âQHMGUOD.RSHFNê 2SDWRYLFH²2WDVODYLFH  
Branky: D5\ERYLþP.UþPiĜ9RMiþHNäOXWpNDUW\
.UþPiĜ=DYDGLO RED2S  åHODWRYLFHÅ%´²3LYtQ
 Branky: 1ČPHF-HPHOND-DNXE'ORXKê
3RVStãLO YO -HPHOND6WDQLVODY±D7UDMHU6YR]LO
äOXWpNDUW\'ORXKê-HPHOND1ČPHF.OLPHN
±6YR]LO0DUWLQ9UED3RVStãLO6YR]LO-DURVODY 
9UFKRVODYLFH²7URXEN\  Branky: D+UDGLO
äOXWpNDUW\.DQNRYVNê±6NRSDO.ROOHU

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

NROR /LSQtNQ%²1RYp6DG\Å%´  . Branky: 
D6LPRQ'RNRXSLO YO %DUDQ%ODKDäOXWpNDUW\
)LOLSHF±5iþHNâXED%ODKD +OXERÿN\²%čORWtQ
  Branky: D$PEURå*ROGVFKHLG3XGLO±
0XULQ/KRWVNêäOXWpNDUW\D2UDO.UEHþHN
'XOLQ±âXVWDO9UiQD1RYRVDGýHUYHQpNDUW\
2UDO±0XULQ .RVWHOHFQ+²+).2ORPRXFÅ%´  
Branky: D6NDOQtN+UXEDQ±*RUOLFKäOXWpNDUW\
3UHLVOHU*UXOLFK/XåQê±'RVHGČO.DFKOtN
8UÿLFH²3OXPORY  Branka: +ODGNêäOXWiNDUWD
.RE\OtN 8  3URWLYDQRY²6ODYRQtQSNäOXWpNDUW\36.
1HMHGOê9tW3RVStãLO1HMHGOê'DQLHO2QGURXãHN±
0ROiþHN þHFKRYLFH²%HėRY  Branky: 3HOLNiQ YO 
0X]LNDQW±+UDEDO=ERĜLOiN0DFKDþäOXWpNDUW\
0X]LNDQW+DOX]D±'êþND9iFODYtþHN .RMHWtQ
²'XEQ0  Branky: -XUD±D3D]GHUD
Kaiser. äOXWpNDUW\3RGDQê-DYRĜtN±3D]GHUD

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

,$7ĜÌ'$6.83,1$$
NROR 7URXEHOLFH².RQLFH  Branky: âLUĤþHN
Holub. äOXWpNDUW\.UiþPDU3DYHO.UiþPiU3HWU±
%ODKDâLUĤþHN1HRUDO 0DOHWtQ²%RKGtNRY  .
Branky: D0LtFKDOþiN%HUDQäOXWpNDUW\0LFKDOþiN0LODQ0LFKDOþiN/XNiã RED0  &KYiONRYLFH²/HVQLFH
  D7RPDQD9UDM&LHVDULN±
D*OR]\JD)DXOKDPPHU5RXEDOtNäOXWpNDUW\74.
/HMVDO /  %čONRYLFH²3DVHND  Branky: 6NOHQiĜ
äOXWpNDUW\6NOHQiĜ)UêED±+ORXãHN0DUWLQiN
ĜHWč]iUQD²1iPčäģQ+SN  . Branky: 19. a 23. KoYiþ±)LãDUDětSDäOXWpNDUW\-DWL,YDQLþ±
a 44. Eslner. ýHUYHQpNDUW\(OVQHUD)LãDUD RED1  2OHäQLFH
²&KRPRXWRY  . Branky: D%DþtN%RĜLO
âLFKRU.RORPD]QtN3XFKU±D9\EtUDOäOXWpNDUW\
%DþtN±5LJR /RäWLFH²3RVWĝHOPRY  Branky:
.QHLIHO±D1LPULFKWU1êGHFNêäOXWpNDUW\83.
)DOWêQHN±âSLþND'YRĜiN'XVýHUYHQpNDUW\NeGRPDâLOEHUVNê RED/ 

,$WĜtGDVNXSLQD%±NROR

po dalším centru zprava, který skončil
na břevnu, až se sám vsítil. Stačil ale ještě
včas zareagovat na dorážku, míč našel
přímo ve svém náručí. Na druhé straně
po nepřímém kopu neměl Pokorný
žádný problém zlikvidovat střelu zpoza
šestnáctky a po Halouzkově centru
hlavičkoval mimo tři tyče Bureš. Další
tutovka Plumlova přišla pět minut
před pauzou, kdy Hladký zblízka trefil
gólmana. Hosty tak mohlo mrzet, že
svůj náskok nenavýšili, čímž mohlo být
o výsledku rozhodnuto.
Nebylo a domácí nastoupili do druhé
půle se zřetelnou snahou výsledek otočit.
Jenže jejich aktivita se přetavila pouze
do narůstajícího čísla rohových kopů,
hmatatelným důsledkem ohrožení
Pokorného brány bylo pouze nastřelené
břevno. Deset minut před koncem se
dostal za domácí obranu střelec jediné
branky Hladký, s jeho střelou si ale
domácí gólman Sohlich poradil. Přestože
hostům docházely síly a domácí kouč

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Kobylík stáhl od 77. minuty obranu na tři
beky, mohli to být opět Plumlovští, kteří
mohli ještě výsledek pojistit. Závěrečný
pokus o nápor už z domácí strany vyzněl
do prázdna.

*TCLÊEÊVTGPÆT7TéKE-QD[NÊMUG
EJ[UV¾ EGPVTQXCV FQ X¾RPC
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„Na soupeře jsme byli dobře připraveni, nechtěli jsme příliš otvírat hru, sázeli jsme
spíš na obranu a rychlé protiútoky. Z nich jsme měli tři čtyři jasné gólovky, takže
po poločase mohlo být skóre 0:4. První půlku jsme odehráli skvěle, ale v té druhé
domácí prostřídali a najednou se změnil obraz hry. Dostali jsme se pod tlak, museli
jsme přežít množství rohových kopů. Měli jsme po nastřeleném břevnu i štěstí. Za
hubené vítězství jsem rád, výhra venku se počítá.“

Miroslav TAKÁÈ - Sokol Plumlov:

„Soupeř zaslouženě vyhrál, dal do zápasu víc. My jsme k utkání přistoupili velmi
špatně, i když jsme se o něm hodně bavili a dobře na něj připravili. Hráči si musí
sáhnout do svědomí, pokud nechtějí běhat a hrát, je to špatné. Vytvořili jsme
v Určicích kádr osmnácti dvaceti hráčů. Místo, aby taková konkurence klukům
pomohla, tak došlo k jakémusi uspokojení. Budeme to řešit, protože takto se
nemůžeme prezentovat ani v této soutěži. Jsem z našeho výkonu zklamaný.“

David KOBYLÍK - TJ Sokol Urèice:

Pozápasové hodnocení trenérù

6HVWDYD3OXPORYD
3RNRUQê±.XWQê$XMH]GVNê)DMVWO.LãND5
%XUHã 0 %XUHã  7DNiþ  =DEORXGLO 
âHYFĤM )UDQWtN±+ODGNê.RODĜtN *U\JOiN 
+UDMtFtWUHQpU0LURVODY7DNiþ

%UDQN\+ODGNê
5R]KRGÿtâWHLHU±.XQGUiW1ČPHF
åOXWpNDUW\.RE\OtN 8 
'LYiNĥ

6HVWDYD8UÿLF
6RKOLFK±.RE\OtN 3DXO =HOLQD)UHKDU3ODQþDU
6OH]iN ±0DãHN .UDMtþHN %XUHã0DULiQHN
+DORX]ND  +DQGO  ± äiþHN  5RWVFKHGO 
Dlouhý.
+UDMtFtWUHQpU'DYLG.RE\OtN

0
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do druhého poločasu. Krátce po jeho
začátku skórovala a záhy navíc vedení
navýšila. „Širůček pěkně trefil šibenici.
A pak se po individuální akci Pospíšila prosadil dorážkou Holub. Konec
utkání jsme pak měli pěkně v rukách,“
uvedl Ullmann.
Z Troubelic měl podle svých slov
dobrý pocit. A to nejen díky výhře.
„Byla tam slušná návštěva, pěkný
areál a fajn lidi, poseděli jsme. Podle
mě nebudou Troubelice adeptem
na sestup. Zápas se navíc mohl
vyvinout jinak, za stavu 0:0 měl
soupeř šance,“ upozornil Petr Ullmann.
Doma ale po návratu přišel moment, na který asi nikdo z přítomných nezapomene. „Po návratu nám
zkolaboval zničehonic náš vedoucí
a má pravá ruka Vojtěch Nehanský. Měl
srdeční zástavu a bylo štěstí, že jsme
byli blízko a poskytli první pomoc.
Pro kluky to byl šok a strašný zážitek.
Pár to vzalo i s brekem,“ poznamenal
Petr Ullmann, který nyní s týmem drží
pěsti, aby se z nemocnice jejich kolega
a kamarád v pořádku vrátil.
(sob)

Sokol Troubelice

Sokol Konice

Branky: 49. Širůček, 59. Holub. Rozhodčí: : Čampišová – Chládek,
Straka. Žluté karty: 84. Pavel Kráčmar, 90. Petr Kráčmar – 31. Blaha,
71. Širůček, 83. Neoral. Diváci: 205.
Sestava Konice: Huňka – L. Blaha (81.
Příkopa), F. Drešr (81. F. Drešr), Procházka, R. Krása – Pospíšil (91. Škrabal), Kořenovský, Širůček, J. Krása – Jašíček, Holub
(63. Neoral).
Trenér: Petr Ullmann.

(0:0)

0:2

1. HFK
Olomouc „B“

„Do dvacáté minuty jsme si museli
zvykat na tempo zápasu. Soupeř byl
mladý, běhavý, agresivní. A kvalit-

Hodnocení trenéra
Lubomíra Keluce:

Branky: 29. a 46. Skalník, 90+3.
Hruban – 47. Gorlich. Rozhodčí: Doležel – Aberle, Zemánek.
Žluté karty: 67. Preisler, 83. A.
Grulich, 88. Lužný – 60. Doseděl, 76. Kachlík. Diváci: 80.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Pazdera, Pavlíček, Zatloukal,
Kupka (67. Maršálek) – Skalník
(71. A. Grulich), Hruban, Josif, L.
Grulich – Preisler, Lužný (90. Komišák).
Trenér: Lubomír Keluc.

3:1
(1:0)

FC Kostelec
na Hané

ní. Byli jsme všude později. Pak ale
soupeř zahrával roh, my to chytili
a z brejku jsme dali na 1:0. Tím se
utkání zlomilo, začali jsme hrát lépe.
A do poločasu se hrálo rychle, ale jen
od vápna k vápnu. Hráče jsem v přestávce nabádal, abychom v prvních
deseti minutách neinkasovali. Soupeř měl mladý tým a při vyrovnání
by mu narostla křídla. Povedlo se
nám naopak gól dát. Jenže v nastalé
euforii jsme zapomněli na soupeřova hráče a ten snížil. Následujících
deset minut bylo docela hektických.
Šli jsme sami na gólmana, Preisler
měl velkou šanci. Hruban pak v nastavení obhodil brankáře a bylo hotovo. Byla to pro nás zasloužená výhra, kluci předvedli vysoké nasazení
a tempo, to jsem ještě v Kostelci na
Hané neviděl. Když budou takto dál
pracovat, hrajeme nahoře v tabulce.
Nicméně byla to jen první vlaštovka, kterou ještě musíme potvrdit

„Asi bych tentokrát neřekl, že jsme
získali bod navíc. Jednoznačně jsme

Hodnocení trenéra
Pavla Musila

Sestava Protivanova: Piták – Matušů, D. Nejedlý, M. Pospíšil, Kropáč – Musil, Ondroušek, V. Nejedlý,
D. Sedlák – F. Pospíšil (68. Vyroubal), Výmola. Trenér: Pavel Musil.

Hodnocení trenéra
Lukáše Koláčka:

Walter, Hanák – Valdez (67. Haluza), Lakomý, Novák (88. Hatle),
Kadlec – Muzikant, F. Halouzka.
Trenér: Lukáš Koláček.

„Jsem hodně zklamaný z výsledku.
Fotbal se však hraje na góly, a ne na
kdyby. Měli jsme snad osm šancí.
Neproměnili jsme je. Byla to jen naše
nekvalita, na nic se vymlouvat nemůžeme. Soupeř vytěžil z minima maxiĆHFKRYLFH
2:3
mum. Dopředu má běhavé a zároveň
(2:1)
)&%HĦRY
rozdílové hráče, kteří dokáží proměňovat. A to potvrdili. Produktivita
Branky: 4. vlastní Pelikán, 42. Mu- rozhodla.“
zikant – 23. Hrabal, 67. Zbořilák,
7-6RNRO8UćLFH
72. Machač. Rozhodčí: Štěpán
0:1
– Molík, Spurný. Žluté karty: 67.
(0:1)
Sokol Plumlov
Muzikant, 81. Haluza – 34. Dýčka, 40. Václavíček. Diváci: 101.
Více v reportáži na straně 37
Sestava Čechovic: Klimeš – Ve(sob)
selý (83. J. Nejedlý), Jurníček,

proti Beňovu. Což nebude vůbec naopak jeden ztratili. Přestože jsme
jednoduché.“
bojovali se sestavou a máme hodně
absencí, vypracovali jsme si hodně
SK Protivanov
šancí. Ty jsme ale neproměňovali,
0:0
a to ani penalty, které jsme kopali
pk(11:11)
Slavonín
hned dvě. Bod je tak pro nás na jedné straně ztráta, dvou si ale cením:
ranky: –. Rozhodčí: Foral – Stra- mužstvo ukázalo během zápasu i při
ka, Majer. Žluté karty: 36. V. penaltách, kdy rozhodovala až jedeNejedlý, 67. M. Pospíšil, 70. D. náctá, charakter. Z tohoto pohledu je
Nejedlý, 75. Ondroušek – 24. Mo- tam přeci jen spokojenost.“
láček, 28. Janoušek. Diváci: 85.
TJ Sokol

Protivanov zvládl penaltové drama

PROSTĚJOVSKO Hned úvod sezóny přinesl v I.A třídě, skupiny „B“ Olomuckého KFS několik překvapení. Jediné derby totiž přineslo výsledek 1:0, přičemž v derby Plumlov porazil
Určice, mírného favorita. Čechovice nepřekvapily hrou, která byla kvalitní, ale spíše prohrou.
Protivanov již tradičně hrál na málo branek. A tentokrát s úspěchem. I když plná spokojenost
se dvěma body přesto nepanuje. Nejlépe se ale zadařilo Kostelci na Hané. Ten si zastřílel,
Holici obral o všechny body a se vstupem do sezóny může být mimořádně spokojený.

výhra a navíc s nulou. Přesně takto
podařený vstup do ročníku slaví Konice. I tak šel tým do zápasu s pokorou. „Soupeř hodně posílil, měl hned
sedm nových hráčů, vesměs z Uničova. Hráče jsem nabádal, ať to nepodcení, že to bude těžký zápas,“ konstatoval
po utkání Petr Ullmann. Konice postupně zvyšovala v zápasu obrátky. Ale
mohla taky doplatit na neproměněné
šance. „Měli jsme dvě vyložené šance.
Holub ale neproměnil a po faulu na
krásu jsme nedali penaltu,“ smutnil
Petr Ullmann. Konici však vyšel vstup

I.A třída skupina B

TROUBELICE, PROSTĚJOV
Nula. Takový byl v posledních
dvou letech nejčastější počet
gólů, který Konice inkasovala.
Nyní na tuto tradici s odstupem
dokázala navázat. Venku v Troubelicích se týmu dařilo. Měl převahu a nakonec mu k vítězství
stačily dva góly. Konice totiž byla
směrem dozadu opět stoprocentní, k čemuž znovu pomohl brankář Huňka.
Takový začátek sezóny by si přál nejspíš každý trenér i hráč: venkovní

-JUµK<N@UFJG<=JQ<GQ@?JP>ÁOÑHP
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Tomáš
KALÁB
Od úvodních minut bylo patrné, že hosté
z Plumlova jsou na utkání více nabuzeni.
Hráli aktivněji, víc útočili a jejich aktivita
byla odměněna po necelé čtvrthodině
hry, kdy centr zprava zužitkoval finální
dorážkou Hladký – 0:1. Domácí to
z jakéhosi útlumu nevzbudilo a do
konce poločasu nadále tahali za kratší
konec. Vzápětí mohl Určické knokautovat Kolařík postupující sám na bránu,
Sohlich se ale vyznamenal. Po dvaceti
minutách se Sohlich marně natahoval

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

URČICE Téměř přesně po deseti
měsících fotbalového půstu se rozjely
také nižší soutěže v krajích a okresech.
V „B“ skupině I.A třídy Olomouckého
KFS na sebe v úvodním, byť podle
losu druhém kole v neděli narazili
regionální rivalové Určice a Plumlov.
Krásně renovovaný určický areál viděl
branku hned v první čtvrthodině utkání, přičemž do přestávky jich mohlo
klidně být z hostující strany mnohem
víc. Přestože se obraz hry po změně
stran úplně změnil, Plumlov mohl
vítězství v závěru ještě pojistit. I tak bral
zaslouženě první tři body.

PLUMLOV NA ÚVOD VYKRADL URČICE

fotbal

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6
NRORãWHUQEHUN²0RKHOQLFH  Branky: 14. Novotný,
72. Samek.äOXWpNDUW\6DPHN±9RNRXQ0DUWLQ.QêĜ
Vlastimil, 89. Kuba Roman, 23. Ryba Daniel. åHODWRYLFH²-HVHQtN  Branky: 0RKDSO-HPHOND±%Ĝt]D$GDP
.ĜLYRKOiYHN-DURVODY%Ĝt]D$GDP%UiEOtN0DUWLQ
Tulis Karel. äOXWpNDUW\%UiEOtN0DUWLQ 0LQND%Ĝt]D
$GDP YãLFKQL-  .UDOLFH²/XWtQ3.  Branky: 37.
0HUWD&LEXOND±.XEiþ5DGHN=UQtN5LFKDUGåOXWp
NDUW\.RQHþQê=UQtN 2ED/  0HGORY²/LWRYHO
 Branky: D0LNXWDD1RYiN6NĜHEVNê5DGRYDQ±+HLQ]3ČþHNäOXWpNDUW\0LFKDOtN±%HGQiĜ
'RODQ\²ÓVWt  Branky: %ODKR±.UiO1HK\ED6HQFRYLFLäOXWpNDUW\.XGêQ+DQ]HOND%ODKR
7HR¿O±9iĖD3iOHQtN %RKXėRYLFH²9HONp/RVLQ\
  . Branky: âPLUMiN)U\þiN±8Yt]OäOXWpNDUW\
.UiO±äiNätGHN0DFHN %URGHNX3ĝHURYD²/LSRYi  Branky: 6ORåLO$OIUHG±2EUXþD.YDSLO
)LDONDäOXWpNDUW\âHEHVWD±.YDSLO0LODU
)LDOND =iEĝHK²5DSRWtQ  Branky: D$QWO
äiN±1ČPHF YO äOXWpNDUW\$QWO/HSND±D
.RFRXUHN6FKHXWHUâHEHODýHUYHQiNDUWDKocourek.
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PROSTĚJOVSKO Již druhým kolem o víkendu pokračoval Přebor Olomouckého KFS. A s ním se představili i dva zástupci
Prostějovska. Oba přitom po víkendu mohou být velmi spokojení. Zatímco Kraličtí navázali na dva body z úvodního zápasu,
Lipová naopak dala zapomenout na předešlou vysokou porážku a tentokrát to naopak měla za„tři“. Dá se tak říct, že úvod sezóny
po několika letech vyšel našim týmům v „kraji“ solidně.

9. srpna 2021

FC Kralice
na Hané
TJ Sigma
Lutín

Branky: 37. Merta, 48. Cibulka – 44.
Kubáč, 49. Zmík. Rozhodčí: Dorušák
– Sedláček, Doležal. Žluté karty: 34.
Konečný, 52. Zmík, 83. Kráčmar. Diváci:
100.
Sestava Kralic na Hané: Němčík – Jurtík, Prokop, Hlačík, Kopečný – Šup (87.
Novotný), Blahoušek, Studený, Baran
(73. Dostál) – Cibulka, Merta.
Trenér: Milan Nekuda.

pk 4:2

2:2
(1:1)

po zápase. I tak ale doufá, že se mu brzy
vrátí „pravý“ brankář.
Další zápas, ve kterém mohou Kralice
na Hané formu potvrdit, bude duel
v Ústí. Ten se uskuteční v sobotu 14.
(sob)
srpna od 17:00 hodin.

LIPOVÁ, PROSTĚJOV Mnohem
lepší dojmy má Lipová ze druhého
utkání v ročníku. Po výprasku v Ústí
tým zabral a porazil Brodek u Přerova. Zápas nabídl dramatickou
zápletku i samotný závěr zápasu. Nakonec Lipová náskok, který si v posledních minutách budovala, dokázala udržet. První tři body z ročníku
2021/2022 jsou tak na světě.
Jak nebe a noc, tak nyní vedle sebe
působí dva odehrané zápasy Lipové.
Zatímco v tom předešlém dostala šest
gólů, nyní suverénně zvítězila poměrem 3:1. Ovšem nic lehkého svěřence
Pavla Růžičky nečekalo ani tentokrát.
„Byl to těžký zápas. Navíc tím spíš
po prvním, ve kterém jsme neuspěli.
Z Brodku jsme o to víc chtěli přivézt
body,“ pověděl Pavel Růžička. Byl to
ale právě soupeř, kdo šel jako první
do vedení. Lipová nicméně ukázala
sílu svého týmu, herní i psychickou.
A duel obrátila. „Začátek jsme měli
nedobrý, dostali jsme gól. Poté jsme
však dokázali vyrovnat a navíc měli
více ze hry,“ ohlížel se za utkáním trenér Lipové.
Stav 1:1 už do konce poločasu vydržel
a poté ještě dlouho během toho druhého. Lipové se ale povedl majstrštyk:
vystřídala dva hráče během zápasu.
A oba se střelecky prosadili. „Střídající hráči nás krásnými góly dostali do
vedení. A to už jsme naštěstí udrželi,“
konstatoval Pavel Růžička. Přitom ani
poté za stavu 2:1 neměl jeho tým na
růžích ustláno. „Nebyl snad okamžik,
kdy už bych byl klidný a byl si zároveň
jistý vítězstvím. Až do konce to bylo
otevřené, soupeř se stále snažil se zápasem něco udělat,“ ocenil na dálku

I.B třída skupina B

Sokol
Otaslavice

Sokol
Kovalovice

PROSTĚJOVSKOV prvním kole„B“-skupiny I.B třidy Olomouckého KFS se góly nešetřilo. Právě naopak.
Platí to zejména o zápasech týmů z Prostějovska. Těm přes nucenou koronavirovou pauzu střelecký
prach nezvlhl. Hned čtyři branky tak vstřelila Haná. Ještě o jednu více přidaly Smržice. Mostkovice sice
daly góly jen dva. I to ale na vítězství stačilo. Z našich celků se tak nevedlo pouze Jesenci-Dzbelu. A to
tak, že vůbec: s Moravským Berounem totiž inkasoval hned šestkrát. A na úvod sezóny si prožil horor.

hý, 70. S. Jemelka, 86. Němec, 90. Klimek
Sokol Vrchoslavice
– 45. M. Svozil, 55. Vrba, 58. Pospíšil, 71. J.
1946
3:0
Svozil. Diváků: 90.
(1:0)
FK Troubky
Sestava Pivína: Fürst – Pospíšil, Vrba, M.
Svozil, Bartoník – Frýbort (71. Šimek),
Hýžďál, J. Svozil, Valtr – Konupka (75. Branky: 4., 63. a 80. T. Hradil. Rozhodčí:
Zlámal), Trajer.
Trenér: Pavel Valtr. Milek–Jelínek,Odstrčil.Žlutékarty:60.Kankovský–19.Skopal,78.Koller.Diváků:150.
Hodnocení trenéra
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek,
Pivína Pavla Valtra:
Holub, Kankovský (79. P. Horák),
„Zápas to byl hodně divoký. Šancí bylo Coufalík – P. Horák, Fialka, P. Horák,
na obou stranách víc než dost a utkání M. Hradil (67. Panáček) – T. Hradil,
mohlo skončit klidně 7:7. Na domácím Machálek. Trenér: Miroslav Panáček.
mužstvu bylo vidět, že jsou opravdu
Hodnocení trenéra
dobře sehrání, navíc poměrně mladí Vrchoslavic Miroslava Panáčka:
a dobře fyzicky připravení. První půli
nás tak přehrávali. Do druhé jsme však „Myslím si, že máme za sebou vydařený
vstoupili lépe a byli i kvalitnější jak sou- vstup do sezóny. Soupeř nebyl vůbec špatpeř, ale nějaké šance jsme neproměnili ný, ale nedokázal se dostat až do finální fáze.
a protivník si náskok stále hlídal. Za dru- My jsme naopak měli i další šance, ale ty už
hou půlku však klukům děkuji a věřím, se nám proměnit nepodařilo. I tak je to pro
že ten druhý poločas nám ukázal cestu nás zasloužená výhra a jsme rádi, že se nám
povedlo bodovat.“
(jaf)
do dalších bojů.“

Haná
3URVWđMRY

)&+QđYRWtQ

„Byl to hodně náročný zápas. A s mnoha šancemi. Naštěstí soupeř ty své
v prvním poločase nevyužil. Výsledek
1:1 pro nás byl v půlce zápasu optimistický. Pak následovala klidnější hra,

Hodnocení trenéra
Daniela Koláře:

Branky: 10. Vyroubal, 90. Vojáček – 9.
a 57. J. Novák, 63. Gábor, 78. Krupička. Rozhodčí: Hausnerová – Perutka,
Lasovský. Žluté karty: 39. Křižan, 63.
Vyroubal – 55. Kumstát. Diváci: 80.
Sestava Hané Prostějov: Marák –
Jančiar, Trnavský, Mazouch, Kumstát
– Hladký, Krupička, Typner (87. J.
Zbožínek), J. Novák – Gábor, Zatloukal (81. Strouhal).
Trenér: Daniel Kolář.

2:4
(1:1)

„Prvních patnáct minut byl soupeř
lepší, měli jsme s ním problém. Pak
jsme se začali víc dostávat do zápasu. Měli jsme v první půli dvě velké
šance, nedali jsme je. V závěru jsme

Hodnocení trenéra
Ondřeje Milara:

Branky: 2. a 64. Lacman, 18. a 66.
Mužátko, 13. Malinovský, 54. Pohanka. Rozhodčí: Valouch – Protivánek,
Koníček. Žluté karty: –. Diváci: 110.
Sestava Jesence-Dzbelu: Hradil – J.
Žouželka, Faltýnek (80. R. Burget),
Trnka, Ošlejšek (68. Hegr), Burian,

postupně jsme ovládli pole. A nako- dali gól po hezké kombinaci, střela
nec zaslouženě vyhráli.“
skončila na zadní tyči. Ve druhé půli
bylo šancí poskrovnu, nicméně hroFK Šternberk
zili jsme z brejků. Po faulu jsem měl
„B“
0:2
možnost kopat penaltu, dal jsem ale
TJ Sokol
(0:1)
břevno. Do 85. minuty jsme se to
Mostkovice
snažili hrát na jistotu, na udržení výBranky: 45+1. Jančík, 90+2. J. Kara- sledku. Soupeř ale neměl žádnou lofiát. Rozhodčí: Antoníček – Zdražil, ženku. V závěru měl Karafiát rychlý
Kořenek. Žluté karty: –. Diváci: 165. brejk, zasekl u obránce a nadvakrát
Sestava Mostkovic: Zapletal – proměnil. Pak už se zápas jen dohráKazda, Milar, Wolker, Drábek – Ně- val.“
meček (90. Š. Karafiát), J. Karafiát
Jesenec-Dzbel
(90+3. Lacika), Jančík, Bureš – Šlam0:6
bor, Foret.
(0:3)
Moravský
Trenér: Ondřej Milar.
Beroun

Hodnocení trenéra
L. Žouželka, Mrňka, J. Burget, Pelikán
Ivo Zbožínka:
(85. Čížek), Prokeš.
Trenér: Martin Liška. „První půle byla vyrovnaná. RozhodHodnocení trenéra Martina Lišky se la naše pětiminutovka se třemi góly.
Druhý poločas jsme začali špatně
večerníku nepodařilo získat.
a soupeř snížil. Naštěstí jsme zase brzy
7-6PUņLFH
odskočili. Pak už to bylo jednoznačné.
5:1
Zápas mohl skončit i větším rozdíTJ Sokol
(3:0)
lem. V poslední půlhodině se mi ale
Doloplazy
nelíbilo, jak jsme nakládali s šancemi
Branky: 32. Augustin, 34. Kalandřík, – koneckonců jsme hráli proti deseti.
42. vlastní Ruský, 49. Kratochvil, 52. I tak si ale říkám, že vyhrát na úvod 5:1
Vyroubal – 48. Tomíček. Rozhodčí: a navíc doma je skvělé.“
Vachutka – Kubalák, Horák. Žluté (sob) „První půle byla vyrovnaná.
karty: 25. Obručník, 54. Vyroubal Rozhodla naše pětiminutovka se třemi
– 32. a 54. Dohnal, 58. Dočkal, 59. góly. Druhý poločas jsme začali špatně
Glier, 75. Zábranský, 88. Ferbas. Čer- a soupeř snížil. Naštěstí jsme zase brzy
vená karta: 54. Dohnal. Diváci: 120. odskočili. Pak už to bylo jednoznačné.
Sestava Smržic: Adamík – Obručník, Zápas mohl skončit i větším rozdílem.
M. Verner, Gottwald, Augustin – Kap- V poslední půlhodině se mi ale nelíbilo,
rál (46. Vyroubal), Kotlár, Luža, Kra- jak jsme nakládali s šancemi – konectochvil (65. Pleva) – Kalandřík (87. konců jsme hráli proti deseti. I tak si
Bokůvka), Š. Verner (84. Kotlár). Tre- ale říkám, že vyhrát na úvod 5:1 a navíc
nér: Ivo Zbožínek.
doma je skvělé.“
(sob)

Smržice deklasovaly Doloplazy, Jesenec-Dzbel dostal šestku

Haná Prostějov si zastřílela, slaví i Mostkovice

4:0
(4:0)

lepší. Ale zastavila nás špatná koncovHodnocení trenéra
ka, kdy jsme nedokázali vstřelit ani
Vladimíra Horáka:
jedinou branku z vyložených šancí.
Nezbývá než první zápas hodit za hla- „Pro nás je to jednoznačně ztráta, protože
vu a soustředit se na další utkání, kde jsme byli po celé utkání lepším mužstvem.
Branky: 6. a 13. Rybovič, 20. Krčmář, musíme předvést daleko více.“
Vytvořili jsme si řadu šancí, ale selhala nám
44. Vojáček. Rozhodčí: Horák – Pokoncovka,takžemístopojišťovacíhogóluna
Sokol Klenovice
spíšil, Vilímek. Žluté karty: 55. Krčdva nula jsme dostali chvíli před koncem z
1:1
mář, 66. Zavadil. Diváků: 80.
první vážnější střely mezi tyče branku na 1:1.
(0:0)
pk 5:4
Sokol Újezdec
Sestava Otaslavic: Sika – Gerneš,
Penalty už jsou loterie, ale musím pochválit
Vogl, Maňák, Hrazdíra (46. Rieger)
brankáře Dočkala, který chytil hned dvě a
– Smékal – Valenta (46. L. Kaláb), Dr- Branky: 25. Štěpánek – 91. Mazur. podržel nás. Dva body bereme a klukům
mola, Chvojka, Hon – M. Kaláb (75. Rozhodčí: Hubený – Kopecký, Ma- nemám za nasazení co vytknout, že ale neŠatný).
Trenér: Jiří Hon. rek. Žluté karty: 27. a 85. Štěpánek, máme tři body, mě opravdu mrzí.“
76. Dadák – 10. Zývala, 52. Ond)&ŅHODWRYLFH
Hodnocení trenéra
rouch, 62. Jiříček, 90. Mazur. Divá„B“
5:3
Otaslavic Jiřího Hona:
ků: 79.
(2:0)
Sokol
„Zápas jsme nezačali vůbec dobře. Sestava Klenovic: Dočkal – SpáY3LYtQđ
Celý první poločas jsme se na hřišti lovský, César, Owusu (59. Dadák),
hledali a soupeř nás trestal. Inkasovali Drábek – Zapletal (82. Popelka), Ro- Branky: 25. Němec, 30. J. Jemelka, 51.
jsme hned čtyři branky. Kvůli katastro- zehnal, Dreksler, Vacek (46. Prášil) – Dlouhý, 78. Pospíšil (vlastní), 90. S. Jemelka. – 53. a 76. Trajer, 89. J. Svozil. Rozhodčí:
fálním chybám. Po pauze jsme udělali Štěpánek, Pytela.
změny a druhá půle už byla evidentně
Trenér: Vladimír Horák. Salva – Bartl, Kozák. Žluté karty: 45. Dlou-

„Metle“ zaspaly poločas, Pivín po přestřelce vítězí

PROSTĚJOVSKO První zápasy za sebou mají také v„A“ skupině I.B třídy Olomouckého KFS. Klenovice
na Hané v sobotním programu přišly o tři body v posledních sekundách zápasu a musí se spokojit se
dvěma. Vrchoslavice doma díky hattricku Hradila přehrály Troubky. Otaslavice by nejradši první poločas v Kovalovicích vymazaly. Pivín dopadl velmi podobně v Želatovicích, kde padl s místní rezervou.

statoval trenér Kralic Milan Nekuda. Jenže pak přišel pověstný gól do šatny. „Dostali jsme nešťastnou branku. Byla to malá
domů následovaná špatným výkopem.
Soupeř míč zachytil a uklízel prakticky
do prázdné brány,“ vzpomněl na nepěkný
moment kouč.
Druhý poločas byl přitom jako přes
kopírák. Kralice na Hané rychle vedly.
Jenže… „Hráli jsme dobře, kombinovali, byli lepší. Ale po vstřelení gólu jsme
okamžitě dostali. Závěr byl už vabank,
šance tam byly,“ sdělil Milan Nekuda.
Nakonec však zůstaly nevyužity, na
obou stranách. A zápas Kralic tak podruhé v řadě dospěl k pokutovým kopům. Minule byly spokojenější Kralice.
A tentokrát formu v penaltách potvrdily.
„Chytal nám přitom hráč, byl to takový
náš fantom Kralic. Opět nám to vychytal, stejně jako v Losinách,“ smál se kouč

I.B třída skupina A

KRALICE NA HANÉ, PROSTĚJOV
Čtyři body? Po dvou zápasech slušný
počin. A možná i trochu nečekaný.
Kralice na Hané zkrátka dávají vzpomenout na lepší časy, kdy hrály první
polovinu tabulky. Přesně tam zatím
nyní směřují. Po Velkých Losinách totiž dokázaly v penaltách přetlačit také
Lutín. Je tak možné, že jsme svědky
lepších zítřků tradičního fotbalového
klubu.
Co sezóna, to mizérie. Nebo alespoň
záchranářské starosti. Takto to bylo v minulých letech v Kralicích na Hané. Zdá se
však, že se karta obrací. V obou utkáních
ročníku totiž Kralice bodovaly. V tom
s Lutínem navíc Kralice doma předvedly perfektní úvod. „Hned v první minutě
jsme měli velkou šanci. A po ní další dvě.
Prosadili jsme se ale až po individuální
akci Šupa, kterou zakončil Merta,“ kon-

SK Lipová

%URGHNX3İHURYD

MSDL st.:
3. kolo, sobota 14. srpna, 11.00 hodin: Jihlava –
1.SK Prostějov
MSDL ml.:
3. kolo, sobota 14. srpna, 13.15 hodin: Jihlava –
1.SK Prostějov
MSDD – E st.:
3. kolo, sobota 14. srpna, 10.00 hodin: Havířov
– 1.SK Prostějov (stadion Prostřední Suchá).
MSDD – E ml.:
3. kolo, sobota 14. srpna, 12.30 hodin: Havířov
– 1.SK Prostějov.
06l/8
3. kolo, neděle 15. srpna, 10.30 hodin: 1.SK
Prostějov – Jihlava (hřiště Olšany u Prostějova).
06l/8
3. kolo, neděle 15. srpna, 12.30 hodin: 1.SK
Prostějov – Jihlava (hřiště Olšany u Prostějova).
SPŠM U13, JIH:
3. kolo, sobota 14. srpna, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Havlíčkův Brod.
SPŠM U12, JIH:
3. kolo, sobota 14. srpna, 10.00 hodin: 1.SK
Prostějov – Havlíčkův Brod.
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
Vrahovice – Vícov (sobota 14. srpna, 17.00,
delegace nezveřejněna), Určice „B“ – Brodek
u Prostějova (sobota 14. srpna, 17.00, delegace nezveřejněna), Olšany u Prostějova
– Dobromilice (sobota 14. srpna, 17.00, delegace nezveřejněna), Nezamyslice – Držovice
(sobota 14. srpna, 17.00, Rek - Pokorný),
Němčice nad Hanou – Tištín (Janáček
- Slota, Stříž), Kralice na Hané „B“ – Plumlov „B“ (Vrážel – Dömisch), Ptení – Brodek
u Konice (Heger Jiří - Šenkýř, Grulich).

PØEBOR OFS II. TØÍDA:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin: TJ
Smržice – TJ Haná Prostějov (sobota 14.
srpna, 17.00, Valouch - Plachý), TJ Sokol
Mostkovice – Jesenec-Dzbel (Němec - Kundrát, Lasovský.

LION SPORT 1.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
TJ Sokol Otaslavice – FC Želatovice „B“
(sobota 14. srpna, 17.00, Antoníček Dömisch), TJ Sokol Horní Moštěnice – TJ
Sokol Vrchoslavice 1946 (sobota 14. srpna,
17.00, Haušnerová), TJ Sokol Ústí „B“ – TJ
Sokol Klenovice (10.00, Majer – A. Horák,
J. Horák), Sokol v Pivíně – TJ Sokol Jezernice
(Vláčil - Ma.)

1.B TØÍDA, SKUPINA „A“:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
Sokol Plumlov – FK Hlubočky (sobota 14.
srpna, 17.00), Sokol Bělotín – SK Protivanov (sobota 14. srpna, 17.00), FK Nové
Sady „B“ – TJ Sokol Čechovice (10.00), FC
Beňov – FC Kostelec na Hané, 1. HFK Olomouc „B“ – TJ Sokol Určice.

I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
Sokol Konice – 1. FC Maletín (Motal - Kopecký, Antoníček)

1.A TØÍDA, SKUPINA „A“:

3. kolo, neděle 15. srpna, 17.00 hodin:
Sokol Ústí – FC Kralice na Hané (sobota
14. srpna, 17.00, Slota - Šrejma, Hubený),
SK Lipová – FC Dolany (Štětka - Matulík,
Doležal)

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR:

4. kolo, pátek 13. srpna, 18.00 hodin: FK
Ústí nad Labem – 1. SK Prostějov (rozhodčí:
delegace nezveřejněna)

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA:

´
menicko

´
zapasove

Branky: 14. Složil – 31. Obruča, 69.
Kvapil, 90. Fialka. Rozhodčí: D. Kopecký – Petrásek, Šrejma. Žluté karty: 65.
Šebesta – 24. Kvapil, 48. Milar, 87. Fialka.
Diváci: 150.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč,
Král, Vykopal – Holešinský (79. Fialka),
Stryk, Milar, Bořuta – Hrabálek (19. Kvapil), Obruča.
Trenér: Pavel Růžička.

(1:1)

1:3

přístup Brodku u Přerova. Snahy to
však byly marné.
Lipová tak má po dvou zápasech tři
body. Bude-li chtít sbírku rozšířit,
má možnost už v neděli 15. srpna
v 17:00 hodin, kdy na svém stadio(sob)
nu hostí Dolany.

-TCNKEG\CéCN[UG\ÐPW×UR÷wP÷ )DKJQµJ?àDIDG<KJMµÜFP

Clean4you Krajský přebor muži:
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ŠAMPI N

připravila sportovní redakce Večerníku

Å1(=É7.$´9(=287ŏ,%2'<2'5(=(59<3/80/29$

+$11(=$0<6/,&(
Jít v desáté minutě za stavu 0:0 do desíti, čelit penaltě, a přesto zápas
vyhrát? To se jen tak nevidí, ale v sobotním šlágru kola se to podařilo
„Nezátkám“, které i přes dlouhé oslabení dokázaly vzdorovat až do konce
a domů si odvezly všechny tři body.

Domácí si v krumsínském azylu nedokázali poradit proti deseti
KRUMSÍN Premiérové mistrovské utkání sezóny 2021/22 Přeboru
OFS Prostějov proběhlo v Krumsíně, kde má svůj azyl rezerva
Plumlova. Ta přivítala v 1. kole Hanou z Nezamyslic. Zápas divákům
nabídl všechno, co posledních devět měsíců scházelo. Tři branky,
spousta emocí, červená karta, neproměněná penalta a mnoho dalšího. I přes početní nevýhodu trvající víc než osmdesát minut nakonec dokázali hosté utkání zvládnout a slaví tak první tři body do
tabulky. To v Plumlově budou mít nad čím přemýšlet.

KOLA

SM LÍK

pro Večerník

Matador a sekretář držovického celku Marek Valenta vyztužuje defenzivní
řady i ve svých osmačtyřiceti letech. Hned v prvním utkání sezóny však musel
být po srážce s hostujícím útočníkem převezen do nemocnice s podezřením na
zlomená žebra. Přejeme tak brzké uzdravení i návrat na trávníky.

Jan FREHAR
Úvod zápasu patřil jednoznačně
domácímu celku, který byl mnohem nebezpečnějším směrem
dopředu a dominantní na míči.
JJenže vážnější šance nepřicházela.
První velkou příležitost si vytvořili až hosté. Přikryl se uvolnil po
lajně, ale střela na přední tyč nenašla prostor branky. Chvíli nato
se do první vážnější šance z řad
domácích dostal Fajstl. Probil se
mezi třemi obránci a jeho prudký
projektil vytěsnil dobrým zákrokem Kopřiva. O pár chvil později
přišel zřejmě zlomový moment
duelu. Čarný se hnal sám na branku a Martin Frgál zatáhl za ruční
brzdu, když ho zezadu stáhl. Sudí
Jelínek neváhal a kromě nařízené
penalty také vytáhnul červenou
kartu. I když se hosté divili, že se
jedná o dvojitý trest, sudí to aktérům vysvětlil: „Šlo o faul, při němž
obránce neměl v úmyslu hrát míč,
tedy na takovou situaci se dvojitý
trest nevztahuje a kromě nařízené penalty se dává také červená
karta.“ Nařízenou penaltou však
domácí Fajstl pohrdl, když směr
vystihnul Kopřiva a míč dokázal
zneškodnit. To hostům očividně
vlilo krev do dalších dlouhých minut oslabení. Převaha domácích
však pokračovala. Jenže Bárta netrefil branku a to stejné platilo i pro
Čarného, jenž zahodil tutovku sám
na brankáře. Co se nedařilo domácím, využili hosté. Odražený míč

PROGNÓZA NA 2. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
+DQ½1H]DP\VOLFH'UzRYLFH
VS.
Tip
Nezamyslice v domácí premiéře určitě budou chtít trápit 9HÄHUQÉNX
Držovice, nakonec to však na body stačit nebude, ale za
darmo hosté nic nedostanou.
6RNRO2OvDQ\)&'REURPLOLFH
VS.
Tip
Nováčka nečeká v domácím prostředí nic jednoduché- 9HÄHUQÉNX
ho. Dobromilice budou chtít navázat na předešlý ročník

a v Olšanech se jim zadaří.
7-6RNRO8UÄLFHc%p%URGHNX3URVWÈMRYD
VS.
Tip
Rezerva Určic bude chtít sbírat body hlavně v domácím 9HÄHUQÉNX
prostředí, proti ale bude stát na papíře silný Brodek. Do3.
mácí však bodík urvou.
9UDKRYLFH9ÉFRY
VS.
Tip
Dva týmy, které by chtěly hrát vysoko, určitě přinesou 9HÄHUQÉNX
kvalitní podívanou. Dá se čekat vyrovnaný duel, který
rozhodne až penaltový rozstřel. Domácí budou šťastnější. 3.
)&.UDOLFHQD+DQÅc%p3OXPORYc%p
VS.
Tip
Zde o favoritovi nemůže být řeč. Domácí rezerva účast- 9HÄHUQÉNX
níka krajského přeboru bude chtít zase držet krok se špicí

tabulky, plumlovské „béčko“ opět maximálně klidný střed.
)&3WHQÉ%URGHNX.RQLFH
VS.
Tip
Ptení loni příjemně překvapovalo, před touto sezónou to 9HÄHUQÉNX
však vypadá o něco hůře, u konického Brodku visí také malé
3.
otazníky, přesto budou o něco spokojenější.
1ÈPÄLFHQDG+DQRX7LvWÉQ
VS.
Tip
Hned ve druhém kole nejspíš přijde důležitý boj o záchranu. Na 9HÄHUQÉNX
domácí půdě se však asi přeci jen zadaří o něco lépe Němčicím,

přestože se perou sami se sebou a mluví se dokonce o jejich konci.
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se dostal k Přikrylovi, který viděl
vyběhnutého Simandla a dokázal
ho přehodit zcela přesně – 0:1.
Zbývající minuty první půle si dokázaly Nezamyslice hlídat a domácí vypadali jako opaření.
Ve druhé půli se dal očekávat tlak
domácích a zatažená obrana hostů, což se také naplnilo. Do plných
se však Plumlovu vůbec nedařilo
dostat. Hosté hráli chytře a nepouštěli domácí do ničeho. Po necelých
dvaceti minutách hry se tak do první
šance dostal hostující Dvořák. Jeho
hlavička však letěla jen těsně nad
branku Simandla. Přes velkou herní
převahu se domácí nedokázali dostat do vyložených šancí. Dvacet pět
minut před koncem se proto rozhodl vzít zakončení na sebe Fajstl z pětadvaceti metrů a přízemní prudkou
střelou na zadní tyč nedal brankáři
příliš šancí – 1:1. To domácí hodně
nakoplo a o minutu později mohlo
být skóre otočeno. Jenže Fajstl neuspěl tváří v tvář brankáři a Čarný
už se k dorážce nedostal. Územní
převaha pak byla domácím zcela
k ničemu. Deset minut před koncem přišel od hostů blesk z čistého

,CMFQMC\WLGVCVQOQOGPVMCJQUVÆ\0G\CO[UNKEUKUXÆVąKDQF[X×XQFPÊOF÷LUVXÊ
QMTGUPÊJQRąGDQTWFQUNQXCX[DQLQXCNK
Foto: Jan Frehar

nebe. Po faulu na polovině hřiště se
centrovaný míč otřel o hlavu Jakuba
Frgála a míč skončil až za zády brankáře Simandla. Poslední minuty už
znamenaly očividnou křeč domácích, kteří se nebyli schopni přiblížit brance hostů.

Nezamyslice se tak mohly radovat ze
tří bodů, které si za svůj nebojácný
a fyzicky náročný výkon v deseti lidech i zasloužily. I když domácí měli
herní převahu, mnoho šancí na svou
výhodu trvající téměř celý zápas si
nevytvořili.

,,7ěË'$2)635267ċ-29NROR

Sokol Plumlov “B” - Haná Nezamyslice

1

Branky:  )DMVWO ±  3ĜLNU\O  - )UJiO
5R]KRGÿt-HOtQHNåOXWpNDUW\)DMVWO
.RORPD]QtN±3ĜLNU\OþHUYHQiNDUWD1. M.
)UJiO 1 
'LYiNĥ

2



6HVWDYD3OXPORYD
6LPDQGO ± .RORPD]QtN 5 %XUHã 'HU\FK +XOND ±
6WRNODVD%iUWD$XMH]GVNê0%XUHã±)DMVWOýDUQê
6WĜtGDOL6XUPD.LãND&KPHODĜ7DNiþ

7UHQpU5DGHN%XUHã

6HVWDYD1H]DP\VOLF
.RSĜLYD ± 'RþNDO 0 )UJiO .UiO 0DFKiOHN ±
6WHMNRUD0XVLO-)UJiO5XV2XOHKOD±3ĜLNU\O
6WĜtGDOL9pYRGD'RVWDOtN/DNRPê'YRĜiN)LDOD
7UHQpU0DUHN3DYHOND

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
c5DGHN%85(hs6RNRO3OXPORYc%p
„S tím, jak se utkání vyvíjelo, jde o jednoznačnou ztrátu,
která byla zcela zbytečná. Začali jsme lépe, vytvořili si nějaké šance, soupeř šel do deseti, neproměníme penaltu a pak
to takhle dopadá. Trápíme se s finální i předfinální fází. Na
druhé straně musím smeknout, jak to soupeř dokázal odbojovat i v deseti lidech, ale sami jsme jim to svým způsobem
hodně ulehčili. Mrzí to o to více, že nám bylo vše nakloněno
k vítězství.“

0DUHN3$9(/.$ s+DQ½1H]DP\VOLFH
„Soupeř začal daleko aktivněji než my a vypracoval si některé
šance, které mohl proměnit. Navíc jsme šli po deseti minutách
do desíti a ještě k tomu byla proti nám penalta. Tu však zlikvidoval brankář, což nám dodalo síly na další průběh utkání.
Pro nás bylo těžké se srovnat nejen s vyloučením, ale i terénem a dopadlo to pro nás nejlépe, jak mohlo. Kluky musím za
pochválit, protože zápas zvládli opravdu statečně a šli na dno
fyzických sil.“

2. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Držovice
Ptení




Branky: 19. a 68. Bross – 50. Šmída. Rozhodčí:
Procházka – Kubalák. Žluté karty: 59. a 78.
Koutný, 60. Srbený, 67. S. Valenta, 70. Šťastný –
52. Šmída, 62. Nevrla. Červená Karta: 78.
Koutný (D).
Diváků: 77.
Sestava Držovic: Lošťák – Šťastný, Krčmář, M.
Valenta, Srbený – Valenta, Procházka, Hodulák,
„Můžu pochválit jenom brankáře Koutný – Řehulka, Bross. Střídali: Štěpánek,
Trenér: Jindřich Skácel.
Zdeňka Klusala, který po více Menšík.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Chlup,
než roce nastoupil do branky
Doležel, Látal – Novák, Pospíšil, Holinka, Nevrla
a podržel nás nejen v zápase, ale – Hrabal, Šmída. Střídali: Kuba, Vyroubal, Jergl,
Přikryl.
Trenér: František Vlach.
i penaltovém rozstřelu,“
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Soupeř byl hodně houževnatý a
jen těžko hledal alespoň nějaké poziti- hrálopravduagresivně,sčímžjsmemělivelképotíže
vum na domácí ztrátě proti Němčicím po celé utkání. Celkově jsme ale nezačali zle a bylo
evidentně rozladěný trenér Dobromilic. to od nás dobré. Po brance jsme se trochu uklidnili
a už to vypadalo hůře. Herně jsme šli trochu dolů
a nechali Ptení nadechnout. Soupeř pak srovnal
po zákroku na Marka Valentu, který má nejspíše
zlomená žebra a byl odvezen do nemocnice. Pak
to byla ještě větší tragédie než předtím, ale nakonec
jsme i v deseti dokázali zvítězit.“
František Vlach: „Začátek duelu byl z naší strany
opatrný a soupeř nás přehrával. Po inkasované
brance jsme se však zvedli a kluci makali na plno.
Myslím si, že pak jsme byli nebezpeční i my,
ale šance jsme nedávali. Ve druhé půli se nám
podařilo vyrovnat, jenže naše radost dlouho
nevydržela a soupeř šel zase do vedení, které
jsme i přes tlak už nedokázali obrátit. Po minulém
První ostré zápasy po devíti měsících debaklu v Držovicích však musím klukům za
dnešní výkon poděkovat.“

0,&+$/52&+/$
– FC Dobromilice

ZAJÍMAVOST
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slibovali hráči natěšení z návratu na
trávníky, někde se to však trochu pře- Brodek u K.

hánělo a vyústily z toho hned tři červe- Určice „B“

né karty v rámci prvního odehraného
Branky: 26. z penalty a 40. Kolář, 75. Blatner, 80.
víkendu. O jednoho hráče méně tak Liška, 84. Zemánek – 41. a 64. Vodák. Rozhodbudou mít na příští týden ve Vrahovi- čí: Vodák – Knoll, Kubíček. Bez žlutých karet.
Diváků: 80.
cích, Nezamyslicích i Držovicích.

Sestava Brodku u Konice: K. Grepl – Možný,
H. Burget, Ščudla, Blatner – Zemánek, P.
Koudelka, Svoboda, Z. Koudelka – Kolář,
Gočár. Střídali: Hloušek, Liška.
Trenér: Patrik Müller.
Sestava Určic: Hýbl – Grulich, Nakládal,
Hudský, Ježek – Antoníček, Zapletal, Šlézar,
Sosík – Vodák, Kouřil. Střídali: Mlčoch, Berčák.
Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
Radovan Vičar: „Začátek zápasu patřil hostům,
poté jsme se však trošku vzpamatovali a troufám
si říct, že jsme měli hru pod kontrolou a začali si
vytvářet i šance. Dlouho nás však trápila koncovka.
Do vedení jsme se dostali díky proměněné penaltě
a vstřelili jsme pak i druhou branku. Do přestávky
však hosté snížili. Ve druhé půli jsme byli zase lepší
my, ale šance měli i hosté. První, kdo nějakou využil,
byl soupeř a bylo srovnáno. Podařilo se nám však
vzít si vedení zpět a pak jsme ještě zaslouženě přidali
další dvě branky.“
Karel Vlach: „Těžko se to hodnotí... První
poločas byl zcela v režii domácích, kteří na tom
byli lépe po všech stránkách. Měli jsme štěstí,
že nevyužili také své další šance, a naopak se
nám povedlo do kabin snížit. Druhá půle byla
vyrovnanější. Povedlo se nám srovnat a pak
přišel asi zlomový moment, kdy nám sudí
odmával ofsajd, který v životě nemohl být.
Místo vedení jsme najednou přestali hrát a
soupeř se zase vrátil ke své aktivitě v první půli
a zlomil nás. Celkově však zasloužená výhra
domácích.“

Brodek u Prostějova
Vrahovice




Branky: 34. Dvořák, 60. J. Matoušek. Rozhodčí: Rek – Pokorný. Žluté karty: 35. Dvořák, 67.
J. Matoušek – 2. a 25. Jano, 58. Vitásek, 66. Jamrich. Červená karta: 25. Jano. Diváků: 200.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl – L.
Frys, Bureš, O. Frys, Zatloukal – P. Matoušek,
J. Matoušek, Hochman, Dvořák – Švéda,
Janura. Střídali: Grulich, Nehera, Šířila, Zbořil,
Kordzik, Piňos.
Trenér: Vít Hochman.

Sestava Vrahovic: Krč – Marek, Prucek, Jano,
Vitásek – Michalec, Bukovec, Hanák, Dvořák,
Varga – Klváček. Střídali: Pokorný, Němec,
Maňák, Kratochvíl, Jamrich, Dospiva, Vybíral.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Pohledem trenérů:
Vít Hochman: „Od začátku zápasu jsme byli na
hřišti lepším mužstvem. Dobře jsme kombinovali
a bojovali o každý míč, což soupeři příliš nevonělo.
Hodně utkání také ovlivnila brzká červená karta,
kdy šel soupeř do desíti. I přesto si ale myslím, že
bychom dokázali utkání zvládnout. Jediné, co
nám trochu scházelo, byl větší klid. Na můj vkus
to bylo příliš křečovité v první půli, v níž jsme si
nedokázali vytvořit pořádné šance, a následně
ve druhé po našem druhém gólu. Vítězství si
však ceníme. Vrahovice ukázaly, že budou velmi
dobrým mužstvem i letos.“
Jaroslav Klimeš: „Bylo cítit, že jsou kluci
natěšení, ale scházela nám větší myšlenka a
kvalita. Běhali jsme od ničeho k ničemu a toho
dokázal soupeř využít. Velmi brzo jsme šli do
desíti. Doteď však nerozumím první žluté
kartě, druhá už byla jasná. Po vyloučení jsme
se museli zatáhnout a soupeř nás přehrával.
Sportovně musím uznat, že byl dnes lepší a
my ještě musíme na určitých věcech hodně
zapracovat.“

Dobromilice
Němčice nad Hanou



 3.

Branky: 35. P. Fialka, 90. Neděla – 4. Studený,
29. Hrabal. Rozhodčí: Procházka – Minx. Žluté karty: 37. a 80. R. Fialka, 54. P. Fialka, 90.
Blumenstein – 58. Tomek, 90 Korčák. Červená
karta: 80. R. Fialka (D)
Diváků: 87.
Sestava Dobromilic: Klusal – Blumenstein,
Ryška, Špaček, Bako – K. Rochla, Václavík, P.
Fialka, Selucký – Neděla, Kratochvíl. Střídali:
Nosek, M. Rochla, Žondra, R. Fialka, Richter.
Trenér: Michal Rochla.
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák, Řezáč,
O. Tomek, Chalánek – Jordán, Župka, Jiříček,
Hrabal – Studený, Reiskup. Střídali: Buček, M.
Tomek, Kočí, Frýda.
Trenér: Pavel Voráč.

Pohledem trenérů:
Michal Rochla: „Nastoupili jsme zcela odlišně
než minulý týden do poháru. Přišlo mi, že si hráči
mysleli, že se soupeř porazí sám, a podle toho to
vypadalo. Celou první půli jsme tahali za kratší konec
a výsledek 1:2 jsme museli brát všemi deseti. Před
druhým poločasem přišla bouřka v kabině a hra se
zvedla. Ale na víc než srovnání na konci to nestačilo.
Dnes můžu pochválit jenom Zdeňka Klusala, který
po více jak roce nastoupil do branky a podržel nás
nejen v zápase, ale i penaltovém rozstřelu.“
Pavel Voráč: „Po té dlouhé pauze i loňské sezóně
jsem měl velké obavy z takového startu, ale kluci mě
mile překvapili. Od prvních minut jsme byli lepší a
v první půli nás mohly opravdu mrzet zahozené
šance, kdy jsme soupeři mohli uniknout na vyšší
rozdíl. Ve druhé už se hra vyrovnala a domácí
měli mírně nahoru. Vyrovnání přišlo snad až
v šesté minutě nastavení a penalty už jsme bohužel
nezvládli. I tak patří klukům dík za to, jakým
způsobem zápas odmakali.“

Tištín
Kralice na Hané „B“




Branky: 11. Novotný, 44. Dokoupil, 57. R. Petržela, 86. a 88. Němčík. Rozhodčí: Dömisch –
Minx. Žluté karty: –.
Diváků: 50.
Sestava Tištína: Koutský – Rehák, Kyselák,
Hanák, Varga – Hýsek, Rud. Návrat, Rob. Návrat,
Bosák – Hodaň, Kiriljuk. Střídali: Buriánek,
Slavík, Čoupek.
Trenér: Rudolf Návrat.
Sestava Kralic: Miler – Němčík, Uličný, Répal,
Novotný – O. Petržela, Kawij, R. Petržela, Zapletal
– Pejřimovský, Dvořák. Střídali: Rus, Daniel,
Zatloukal, Dokoupil.
Trenér: Petr Navrátil.
Pohledem trenérů:
Rudolf Návrat: „První půle byla z naší strany
dobrá. Soupeř byl sice jednoznačně lepší na míči
a měl ho často na svých kopačkách, nám se však
dařilo dostávat se do šancí, ale ty nekončily vůbec
dobře. Naopak soupeř nás dvakrát potrestal a po
přestávce jsme už fyzicky odpadli. Druhá půle tak
byla jednoznačně v režii hostů, kteří si odehráli, co
potřebovali, a po našich zbytečných chybách nám
ještě přidali další tři branky.“

Petr Navrátil: „Přišlo mi, že jsme do zápasu
vstoupili až zbytečně nervózně a snažili se hlavně
neudělat chybu. Ta první půle z naší strany moc
dobrá nebyla, ale vedení o dvě branky jsme po
ní drželi. Ve druhé už soupeř bez míče fyzicky
odpadl a zápas jsme kontrolovali. Určitě však
máme ještě na čem pracovat, protože výkon měl
do mých představ daleko.“

Vícov
Olšany




Branky: 6. Rajnoha, 33., 37. z penalty a 50. Vávra, 63. Humpolíček – 86. Hansl. Rozhodčí: Vojtek – Hoffman, Dohnal. Žluté karty: 2. Hansl,
40. Seidler, 45. Pospíšil ml.
Diváků: 100.
Sestava Vícova: Brabec – Šobr, Humpolíček,
Tesařík, Dostál – Ježek, Rajnoha, Vávra, Mrňka
– P. Pliska, Pagáč. Střídali: Rozsíval, Sovík, M.
Pliska, Chytil, Látal, Studený, Trnečka. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, Pospíšil st.,
Reiter, Posker – Poupera, Keluc, Koleňák, Hrbáč
– Pospíšil ml. – Hansl. Střídali: Lobodáš, Samek,
Augustin, Rokyta.
Trenér: Antonín Psopíšil.
Pohledem trenérů:
Miroslava Krutovský: „První čtvrthodinka
z naší strany nebyla dobrá a soupeř byl
houževnatý. Po první brance se to trochu
uklidnilo a náš herní projev se zlepšil. Postupně
jsme byli stále dominantnějším týmem a
soupeře jsme jasně přehrávali. Výsledek asi
mluví za vše. Kromě těch patnácti minut
jsem s výkonem spokojený. Doufám, že takto
budeme pokračovat i nadále.“
Antonín Pospíšil: „Potkal nás hned na úvod
opravdu kvalitní protivník. Musím uznat, že na
tom byli daleko lépe než my a zaslouženě vyhráli. Nám se sice podařil úvod a měli jsme první
šanci, po první brance jsme však šli hodně dolů a
soupeř dál trestal. Po poločase už bylo o výsledku víceméně rozhodnuto. Věděli jsme, že nás
nečeká lehký los na startu soutěže, a to se dnes
potvrdilo. Vícov posílil velmi dobře. Dali jsme se
však na boj, tak musíme bojovat. Nic jiného nám
do dalších zápasů nezbude.“

fotbal
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PROSTĚJOV Na dveře fotbalových týmů stále hlasitěji klepe
i pohárová soutěž, opět pod značkou MOL Cup. Na Moravě již
proběhla utkání předkola, která
stanovila soupeře týmům nasazeným přímo do prvního kola.
Fotbalisté 1.SK Prostějov se tak
mohou těšit na čerstvě třetiligový
Vratimov. Tým, o kterém se toho
až tak mnoho neví totiž poměrně
překvapivě vyřadil Havířov. Utkání 1. kola se mělo původně hrát už
tuto středu, duel však byl odložen
až na středu 18. srpna.

Tomáš KALÁB
Vratimov trénuje mladý šestatřicetiletý Filip Racko. Není to zdaleka
nejproslulejší trenér tohoto klubu,
na přelomu tisíciletí stál u kormidla bývalý reprezentant, olympijský
vítěz z roku 1980 v Moskvě, vítěz
Československého poháru a trojnásobný mistr Československa

s Duklou Praha Jaroslav Netolička.
Prostějovským fanouškům může
něco říkat jméno záložníka Michala
Skwarczeka, který zároveň zastává
pozici vedoucího mužstva a v eskáčku působil v druholigové sezóně
2016/2017.
Cesta Vratimova do prvního pohárového kola nebyla vůbec jednoduchá. V předkole se představil na hřišti divizního MFK Havířov a vyhrál
tam až v prodloužení 3:2. Postup ve
108. minutě vystřelil týmu obránce
Igbinoba.
Obnovená premiéra ve třetí lize
začala pro Vratimov tím nejlepším
možným způsobem. Z Blanska,
které ještě v minulé sezoně hrálo
o soutěž výše, si Rackovi svěřenci
odvezli tři body. Jak ale trenér v pozápasovém hodnocení naznačil, šlo
o hodně šťastné vítězství. Jedinou
branku vstřelil až v nastaveném čase
Baďura. To uplynulou sobotu už
byla jiná písnička, rezerva prvoligo-

vého Zlína si odvezla výprask 4:1.
Branky domácích vsítili Bzirský,
Teplý z penalty, Dziuba a Klejnot.
Utkání sledovala slušná návštěva
342 diváků.
„Na Prostějov se všichni těšíme. Je to
druholigový soupeř, který v uplynulé sezóně hrál na špici tabulky, takže
bude určitě hodně kvalitní. Budeme
ale hrát doma, takže doufám v podporu našich diváků. Taky věřím, že
začneme tam, kde jsme skončili, a že
podáme kvalitní výkon. Určitě soupeři nic nedarujeme,“ nechal se po
úspěšném postupu trenér Racko.
K utkání 1. kola MOL Cupu se vyjádřil v předstihu i trenér eskáčka Jiří
Jarošík. „Teď se soustředíme ještě na
ligu. Samozřejmě výsledek Vratimova jsme viděli, i základní sestavu, kdo
hrál, ale na pohár zatím nekoukáme.
Ambice jsme si nijak nestanovovali,
ale máme tady mladé kluky, pro něž
by bylo samozřejmě fajn dostat se co
nejdál, kdybychom se potkali s něja-

kým ligovým týmem, a nabrat další
zkušenosti. A podávat lepší výkony
než třeba proti béčku Sparty,“ připomněl Jarošík.
Povědomí o místních poměrech
má brankář Filip Mucha. „Do Prostějova jsem přišel přímo z Frýdku-Místku, tak o Vratimovu něco vím.
Ve Vratimově působí hráči Frýdku-Místku, které si tam přestěhoval tamější bývalý sportovní ředitel. Jsou
to tedy hráči, kteří mají se třetí ligou
své zkušenosti. O vratimovských reáliích toho opravdu moc nevím, nikdy jsem tam nehrál,“ připustil Mucha. K pohárové účasti svého klubu
pak doplnil, že všichni samozřejmě
chtějí postoupit co nejdál, aby si
zahráli s nějakým ligovým týmem
a pokusili se o překvapení. „Třeba
tam se můžeme chytit. Větší prostor
určitě dostanou hráči z lavičky, aby
se ukázali. Přímo vytyčený cíl ale
nemáme,“ souhlasil se slovy kouče
prostějovský gólman.

„Jsem toulavý pes,
tak jsem si na gól počkal,“
směje se snajpr Jan Koudelka
PROSTĚJOV Až v samém závěru loňské sezóny se vyhlášený
střelec Jan Koudelka (na snímku) dočkal prvních branek v sezóně. Nyní čekal necelé tři zápasy. Ve 41. minutě se prosadil
proti brněnské Zbrojovce, svému bývalému zaměstnavateli,
když trefil na druhou tyč přízemní pokus. Jak se později ukázalo, jeho branka byla rovnou vítězná. Po utkání tak byl pochopitelně hráč s číslem 70 v dobrém rozmaru.

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
yy Úvodní tři zápasy s nováčky
soutěže jsou minulostí. Jak byste
je zhodnotil?
„První dva zápasy nám úplně podle
představ nevyšly. V sobotu jsme si
před utkáním řekli, co potřebujeme
změnit. Zrovna to vyšlo: hráli jsme
dobře. Ale hráli jsme hlavně jako
tým, což je ve fotbale nejdůležitější.“
* yy Vy, Bartolomeu nebo Kopřiva jste vyprodukovali každý několik střel. Byl tam i pokyn, aby byla
střelba častější?
„Ne, to ani ne. Ale za ty dva duely
jsme se do šancí moc nedostávali.
Na Spartě jsme jich pár měli na za-

DOBROMILICE Poslední týden
přípravy před startem sezóny, která začala o uplynulém víkendu, si
tři regionální mužstva zpestřila fotbalovým turnajem na hřišti v Dobromilicích. Už tradiční turnaj, na
který obvykle zavítají čtyři mužstva, letos poznamenalo páteční
odřeknutí Ivanovic. Změnil se tak
herní systém a místo semifinále se
utkal každý s každým. Nejlépe se
vedlo domácím, kteří dokázali vyhrát oba své duely a připsali si tak
před začátkem sezóny povzbudivou výhru. Druhé skončily Otaslavice, které si dokázaly na penalty
poradit s Nezamyslicemi.

Jan FREHAR
Mírné komplikace pro domácí organizátory znamenalo odřeknutí Ivanovic na poslední chvíli. „Zjistili jsme to
až v pátek v průběhu dne, že to kluci

čátku, pak už ale ve zbytku utkání ne.
Tím, že jsme teď dobře bránili, jsme
se do nich naopak dokázali dostat.“
yy Po brance na 2:0 Brno jakoby
odpadlo. Překvapil vás tento vývoj zápasu?
„Moc mě to nepřekvapilo. Mě spíše
povzbudil náš výkon. Protože když
jsme dali gól, začali jsme naopak hrát
o to lépe. Ty dva zápasy jsme vždy
prohrávali. Nakoplo nás to, že jsme
zvedli. A Brno jako takové mě hrou
nepřekvapilo. Říkal jsem, že pokud
budeme dobře bránit, tak zápas
zvládneme. Což se potvrdilo.“
yy V utkání jste se prosadil i střelecky. Jak jste gólovou šanci viděl?
„Jelikož jsem takový toulavý pes, tak
jsem si počkal vzadu. Žakys mi to prostrčil. Já už viděl, že jsem sám a mám
hodně času. Snažil jsem se jen prostřelit gólmana. Ne že bych úplně mířil, to zas ne. Chtěl jsem jen prostřelit.“

nedají dohromady. Takže času na to,
sehnat čtvrté mužstvo už opravdu nebylo a rozhodli jsme se změnit systém
turnaje. Ale zase měl každý jistotu, že
bude medailový,“ prozradil trenér domácích Michal Rochla.
Oproti klasickému duelu se hrály všechny zkráceně, tedy dvakrát
třicet minut. Turnaj tak místo ve
dvanáct hodin začal až o půl druhé
a v prvním souboji se utkaly Nezamyslice s Otaslavicemi. Vyrovnaný duel, který skončil po třech
brankách na obou stranách, musely
rozhodnout až penalty. V nich byly
úspěšnější „Metle“ a zapsaly tak
první dva body.
Poražené Nezamyslice čekal hned
nato duel s domácími a zde už byla
„Dobrátka“ lepší. Konečný výsledek
6:3 však hovoří o ofenzivní bitvě.
Souboj o první místo se tak odehrál
v posledním utkání, kdy se proti

yy Zavřel jste
při střele
oči?
„No… asi ano, ano. (smích) Chtěl
jsem trefit naa zadní tyč a povedlo se
nkáře prostřelit. Shoda
zkrátka brankáře
náhod.“
yy Jak hodnotíte
odnotíte atmosféru zápasu?
„Konečně too mělo nějaké parametry
ozně mě to bavilo. I skrfotbalu. Hrozně
ze fanoušky Brna, už bylo vidět, že
se na tom stadionu něco děje. Sum, že super to bylo pro
per. A myslím,
omné.“
všechny přítomné.
yy Hostující
cí fanoušci házeli hodchů. Bylo to pro vás
ně dělobuchů.
é? Nebo jste je ani nenepříjemné?
vnímal?
m se lekl
„Občas jsem
lekl. Nějak mě to ale
úplně nerozptýlilo, nerozházelo. To
musíte zavolat spíš Mušákovi (brankář Filip Mucha – pozn.red.), zda
z toho ještě není hluchý, když mu to
tam házeli na hlavu.“ (pousměje se)
yy Je nyní po zisku prvních tří
bodů čas na určitou úlevu?
„Tak na úlevu není čas nikdy. Z tohoto zápasu se jen musíme odrazit
do těch dalších. Teď v pátek jedeme
do Ústí. A když předvedeme hru
jako proti Brnu, tak si myslím, že

PROSTĚJOVSKO Jak Večerník předeslal již v minulém vydání,
přes nástrahy čtvrtfinále Poháru OFS Prostějov se podařilo probojovat hned dvěma celkům ze třetích tříd. Nováček Luká na
svém hřišti porazila Ptení vysoko 5:1 a Hvozd slavil překvapivé
vítězství v Bedihošti 2:0. V duelu účastníků nejvyšší okresní soutěže slavil triumf Brodek u Konice, který před svými fanoušky
porazil rezervu Plumlova 3:1. Výčet semifinalistů doplnily ve
šlágru úvodních bojů Dobromilice, které před bedlivým zrakem
Večerníku vybrakovaly v souboji dvou největších favoritů loňského obhájce pohárového vavřínu Brodek u Prostějova.
Jasno už je i o dvojicích pro semifinále, kdy hvozd přivítá
Dobromilice a Luká bude hostit Brodek u Konice. Hrát se má ve
středu 1. září od 17.00 hodin.

5:1
(3:0)

FK Luká
FC Ptení

Branky: 11. a 33. Muzikant, 6. Vydržel, 50. Nátr, 56. Motl z penalty
– 67. Vlach. Rozhodčí: Antoníček
– Horák, Vachutka. Žluté karty:
553. Geršl, 79. Šincl – 47. Novák.
D
Diváků: 50.
SSestava Luké: Burian – Motl,
SSpurný, P. Vydržel, Jan Pluháček,
M
Muzikant, Kvapil, Jakub Pluháček,
N
Nátr, Oračko, Geršl, Šincl, V. Vydržžel, Krč.
SSestava Ptení: Grulich – Doležel,
K
Kohout, Lang, Pospíšil – Z. Novák,
P
P. Novák, Kuba, Procházka, – Šmídda, Holinka. Střídali: Jergl, Vyroubbal, Vlach, Přikryl.
Hrající trenér: František Vlach.
.
Hodnocení trenéra Ptení
Františka Vlacha:
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Foto: Michal Sobecký

něj. Jakmile ale
body odvezeme i z něj
polevíme, zas si dva zápasy budeme
říkat, co je ve hře špatně.“
yy V pátek jedete do Ústí nad
Labem, kde minule nebyl zrovna
kvalitní trávník. Nebojíte se tedy
o kopačky, případně o nohy?
„Nebylo to zas tak hrozné. Ale zrovna tak to vyšlo. Ať je ale hřiště, jaké
chce, tak pro nás bude každý bod
z hřiště soupeře dobrý. Navíc pokud
by bylo v horším stavu, museli by se
s tím prát i soupeři, ne pouze my.“

„
„Domácí
byli lepší, nemá cenu si
nněco nalhávat. Terén byl velmi těžkký a spíše jej využil soupeř než my.
V
Všude byli rychleji a zaslouženě
ppostupují. Nám šlo včera hrát osm
kkluků malou kopanou a dneska už
nneměli šťávu. Nemáme zkrátka hráčče, kteří by mohli tohle absolvovat
bběhem víkendu. Ale tím nesnižuji
vvýkon domácího celku. Nakonec
js
jsem musel sám nastoupit, a ještě
js
jsem dal branku. Skoro v šedesáti
le
letech.“ (úsměv)

3:1
(1:0)

Jiskra Brodek
u Konice
Sokol Plumlov
„B“

Branky: 24. Surma vlastní, 76.
a 90. Kolář – 72. Fajstl. Rozhodčí:
Lizna. Žluté karty: 49. P. Kiška, 78.
Kotlán. Diváků: 37.
Sestava Brodku u Konice: Grepl
– Možný, Burget, Ščudal, Blatner –
Zemánek, Kschwend, P. Koudelka,
Z. Koudelka – Kolář, Vičar. Střídali: Svoboda, Müller. Trenér: Patrik
Müller.
Sestava Plumlova: Simandl – P.
Kiška, Stoklasa, Hulka, Surma –
Kolařík, Kolomazník, M. Bureš,
Bárta – Derych, Fajstl. Střídali:
Kotlán, Aujezdský, R. Bureš.
.
Hodnocení trenéra Plumlova
Radka Bureše:
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domácím postavil jediný účastník
krajských soutěží Otaslavice. Vyrovnaný duel na svou stranu nakonec
překlopila „Dobrátka“ a po výhře 3:2
se mohla radovat z vítězství nejen ze
zápasu, ale i z celého turnaje.
Na nějaké oslavy však domácí příliš
času neměli. „Hned na druhý den
nás čeká pohárové utkání v Brodku

„Ze začátku utkání byli aktivnější
hosté, ale výraznější šance si nevytvořili. Poté jsme převzali iniciativu
my a přišly i nějaké šance. Nejprve
trefil po individuální akci dalekonosnou střelou Zemánek tyč, následně si hosté po akci Koláře dali
vlastní branku. Na konci poločasu
jsme ještě trefili břevno. Druhá půle
byla vyrovnaná, hostům se podařilo
vyrovnat krásnou brankou z přímáFoto: Jan Frehar
ku. Za chvíli nás však znovu poslal
u Prostějova, kam bych nerad jel do vedení Kolář a poté ještě uzavřel
s kádrem, který bude společensky skóre zápasu.“
unavený,“ smál se trenér Michal .
Hodnocení trenéra Brodku
Rochla. Celkově však s turnajem
u Konice Radovana Vičara:
mohli být spokojení všichni. Prostor
dostal každý, kdo si přišel zahrát. Pro „Do zápasu jsme nevstoupili špatpřípravu tak ideální věc. A spokojení ně, postupně jsme ale v první půli
byli v Dobromilicích i po poháro- upadávali, čehož potom soupeř využil a dostal se do vedení. Podařilo
vém postupu.

se nám ve druhé půli utkání ještě
vyrovnat, ale poslední slovo měli
zase domácí, kteří nakonec zvítězili
o dvě branky.“

0:2
(0:0)

6RNRO%HGLKRÆĸ
FC Hvozd

Střelci: 75. L. Poles, 79. T. Dostál.
Rozhodčí: V. Minx – R. Minx. Žluté karty: 52. Zdráhal – 15. Burian,
16. L. Poles. Diváků: 50.
Sestava Bedihoště: Zdráhal – Fojtík, Čunderle, Khýr, Kuchař – Piskovský, Štěpánek, Tinka, Hájek –
Hrubý, Kolečkář. Střídali: Trnka,
Zdráhal st., Pazdera, Vlachynský,
Novotný.
Trenér: Ludovít Šuranský.
Sestava Hvozdu: Koutný – K. Dostál, Mlýnský, Muzikant, Burian –
T. Dostál, Z. Poles, Kopečný, Beneš
– Zapletal, L. Poles. Trenér: Rudolf
Švehla.
Hodnocení trenéra Bedihoště
Ludovíta Šuranského:

„Kvalitní zápas z obou stran, který
se musel divákům líbit. Troufnu si
říct, že jsme měli o něco více ze hry
než soupeř, ale bohužel jsme nedokázali využít naše šance. Dobře
zachytali oba brankáři a soupeř byl
nakonec šťastnější, ale určitě se jednalo o dobrý zápas, který by mohl
posunout obě mužstva.“
Hodnocení trenéra Hvozdu
Rudolfa Švehly:

„Přijeli jsme v jedenácti lidech, někteří hráči nám totiž chyběli, ale
myslím si, že kluci to zvládli velmi
dobře. Na to, že se jednalo o náš
první zápas po delší pauze, kdy
jsme jen trénovali, jsem spokojený
a musím kluky pochválit. Postoupit
jsme si podle mého názoru určitě
zasloužili.“

2:3
(1:2)

Sokol Brodek
X3URVWđMRYD
FC Dobromilice

Branky: 11. Švéda, 56. Grulich
z penalty – 3. Neděla, 33. Špaček,
61. Kratochvíl. Rozhodčí: Horák.
Žluté karty: 68. P. Fialka (D). Diváků: 80.
Sestava Brodku u PV: Marek
Mudrla – L. Frys, Bureš, O. Frys,
Zatloukal – Dvořák, Grulich, Matoušek, Kordzik – Švéda, Janura.
Střídali: Šířila, Vystavěl, Martin
Mudrla, Bridzik, Nehera, Jelínek.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Dobromilic: L. Nosek
(46. Drnovský) – Blumenstein,
Špaček, Ryška, Kubíček – Selucký,
P. Fialka, Václavík, Richter – Kratochvíl, Neděla. Střídali: K. Rochla,
Bako, Svozilek, R. Fialka, Z. Nosek.
Trenér: Michal Rochla.
(jaf)

21*41(5
24156ö,18
UGOKHKP¾NG
středa 1. 9., 17:00 hodin:
FC Hvozd - FC Dobromilice
FK Luká – Jiskra Brodek u Konice
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PROSTĚJOV Volejbalistkám České
republiky i Slovenska pomalu vrcholí příprava na největší turnajový vrchol letošního roku – mistrovství Evropy žen 2021 (18. srpna až 4. září).
VK Prostějov má v reprezentačním
týmu ČR nahrávačku Simonu Bajusz a v národním výběru SR smečařku Karolínu Fričovou. Co holky
absolvovaly v posledních týdnech?
Češky trénovaly od 19. do 22. července
v Kladně, odkud se přesunuly ke dvěma
přátelským duelům do Schönenwerdu.
Domácí Švýcarsko tam porazily nejprve jasně 3:0 (24, 20, 18) a v odvetě
těsným poměrem 3:2 (-14, -16, 24, 19,
12).
Simona Bajusz do obou střetnutí naskakovala jako střídající z lavičky. „Celkově

to pro nás byla ve Švýcarsku výborná
příprava. Máme za sebou těžký blok,
ale na šampionátu to bude podobné,“
zhodnotil řecký kouč tuzemského nároďáku Giannis Athanasopoulos.
V termínu 30. července až 4. srpna
pobyl se svěřenkyněmi na soustředění
v Brně, načež celý mančaft vyrazil na
mezinárodní turnaj do Szombathely.
Tam narazil na Nizozemsko, domácí
Maďarsko a Ázerbájdžán, výsledky
i další podrobnosti přineseme v příštím
vydání Večerníku.
Slovenky měly během svého přípravného pobytu v Popradu nastoupit do
dvou přáteláků se Španělskem. Ty však
byly zrušeny kvůli jednomu pozitivnímu testu na koronavirus u hráčky soupeře ještě před příletem do Bratislavy.

Náhradu za odvolané mače se posléze
zdařilo najít více než kvalitní v podobě
dvou zápasů na půdě Polska. V Bielsko-Biale napoprvé uspěly Polky 3:1
(17, 15, -19, 21), napodruhé se mohly
naopak radovat slovenské plejerky z výsledku 1:3 (16, -17, -16, -21) optikou
hostitelek.
„Utkání hodnotím velice dobře. Po delší zápasové pauze jsme odehrály kvalitní
duely proti silnému celku, který bude
na mistrovství Evropy bojovat o přední
příčky. Šlo nám to v obraně i v útoku,
dokázaly jsme zatlačit také servisem.
Předvedly jsme, že umíme hrát dobrý
volejbal,“ říkala Karolína Fričová. Sama
coby střídající přispěla skvělými výkony,
když dosáhla osmi a poté dokonce jedenácti bodů!
(son)

byl opět přidělen

korfbalový EUROPA SHIELD

PROSTĚJOV Ani v době probíhajících letních prázdnin prostějovský korfbal úplně nespí. Ačkoliv
nejzajímavější novinka zpod vysokých plastových košů se netýká
současnosti, ale budoucnosti vzdálené téměř půl roku.

příštího roku závěrečný turnaj druhého nejvyššího evropského poháru klubů Europa Shield 2022! Pořadatelství
této významné mezinárodní akce bylo
přitom hanáckému klubu přiděleno
už podruhé za sebou!
Přímým aktérům i fanouškům v hlepři vzpomínkách na loňské klání
Marek SONNEVEND dišti
určitě naskakuje ještě i teď husí kůže
Oč jde? Korfbalový oddíl SK RG Pro- z tehdejší skvělé divácké atmosféry,
stějov zorganizuje od 28. do 30. ledna zvlášť po vítězném koši domácího

Beachvolejbal: Baláková se Slavíkovou
ètvrté v Mohelnici, juniorky Neèasová

a Jurèíková páté v Kylešovicích
PROSTĚJOV Druhá polovina července byla z hlediska účasti prostějovských hráček na beachvolejbalových turnajích přece jen úrodnější
v porovnání s předchozím prázdninovým obdobím.
Letní pohár žen v opavských Kylešovicích
absolvovaly juniorky VK Prostějov Viktorie Nečasová a Adriana Jurčíková, jež ve
společné dvojici dospěly ke konečné páté
pozici. V základní skupině jednou zvítězily
a jednou těsně podlehly, následně ve čtvrtfinále prohrály už jasným poměrem.

Český pohár žen v Jihlavě přinesl
start Kateřiny Muzikářové z TJ OP
Prostějov. Ta vytvořila duo s Veronikou Gistrovou (Křenovice), přičemž
společně zvládly duel úvodního kola,
načež nestačily ve druhém na pozdější
premiantky Štochlovou a Williams.
Hned zkraje oprav přišla druhá porážka – tentokrát o fous – a tím pádem až
sedmnácté místo v celkovém pořadí.
Katka Muzikářová se poté vydala i na
Letní pohár žen do Mohelnice, kde ji
po boku Gabriely Němčíkové (Štern-

berk) dělil jen kousek od postupu
mezi elitní kvarteto. I těsná čtvrtfinálová prohra a konečná pátá příčka
však byly pěkným vysvědčením. Ještě
o něco lépe dopadly dvě bývalé plejerky vékáčka Tereza Baláková (TJ OP
Prostějov) - Tereza Slavíková (Sokol
Šternberk). Dlouholeté kamarádky
spolu prošly zásluhou tří dílčích vítězství až do semifinále, ovšem dvě
závěrečné prohry v bitvách o cenné
kovy jim odepřely medailovou radost.
(son)
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Výsledky – základní skupina C: Nečasová, Jurčíková – Žídková, Schusterová 2:0 (17, 18), Nečasová, Jurčíková – Šašková, Příhodová 1:2 (21, -6, -14). Čtvrtfinále: Nečasová, Jurčíková – Vojkůvková, Drápalová 0:2 (-15, -12).
Konečné pořadí: 1. B. Adamčíková, Marcelová, 2. V. Zajícová, M. Zajícová, 3. Vojkůvková, Drápalová, 4. Kodetová, Kovářová, 5. Nečasová, Jurčíková a Šašková, Příhodová a Müllerová, Dubcová a Šimonovská, Šritterová
¤(6.¹32+5l(1s-,+/$9$

Výsledky – 1. kolo: Muzikářová, Gistrová – N. Šmídová, M. Šmídová 2:1 (-16, 19, 8). 2. kolo: Muzikářová, Gistrová –
Štochlová, Williams 0:2 (-8, -8). Opravy: Muzikářová, Gistrová – Kvapilová, Kolouchová 1:2 (15, -17, -15).
Konečné pořadí: 1. Štochlová, Williams, 2. Dunárová, Resová, 3. Kulhánková, Pospíšilová, 4. Šťastná, Stará, 5. Frommová, Bendíková a Svozilová, Voznicová, 7. Lorenzová, Hynková a Širůčková, Davidová, … 17. Muzikářová, Gistrová atd.
/(71©32+5l(1s02+(/1,&(

Výsledky – základní skupina A: Muzikářová, Němčíková – Rejzková, Valtrová 2:0 (15, 17), Muzikářová, Němčíková
– M. Dostálová, Francová 0:2 (-15, -14). Základní skupina C: Baláková, Slavíková – Kodetová, Kovářová 2:0 (10, 15),
Baláková, Slavíková – Makovcová, Dražanová 2:0 (14, 12). Čtvrtfinále: Baláková, Slavíková – Gistrová, Fedorková 2:1
(-18, 10, 10), Muzikářová, Němčíková – Ročková, Marcelová 1:2 (-17, 16, -13). Semifinále: Baláková, Slavíková – Ročková, Marcelová 0:2 (-18, -17). O 3. místo: Baláková, Slavíková – Makovcová, Dražanová 1:2 (-17, 13, -13).
Konečné pořadí: 1. M. Dostálová, Francová, 2. Ročková, Marcelová, 3. Makovcová, Dražanová, 4. Baláková, Slavíková, 5. Muzikářová, Němčíková a Gistrová, Fedorková a Mukařovská, Urbanová a Beranová, Kadeřábková atd.

Mládežnice VK už společně trénují,
dnes vyráží

na kemp
do Karlova
pod Pradědem
PROSTĚJOV Ještě o něco dříve
než jejich dospělé klubové kolegyně
odstartovaly přípravu na nový soutěžní ročník mládežnické volejbalistky VK Prostějov. Zatím využívaly
komfortního domácího prostředí
v Národním sportovním centru Prostějov.
Přesně podle plánu naskočily do společného tréninkového procesu kadetky
už v neděli 1. srpna, juniorky o den později a žákyně od středy 4. srpna. Rovněž
v jejich případě byly zahajovací dny týmové práce hlavně o nabírání kondice
a méně o herních věcech.

4Q\EXKéMCå¾M[ÿ8-2TQUV÷LQXPCLGFPQO\RTXPÊEJVTÆPKPMč\CJ¾LGPÆRąÊRTCX[
Foto: Marek Sonnevend

„Udělali jsme si i testy fyzické připravenosti, jak na tom holky po červencovém
volnu jsou. Celkově zatím příprava běží
dobře, ale jsme teprve na začátku, to
podstatné ještě přijde,“ prozradil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák.
V současné fázi spíš pro zpestření Hanačky absolvovaly sobotní turnaj venku
pod širým nebem v Kojetíně. „Vůbec
nám nešlo o výsledky. Byla to víc zábava
s tím, aby si děvčata po delší době zase
zahrála nějaké zápasy,“ podotkl Novák.

Již dnes pak všechny prostějovské volejbalové naděje odcestují na tradiční
soustředění do Karlova pod Pradědem
v Jeseníkách. „Strávíme tam pět dní od
pondělka 9. do pátku 13. srpna. Azyl
budeme mít jako obvykle ve skvěle
vybaveném Hotelu Kamzík se super
regenerační linkou, nádherné kopcovité prostředí je ideální pro rozvíjení kondice. Neopomineme však ani hraní či
jiné doplňkové sporty a aktivity, aby to
holky bavilo,“ přiblížil Novák. (son)

Foto: facebook

EXKLUZIVNĚ
Petra Šnajdra v prodloužení duelu
o bronz. Tahle trefa se stala legendou,
za necelých šest měsíců dostane ergéčko šanci velký úspěch na vlastním
hřišti zopakovat. I když: snad sport vyhraje nad covidem a celý podnik normálně proběhne, včetně neomezené
přítomnosti fandů…
Aktuálně se v minulém týdnu uskutečnil obří tréninkový kemp v Křižanově
na Vysočině nazvaný Akademie Českého korfbalového svazu a spojený se
soustředěním reprezentace ČR U17.
Mezi rekordní šedesátkou účastníků
byla celá řada prostějovských hráček,
hráčů i koučů, SK RG měl napříč všemi tuzemskými kluby jedno z nejpočetnějších zastoupení.
Na závěr tohoto krátkého článku se
pak ještě jednou vracíme k parádnímu vystoupení českého národního
výběru na nedávném Mistrovství Evropy U15 v Maďarsku. Zlatě-stříbrný
medailový počin pomohla hráčsky
vybojovat i pětice mladých Prostějovanů, jmenovitě Lenka Buriánková,
Zuzana Janáková, Adam Jankovič,
Adam Fidler a Ondřej Poslušný. Prohlédnout si je můžete na připojené
fotografii.
(son)

1RKHMEDORYë0HPRULiO2SORFNpKR
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PROSTĚJOV Poslední červencový
den patřil v areálu nohejbalového
oddílu TJ Sokol I Prostějov u sokolovny na Skálově náměstí premiérovému ročníku Memoriálu Romana
Oplockého a Petra Matkulčíka. Silně obsazený turnaj trojic nakonec
vyhráli po urputných a velmi kvalitních bojích domácí borci Jakub
Klaudy, Kamil Husařík a Tomáš
Drobil.
„Touto akcí jsme chtěli vzdát hold dvěma bývalým členům našeho klubu za
jejich obětavou činnost a aktivitu ve
prospěch milovaného sportu, byli to
naši dobří kamarádi. Roman Oplocký
měl nohejbal i partu, s níž hrával natolik
rád, že jeho neúčast na trénincích byla
jen zcela výjimečná. A Petr Matkulčík
byl mnoho roků aktivním asistentem
trenéra při všech mládežnických trénincích i přeborech, spolupracoval také
při vedení mužů,“ zavzpomínal kouč
Sokola I a jeden z hlavních organizátorů
memoriálu Richard Beneš.
Vydařeného klání se zúčastnilo osm
trojic, v každé přitom mohl být jediný
ligový hráč. Nejprve se bojovalo ve
dvou základních skupinách po čtyřech
týmech, všichni postoupili do čtvrtfinále. A závěrečné play off už logicky mělo
vyřazovací podobu.
V semifinále zvítězili Klaudy – Husařík
- Drobil (Sokol I Prostějov) nad triem
Pluháček - Hubálek - Němec (Čechovice) 2:0 a Ladislav Pírek – Šlézar - Stibor
udolali trojku Roba, Jorda, Šanovský
2:1 o jediný míč. V utkání o bronz srdnatě bojující Tomáš Roba a spol. přemohli čechovické soupeře 2:0.
„Vyvrcholením celého turnaje byl finálový zápas Sokola I s trojicí vedenou
Laďou Pírkem, v němž byly k vidění
skvělé obranné zákroky na obou stranách i perfektní technické míče smečařů a rovněž tvrdé nechytatelné útoky.
Střetnutí mělo zcela jistě ligovou úroveň
zásluhou borců se zkušenostmi z vyšších soutěží na obou stranách. Finále

0CX[FCąGPÆOVWTPCLKUGJT¾NXÚDQTPÚPQJGLDCNXéGVP÷VCMVQCMTQDCVKEMÚEJ×VQMč
Foto: J. Faltýnek

a tím celý Memoriál Oplockého a Matkulčíka nakonec vyhrála trojka Klaudy
– Husařík - Drobil nejtěsnějším poměrem 2:1, rozhodující set skončil 10:9,“
popsal spokojený Beneš.
Dále se zúčastnily Moravská Třebová,
Imbaque, sestava vedená Davidem
Pořízkem a trojka s lídrem Lukášem
Pírkem. „Pokud bychom měli společně
s předsedou oddílu Jaromírem Faltýnkem turnaj zhodnotit, tak musíme kon-

statovat, že organizace, celkové zajištění
i předvedená hra byly velice dobré. A šlo
o další povedenou akci nohejbalového
klubu TJ Sokol I Prostějov. Při této příležitosti musím poděkovat statutárnímu městu Prostějovu, Olomouckému
kraji a vedoucímu hospody na Bousíně
za poskytnutou dotaci i věcný dar. Bez
jejich pomoci bychom nemohli takhle
kvalitní turnaj uspořádat,“ zdůraznil Richard Beneš.
(son)
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Foto: J. Faltýnek
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LETNÍ OLYMPIÁDA
'DOät~VSĚFK0ODGiVXUIDŐNDdětí
a mládeže proběhne
bodovala na Laggo di Garda za rok také v Prostějově
PROSTĚJOV Španělsko, Maďarsko, brala medaili na Super Cupu, který jezdí jímavá sportovní meta. „Již šestého září Piňosová k plánům dcery, která už v patChorvatsko a nyní opětovně Itálie. závodníci z České republiky, Slovenska bude startovat na mistrovství Evropy na nácti letech získala cenu Sportovec města
Šestnáctiletá jezdkyně windsurfingu a Maďarska. Brzy ji navíc čeká další za- Bolu v Chorvatsku,“ prozradila Andrea v oblasti amatérského sportu.
(sob)
Kristýna Piňosová z Prostějova má za
sebou další úspěch z mezinárodního
závodu. Tentokrát navíc šampionátu,
a to v olympijské třídě, s níž nemá zase
tolik zkušeností.
„V olympijské třídě Foil skončila dcera
jedenáctá v kategorii do 19 let. Několikrát jela na prvním místě, ale zkušenosti
s touto novou surfovou třídou měla pouze týden před závodem,“ prozradila její
maminka Andrea Piňosová.
Startovní pole přitom nebylo vůbec
malé, právě naopak. „Účastnilo se nakonec 242 závodníků z řady zemí světa,“
konstatovala Piňosová k nejčerstvějšímu úspěchu dcery. Na Laggo di Garda
nebyl první: už loni na podzim se zde
v mezinárodním závodě umístila na šestnáctém místě. A to v konkurenci z drtivé
většiny starších závodníků. V červnu pak 6GGPCIGTMC\2TQUV÷LQXCDQFQXCNCPCOKUVTQXUVXÊUX÷VC
(QVQCTEJKX#2KÿQUQXÆ

PROSTĚJOV Město Prostějov se
bude podílet na spolupořadatelství Her X. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2022. Rozhodli
o tom radní na své poslední schůzi. Na území Olomouckého kraje
se budou hry konat ve dnech od
26. června do 1. července příštího
roku. Olympiáda představí tradiční sporty jako atletika, plavání,
basketbal či volejbal.
„Na společné schůzce mezi představiteli města a kraje byly již v loňském
roce dohodnuty podmínky spolupráce. Hry X. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2021 se v letošním
roce nekonaly z důvodu epidemické
situace a pořadatel Olomoucký kraj
přesunul konání akce na rok 2022,“
vysvětlil primátor František Jura.
Jeho první náměstek vzápětí potvrdil informace o přesných místech,
kde se olympijské soutěže budou
odehrávat. „Letní olympiáda se

bude pravděpodobně v Prostějově
odehrávat na sportovištích velodromu, v hale Reálného gymnázia a ZŠ
města Prostějova, ve Sportcentru,
v areálu ZŠ a MŠ v ulici Melantrichova a pochopitelně v Národním sportovním centru Prostějov,“ vyjmenoval Jiří Pospíšil s tím, že olympiáda
je důležitým projektem pořádaným
pro mladé sportovce. Jde také o motivaci dětí a mládeže ještě více ke
sportu. „Město Prostějov uhradí
spolupořadatelský příspěvek ve výši
jednoho milionu korun,“ přidal primátor Jura.
(mik)

1@IDNJQ½ODOPGT+<FPMO@>C

Z náměstí bude střelnice! NG<QÁ0DNFJQµD'@=<QÑ
Přípravy na vrchol lukostřelecké sezóny finišují
PROSTĚJOV Nejen spoustu
sportovních, ale také organizačních úspěchů za sebou má klub
Lukostřelba Prostějov. Vcelku
pravidelně pořádá domácí mistrovství ČR v halové lukostřelbě,
přičemž nyní se chystá na něco
docela výjimečného. Koncem
srpna totiž uspořádá domácí šampionát přímo před prostějovskou
radnicí!
„V České republice šampionát na
náměstí ještě nebyl,“ poznamenala
předsedkyně lukostřelců a lukostřelkyň Magda Robová. A s úsměvem
uklidnila všechny, kdo by 29. srpna
procházeli přes náměstí, že jim tragická smrt zastřelením nehrozí.
Už jen proto, že celá akce, které budou předcházet eliminace na fotba-

lovém hřišti, bude dopředu výborně
nachystaná. Pořadatelé ostatně s přípravami začali více než měsíc před
konáním finálového dne. „Jednali
jsme například s dopravním odborem ohledně záboru prostranství,
dále plánujeme, kde budou střelci
a kde terčovnice. Rovněž jsme řešili pódium v místě konání, které nás
původně zaskočilo. Vše se ale daří
řešit,“ poznamenala Magda Robová
s tím, že současně se chystají také
terčovnice na hřiště v Olympijské

ulici, kde budou probíhat eliminace.
Domácí střelci jsou zároveň pasováni i mezi favority. Loni Michal
Hlahůlek ovládl halové MČR v lukostřelbě, Josef Křesala skončil
druhý. Tomáš Valenta byl nejlepší
v seniorech, mezi nejlepší střelce ve
svých kategoriích v republice patří
třeba i Eliška Novotná a Eliška Koleňáková. „V plánu je velká účast.
Přítomni budou i junioři a juniorky.
A tam se čekají velmi dobré výsledky, i když eliminace jsou vždy i tro-

352*5$00¤5GRVSÈOÙFKYWHUÄRYÅOXNRVWÔHOEÈ
27. srpna 15.00 hodin kvalifikace
28. srpna 9.00 hodin eliminace
29. srpna 9.00 hodin finále – senioři
13.00 hodin finále – dospělí

hřiště v Olympijské ulici
hřiště v Olympijské ulici
náměstí T. G. Masaryka
náměstí T. G. Masaryka

chu o štěstí a stát se v nich může cokoli,“ konstatovala Magda Robová.
Přesto ale předsedkyně lukostřelby
jmenovala nejžhavější želízka v ohni.
„Budou za nás střílet Hlahůlek, Křesala, Roba, z žen Moudrá, Novotná
a Koleňáková. V lize střílí obvykle
hodně vysoko,“ připomněla Magda
Robová.
Kromě ryze domácích želízek se
představí také druhý regionální klub
z Kostelce na Hané a chybět by ve
startovním poli neměla ani olympionička z Tokia Marie Horáčková
startující za Plzeň. „U našich střelců
jsme zvědaví, jak si povedou. I proto,
že to nebude běžná soutěž, kde si
jen zastřílí. Tady má každý i nějaký
organizační úkol navíc,“ sdělila první
žena prostějovské lukostřelby. (sob)
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PROSTĚJOV Skvěle! Mladá prostějovská tenistka Anna Sisková
vybojovala čtvrtou letošní trofej, ve 20 letech získala už devátý
vavřín ze čtyřhry. Pro titul si dokráčela s parťačkou Justinou Mikulskyteovou, se kterou ve finále
estonského Parnu porazila dvojici
Bhosaleová - Kempenová 6:7(5),
6:3, 10:5. Z úspěchu se mohla těšit i ve dvouhře, když postoupila
až do finále. Poprvé po dvou a půl
letech slaví deblový titul i další
člen TK Agrofert Roman Jebavý.
Zkušený český tenista a jeho tradiční parťák Igor Zelenay na challengeru Svijany Open v Liberci
zvládli finálový duel proti páru
Blancaneaux, Janvier, který porazili 6:2, 6:7(6), 10:5.
Anna Sisková svůj vůbec první debl
na ITF odehrála čtrnáct dní po čtrnáctých narozeninách. Trvale se
však na okruhu usadila o tři roky
později, kdy už dosáhla na první

0RUDYVN¾NUDV

PROSTĚJOV Velký úspěch se podařil posádce
Team-green. Jezdci rallye pocházející z Prostějovska totiž v nedalekém Moravském krasu
zajeli skvěle a po zásluze se dočkali zlatého
stupínku. „Rallye Moravský kras byla druhým
podnikem Českomoravského poháru v rallye. Konala se v okolí Blanska. Po delší době
usedla na místo spolujezdce ve Škodě 130 RS
se mnou Tereza Pochová z Dolního Bukovska
a tato kombinace se na domácí soutěži vyplatila,“ pochvaluje si Roman Burget.
Už vlastní úvod vypadal slibně, byť se ani tentokrát
posádce nevyhnuly technické obtíže. „Po několika
problémech s technikou se nám podařilo vyhrát
šest z osmi rychlostních zkoušek, z nichž na jedné jsme byli i chvíli venku, ale nakonec se nám
povedlo i tak auto dovézt do cíle v součtu o 35
sekund rychleji než soupeřům,“ konstatoval spokojeně Roman Burget. Méně spokojenosti už panovalo ohledně umístění druhé posádky. „Trochu
mě mrzí, že pro poruchu motoru nedokončilo
soutěž naše druhé teamové auto posádky T.Flek-I. Poch, které si také vedlo nad očekávání dobře,
ale bohužel muselo odstoupit ze třetí pozice už ve
třetí rychlostní zkoušce,“ informoval Burget.
Moravským krasem ale závody nekončí. Už teď
první týden v srpnu se totiž posádka vydá na další,
a tentokrát do zahraničí. „Dalším podnikem, kde
bychom měli startovat, je rallye v Polsku. Tu pojedeme jako součást slovenského mistrovství, a kde
si po velmi těžkých Hustopečích držíme i nadále
průběžnou první příčku,“ připomněl nedávný
skvělý počin, který se posádce podařil ve Vyso)TGGPVGCOQR÷VDQFQXCNVGPVQMT¾VXMTCLKLGUM[PÊ Foto: archiv R. Burgeta kých Tatrách.
(sob)
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dvě finála, v Bukurešti dokonce slavila titul. Od té doby do dnešního
dne posbírala dalších sedm, včetně
toho v Olomouci na „šedesátce“, kdy
s parťačkou Jessie Aneyovou za čtyři
utkání přišly o pouhopouhých dvanáct gamů!
Na skvělou formu mladá Češka
navázala také tento týden v estonském Parnu. S parťačkou Justinou
Mikulskyteovou nejprve přehrály
dvojici Bachmutkinová, Malyginová, poté bez boje přešly do semifinále. V něm smetly debl Cengizová
Greyová. Mohly se tak soustředit
na sobotní finále. Třetí nasazené
v úvodním setu vybojovaly brejk na
5:4, set však nedopodávaly a nakonec se šlo do zkrácené hry. Česko-litevská dvojice po stavu 0:3 vedla
5:3, závěrečné čtyři míčky setu však
patřily soupeřkám. Pro Siskovou
s Mikulskyteovou se navíc ani druhá sada nevyvíjela dobře. Od stavu
6:7, 1:3 ovšem získaly zbývajících
pět gemů setu, zásluhou čehož si
vynutily super tiebreak. V něm
prohrávaly 1:3, a i když soupeřky
později stáhly manko 5:3, tak Anna
Sisková s Justinou Mikulskyteovou
mohly začít slavit.
Velmi náročný zápas čekal na Siskovou v estonském Parnu ve finále
dvouhry. Prostějovská tenistka se
střetla s domácí hvězdou a 80. hráčkou světa Kaiou Kanepiovou, které
sice srdnatě vzdorovala, ale nakonec
prohrála ve dvou setech 5:7, 4:6.
Roman Jebavý poprvé po dvou
a půl letech slaví deblový titul. Zkušený český tenista a jeho tradiční
parťák Igor Zelenay na challengeru
Svijany Open v Liberci zvládli finálový duel proti páru Blancaneaux,
Janvier, který porazili 6:2, 6:7(6),
10:5. Česko-slovenská dvojice už
vedla 6:2, 5:3, v desátém gamu navíc při vlastním podání měla mečbol, který nezužitkovala. Jebavý se
Zelenayem ve zkrácené hře měli
dvakrát minibrejk navrch, za stavu
6:5 na returnu dokonce mečbol, závěr tiebreaku ovšem nezvládli. Třetí
nasazený debl se plně zkoncentroval na super tiebreak, ve kterém
získal čtyři minibrejky. Podruhé
v kariéře tak dokráčel pro společnou trofej.
Další prostějovská hráčka Tereza
Smitková (387.) si na další finále
dvouhry bude muset počkat. V semifinále v polské Bydhošťi nestačila
na Němku Nastasju Marianu Schunkovou (684.) po setech 2:6, 3:6.
(pk)
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

Výročí mistra bodyčeků Oldřicha Machače
Od úmrtí vynikajícího hokejisty, špičkového obránce
a prostějovského rodáka zítra uplyne už deset let

PROSTĚJOV Komu náleží primát nejlepšího českého hokejisty v historii, který pocházel z Prostějova? Jasným adeptem
číslo jedna je legendární bek Oldřich Machač, ve své době vynikající zadák vyhlášený ve všech ledových arénách svou stabilně vysokou výkonností, důrazem, ale i férovostí, skromností
a elegancí pohybu. Proslul zejména tehdy tolik nepoužívanými zákroky„zadkem“ do těl protihráčů. Mistr bodyčeků zemřel
přesně před deseti lety a PROSTĚJOVSKÝ Večerník mu vzdává
hold touto vzpomínkovou stranou.

PŮVODNÍ
dajství
zpravodajství
pro Večerník
rník

Marek SONNEVEND
a Michal SOBECKÝ
Oldřich Machač se narodil 18. dubna
1946 v Prostějově, bydlel a vyrůstal
v domě v Kostelecké ulici číslo 3. K lednímu hokeji ho přivedl o rok starší bratr
Miroslav, společně působili v mládežnických kategoriích Železáren Prostějov.
Právě v dresu mateřského klubu poprvé
naskočil i do mužské soutěže, tehdejší
druhé ligy (1963). Jeho vzorem a rádcem byl respektovaný Stanislav Bábek.
Talentovaný, do tréninků nesmírně zapálený Olda se rychle zlepšoval, na vojnu
tudíž roku 1965 odešel do prvoligových
Košic. Na konci tamního dvouletého působení se již prosadil i do národní reprezentace a absolvoval své první mistrovství světa 1967. Tím se přiblížila úžasná
medailová éra výjimečného muže mezi
mantinely.
Počítejte s námi: Machač postupně pomohl získat své zemi tři cenné kovy na
zimních olympijských hrách (dvě stříbra
1968 a 1976, jeden bronz 1972) a deset
pódiových umístění ze světových šampionátů (tři zlata 1972, 1976 a 1977, čtyři
stříbra 1971, 1974, 1975 a 1978, tři bronzy 1969, 1970 a 1973). V podstatě ze
žádné vrcholné akce se tak nevracel bez
placky na krku, a to včetně finálové účasti
na Kanadském poháru 1976.
Na klubové úrovni přitom spojil svou

famózní kariéru se ZKL, později Zetorem Brno. Právě tam strávil dlouhých
jedenáct let (1967 až 1978), dohromady
odehrál v nejvyšší tuzemské soutěži 418
utkání a posbíral v nich 216 kanadských
bodů za 99 gólů a 117 asistencí. Následně odešel do německého Rosenheimu,
kde za čtyři bundesligové sezóny dosáhl
bilance 178 střetnutí, 144 bodů (45 branek a 99 přihrávek).
Nezbývá než hluboce smeknout klobouk. Plným právem byl top zadák
českých dějin ledového sportu posléze
uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace IIHF (1999) i Síně slávy
českého hokeje (2008). Na svého slavného rodáka logicky nemohl zapomenout ani Prostějov, proto se stal rovněž
členem Síně slávy prostějovského sportu
(2006) a nedávno bylo rozhodnuto, že
in memoriam obdrží též Cenu města
Prostějova 2020.
Od svého přestupu do Brna Oldřich
Machač dlouhodobě žil právě v jihomoravské metropoli a stal se soukromým
podnikatelem v potravinářství. Ovšem
do místa svého původu se často vracel.
„Měl rád svoje rodné město a často sem
jezdil za přáteli, rodinou, na hokejové zápasy či na chatu u plumlovské přehrady,“
připomíná historička Hana Bartková.
Ostatně v Mostkovicích po dlouhé těžké
nemoci zemřel 10. srpna 2011.
O pět dní později byl pohřben do rodinné hrobky v arkádách prostějovského
hřbitova. A poslední rozloučení se stalo
mimořádně významnou událostí, zúčastnily se jej stovky lidí a z celé České
republiky i Slovenska osobně dorazila

_$t΄Ôa΄ta$NI΄iI͠
Narozen: 18. dubna 1946 v Prostějově
Datum úmrtí: 10. srpna 2011
(ve věku 65 let) v Brně

2x foto: internet

medailové zisky
Oldøicha Machaèe na ms

Pozice: obránce
Mládežnický tým: TJ Prostějov
Hráčská kariéra: TJ Železárny Prostějov (do
roku 1965), HC Košice (1965–1967), ZKL, později
Zetor Brno (1967–1969 a 1969–1978), EV Rosenheim
(1969–1970), Star Bulls Rosenheim (1978–1982)

Statistiky:
Československá liga
2. Československá liga
Německá liga
2. Německá liga

489
2
177
52

225 (108+117)
143 (44+99)
56 (17+39)

Reprezentace:
3x zlatá medaile na MS v hokeji (1972, 1976, 1977),
4x stříbrná medaile na MS v hokeji (1971, 1974,
1975, 1978), 3x bronzové medaile na MS v hokeji
(1969, 1970, 1973), 2x stříbrná medaile na ZOH
(1968, 1976), 1x bronzová medaile na ZOH (1972),
získal celkem 12 medailí z mistrovství Evropy
(4-4-4), celkem odehrál 273 zápasů

Zajímavost: v roce 1999 byl uveden do IIHF Hall of
Fame. V roce 2008 se dostal i do české Síně slávy
ledního hokeje.
plejáda jak někdejších, tak současných
osobností národního hokeje. Tehdy
před deseti lety šlo o maximálně důstojné sbohem zesnulé legendě.
Nerozlučnou obrannou dvojici v reprezentačních službách vytvořil s Františkem Pospíšilem, který na něj krátce za-

vzpomínal. „Olda byl vynikající hokejista
i člověk, velký kamarád. Vynikal zdatností a mrštností, byť na to třeba nevypadal.
Oproti němu jsme byli my ostatní úplná
dřeva. A ty jeho pověstné a nebezpečné bodyčeky kyčlí… Někteří si po nich
odnesli i sádru, hodně to bolelo a oni si to

pak dlouho pamatovali,“ povídal Pospíšil
s úsměvem skrze slzy.
Sám Machač toho obvykle moc nenamluvil, pozornost rád nechával jiným.
„Ale moc si vážím všech úspěchů, kterých jsme s klukama dosáhli. V nároďáku
se nám tenkrát moc dařilo a vzpomíná se

na to krásně. Mimořádným zážitkem určitě byl Kanadský pohár 1976, první příležitost zahrát si proti největším hvězdám
NHL. Ukázali jsme jim, že hokej taky
umíme,“ řekl Prostějovan v jednom ze
svých spíš málo četných rozhovorů.
Čest odkazu Oldřicha Machače!

-(72-,æ'(6(7/(7$/(9=320Ì1.<=Đ67É9$-Ì

.20(17Éì
9(Ġ(51Ì.8

reprezentaci, tak i ligu. Dodávám,
že v té době jsem své fanouškovství
dělil mezi hokej a fotbal. Náhodou
jsem se na jaře onoho roku dozvěděl, že v místní nemocnici pobývá
i Oldřich Machač, prostějovský rodák a hokejista, kterého znal tehdy
každý. Měl totiž již za sebou bohatou reprezentační kariéru ověnčenou celkem pětadvaceti medailemi
z olympiád, mistrovství světa i mistrovství Evropy, finálovou účast na
Canada Cupu ´76, kde si na závěr
památného finále vyměnil dres
s tehdejší ikonou NHL, obráncem
Bobby Orrem a v době hospitalizace
byl členem kádru německých Star
Bulls Rosenheim, se kterými získal
ještě v roce 1982 titul mistra Německa, tedy tehdejší NSR. Podařilo se
mi tehdy získat jeho podpis a pečlivě jsem jej založil do své knihovny
do sekce sport-hokej. Koneckonců
tento podpis byl právě před deseti
lety publikován i ve Večerníku. Když
jsem se v tom smutném srpnu 2011
dozvěděl, že pana Machače zradilo
srdíčko, tedy orgán, který ho potrápil
už i v onom roce 1980, vytáhl jsem
podpisovou kartu a zavzpomínal. Je
škoda, že si tento tvrdý obránce nemohl užít ještě mnoho let v zaslouženém důchodu.
Tak tedy, pane Oldřichu, stále na
vás vzpomínáme, a jestli tam nahoře mají také ledovou plochu,
tak tam rozdejte ještě pár svých
typických bodyčeků, po kterých
soupeř padal hlavou dolů a diváci,
ti řvali nadšením. A ještě jednou
díky za ten podpis. Cenu města si
určitě zasloužíte jako málokdo.

MICHAL SOBECKÝ

Velice mě potěšila zpráva, že jednou z oceněných osobností
města bude letos i hokejový obránce Oldřich Machač. Bude to
symbolicky právě deset let od jeho úmrtí, a proto si myslím, že
se sluší zavzpomínat. Statistické údaje o jeho kariéře lze načíst
na oficiálních hokejových serverech, videa lze pouštět například
na YouTube, máme i oficiální DVD o této mimořádné sportovní
osobnosti, jež vzniklo v Prostějově. Proto se domnívám, že se vyplatí zavzpomínat spíše netradičně...

Martin MOKROŠ

P

řidám něco vzpomínek různých
osobností a na závěr tu svoji. Exprimátor Pišťák zavzpomínal na pana
Machače takto: „Každý, kdo v Pro-

stějově žil a v sedmdesátých letech
pilně sledoval hokejové přenosy, byl
enormně pyšný na to, že mezi tak
úspěšnými hráči z takzvané ‚zlaté
generace‘ je i prostějovský rodák
Oldřich Machač. Když bortil svými

Hlasujte na
www.vecernikpv.cz
rniikkppv.c

pověstnými bodyčeky jednoho soupeře za druhým, všichni mu u televizorů drželi palce. Oldřich Machač
byl prostě pojem nejen v Prostějově,
v České republice, ale i v hokejovém
světě. Měl jsem tu čest se s ním v roce
2010 setkat při jedné sportovní akci.
Byl to vynikající člověk. Naše město
na něj vždy bude hrdé.“
ěžko můžeme opomenout
jeho parťáka z obrané reprezentační dvojice a tehdejšího kapitána Františka Pospíšila, ten přidal
tato slova: „Olda byl můj nejlepší
kamarád. Na ledě i mimo něj. Navždycky ho budu mít v paměti jako
bojovníka, hráče, ale i jako čestného
člověka. Kamaráda. Vždycky na něj
bylo spolehnutí. Právě proto nám
to i na ledě tak harmonicky sedělo.
On byl důrazný, já měl na starost vymýšlení. Ale nebyl jen od toho, aby
to vzadu hasil. Míval perfektní střelu
od modré. A tělem hrál perfektně, to
se o něm vědělo. Bylo nesmírně těžké ho obejít, býval nekompromisní.“
alší vynikající reprezentant
a spoluhráč Vladimír Martinec zavzpomínal takto: „Vzpomínat
na něj budu jen v dobrém, s Oldou
byla vždycky velká sranda. Neměl
žádné móresy nebo něco takového.
Byl skvělý kluk do party, který nezkazil žádnou legraci. Na nějakou
konkrétní vtipnou historku s ním
si teď ale nevzpomínám, bylo jich
hrozně moc.“
o a teď přijdu se svou trochou
do mlýna i já. V roce 1980
mi bylo jedenáct let a dalo se o mně
říci, že jsem zaníceným hokejovým
fanouškem, neboť jsem sledoval jak
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Machač, Mr. Lucky:

Kam přišel, tam

to zacinkalo
Česká republika je hokejová země.
Ve své bohaté historii se zde objevila celá řada zajímavých a kvalitních hráčů. Nemálo jich, bohužel,
upadlo do zapomnění. Řada jiných
ale má dodnes, i desítky let po konci kariéry, slavné jméno. A jedním
z nich je i Oldřich Machač.
Prostějovský rodák zažil skvělou
kariéru: válel v domácí soutěži, kde
sbíral tituly, válel na mezinárodní
scéně. V reprezentaci byl opakovaně
u zisku titulu mistrů světa, neztratil
se ani na zimní olympiádě. Kam
přišel, tam se děly věci. Pravda, hrál
za tehdy silný brněnský Zetor. To
ale na jeho kvalitách nic neubírá,
naopak: to, že zde působil tak dlouho a na tak vysoké úrovni, jen podtrhuje Machačovu kvalitu.
Celkově má za sebou slušnou řádku
úspěchů, které sbíral, kudy chodil.
V tomhle směru by se dal přirovnat
třeba k Ondřeji Kratěnovi o pár hokejových generací později. I on byl
pověstný, že ve všech působištích
průběžně přispíval k úspěchům,
zpravidla zlatým. A to nejen mno-

ha body ale hlavně celkovými výkony. U Machače je navíc fascinující,
kolik bodů dokázal „udělat“. V 70.
letech se ukazoval jako prototyp
všestranně schopného obránce:
zvládal bránit i útočit, uměl tvořit,
střílet a hrát do těla. Tak trochu český Bobby Orr.
Je až neuvěřitelné, že právě v Prostějově vyrostla taková hokejová
persóna. Protože, ruku na srdce,
skutečně slavných rodáků prostějovský hokej moc nemá. Krajíček,
Kumstát, Cetkovský a Cetkovský,
možná snad Honejsek coby zástupce mladší generace. Ale dál…?
Je tak možná načase sáhnout k zajímavé poctě vůči Oldřichu Machačovi. Hráči by mohlo město
spolu s klubem připravit pozdrav
do hokejového nebe v podobě pojmenování zimního stadionu. Když
gymnázium po Wichterlem, proč ne
stadion po Machačovi? Je to už jen
na zvážení města, klubu a taky pozůstalých, zda by se tak mohlo učinit. A jestli by o takové zviditelnění
skvělý obránce stál.

