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Michal KADLEC
PROSTĚJOV Tohle by asi nechtěl zažít nikdo
z nás. Neuvěřitelně hlučné a divoké hádky obyvatel
bytového domu v ulici Marie Pujmanové vadí snad
všem lidem v širokém okolí. Žena pocházející původně z Ukrajiny si do svého malého bytu dlouhodobě odpojeného od elektřiny před zhruba dvěma
měsíci nastěhovala pár bezdomovců. Jejich společné soužití je plné alkoholu a hádek, vedle nichž
je italská domácnost bezproblémovým soužitím
dvou introvertů. V bytě v uplynulých týdnech nesčetněkrát zasahovali policisté, přesto se vše vždy
brzy vrátilo do starých kolejí...
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Nebe nad mìstem
obsadily stíhaèky
Prostějov (mls) – Na hluk si
v nadcházejícím týdnu musí zvyknout obyvatelé Prostějova. Důvodem je vojenské cvičení, které
bylo zahájeno již v sobotu 14.
srpna a potrvá až do soboty 21.
srpna. Na letišti v Prostějově totiž
probíhá intenzivní výcvik předsunutých leteckých návodčích,
které se neobejde bez součinnosti
s letectvem. Stíhačky budou prolétávat níž, než je obvyklé, i proto
se očekává zvýšená hladina hluku v okolí prostějovského letiště.
Upozorňuje na to zdejší 601. skupina speciálních sil.

Co pochopí jen
„Prostìjováci“?
Prostějov (mls) – „Šel jsem z Husáku na Ruďák a přišel jsem jen
o peněženku.“ Tak to je dle členů
facebookové skupiny Prostějov
bez cenzury nejvýstižnější slovní
spojení, které pochopí pouze člověk z Prostějova. Příspěvek Radka
Kadlčíka získal v rozsáhlé internetové diskusi bezkonkurenčně
nejvíce „lajků“. S odstupem pak
skončila věta: „Kdo je hlópé, dělá
v OP,“ a také příběh Pavla Kocourka o muži, který „šlapal na kole od
Metra kolem Národa, po Havlárně k místnímu. Pak vyjel na Držák a vracel se přes Smrgélov po
Tiché a skončil Na Splávku, kde
rubl čtyři bahna. Pak si dal pikanta v Brutusu a dom ho málem vezl
Makové...“
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Kočka našla domov. Čtyři roky
byla Lízinka pro svého pána jediným společníkem, s nímž trávila
24 hodin denně. Před pár dny však
muž zemřel. Kočka zůstala opuštěná
a vystrašená. Naštěstí prostějovské
policisty napadlo zavolat do spolku
Mourek a případ mohl mít šťastný
konec, řešení se podařilo najít.

Michal KADLEC
PLUMLOV Nedávná výstava
kresleného humoru přilákala do
kempu Žralok v Plumlově stovky
návštěvníků. Mezi nimi byla i náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová, která se
nejvíce„motala“ okolo stolku, kde
své kreslené vtípky prezentovali
humoristé z celé republiky. „Od
jednoho z nich jsem se nechala
zvěčnit. No, jsem to já,“ pochvalovala si vydařenou karikaturu své
osoby Milada Sokolová. Jejího
autora odmítla prozradit, ale to
není podstatné. Večerník tak ale
napadlo, zda už neplánuje do budoucna funkci primátorky. To by
se pak tento obrázek hodil později k vyvěšení v obřadní síni...
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Prodlužující se výluka. Již od
27. července nejezdí vlaky do Olomouce, ale i druhým směrem do Nezamyslic, a Prostějované jsou nuceni
využívat (nejen) náhradní autobusovou dopravu. Tak dlouhou výluku
v zásadním komunikačním uzlu na
dráze přitom pamatuje jen málokdo.
Není divu, že lidé jsou roztrpčení...
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Foto: Michal Kadlec
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Známý
ži é llegendárních
dá í h trilogií Slunce, tráva nebo Šutrák či
Seniorvřesky se dává na politiku!
Strakonický rodák navíc dává sbohem jižním Čechám a stěhuje se do
Prostějova. Už jeho nedávná návštěva akce v Hradčanech dávala
tušit, že se Zdeněk Trošička hodlá
sžít s prostějovským regionem. „Ještě není definitivně rozhodnutý, ale
zakládá přímo v Prostějově novou

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
••Pondělí••
Sousedské problémy. Pokud hoří sousedův dům, není od věci se starat i o svůj
vlastní… Stavební práce na sousedním pozemku neudělaly radost majiteli
domu na Drozdovické ulici, kterému po nich málem spadla zeď. U celé záležitosti zasahovali prostějovští hasiči, ulice musela být na několik hodin uzavřená.
•• Úterý ••
Neomezené možnosti. „Neexistuje hranice toho, jak dobrým se může hokejista
stát,“ prohlásil legendární trenér Viktor Tichonov, který trénoval sovětskou hokejovou reprezentaci v dobách, kdy byla nejsilnějším týmem na světě. Ještě než Rusové pod Tichonovem začali světovému hokeji zcela dominovat, triumfovala třikrát
mistrovství světa také československá reprezentace. Nemalou zásluhu na tom měl
i prostějovský rodák Oldřich Machač, který zemřel přesně před deseti lety.
•• Středa ••
Laura a její rytmus. „Na počátku bylo slovo a slovo je rytmus. Kde je rytmus, tam je čas. Kde je čas, je i naděje. Kde je naděje, může být láska.“ Tak
s tímto sloganem na úvod už 35 let baví své publikum legendární Laura a její
tygři. Stylová kapela nabízející černé kalhoty a rytmický tah na bránu, černé
brýle a punkovou naléhavost, černé kravaty a jazzovou eleganci, bílé košile
a rockovou energii se k nám vrátila v rámci Prostějovského léta.
•• Čtvrtek ••
Zpívej dál! „Ač odvracíš zrak svůj od tváře mé, tak víš, že Fantom opery
je dál, tam v mysli tvé,“ zpívá se v titulní písni z muzikálu Fantom opery,
která vyniká zejména fantastickou hudbou Andrewa Lloyda Webbera.
Večer s ní mohli prožít i návštěvníci dalšího z dílů Prostějovského léta.
•• Pátek ••
Sluha dvou pravd. „Pane, já všechno pro Vás udělám, ale pravdu... To po
mně nechtějte!“ vymlouvá se slavný sluha dvou pánů Trufaldino. Právě
jeho trable mohli sledovat návštěvníci zámku v Brodku u Prostějova během představení Moravského divadla Olomouc.
•• Sobota ••
Guláše u přehrady. Proč už někde stojí guláš dvě stovky? Zřejmě proto,
že je loupežnický… Vyzkoušet nejrůznější varianty oblíbené pochoutky mohli lidé během oblíbeného Guláš Rock Festu na pláži U Vrbiček.
K dobrému jídlu jim jako již tradičně zahrála řada rockových kapel.
•• Neděle ••
Co medvědi nevědí. „U muže a medvěda platí stejné pravidlo. Čím ošklivější,
tím hezčí,“ praví jedno staré španělské přísloví. Letní kino v Mostkovicích nabídlo
animovaný film o dvou poměrně roztomilých medvědích bratrech, kteří uvízli
v pravěku a nemohou se dostat zpátky. Snímek Medvídci Boonie: Cesta do pravěku sice vznikl v Číně, inspirován je však zejména hollywoodskou tvorbou.

politickou stranu a hodlá zde kandidovat v komunálních volbách na
podzim příštího roku,“ uvedla pro
Agenturu Hóser mediální zástupkyně režiséra Maruš Škopková.
Sám Zdeněk Trošička hodně dlouho
vyhýbal, nakonec jsme na něj natrefili v jedné z prostějovských kaváren.
„No co bych zapíral, stejně byste to
do světa vykecali i beze mě. Jo, právě
včera jsem zaregistroval novou politickou stranu v Prostějově s názvem
Hanávřesky. Chci dát dohromady
lidi, kteří chtějí změnit politické manýry tady na radnici. A proč zrovna
v Prostějově? Nedávno se sem přestěhovala Keliška i Venca Konopník

KRIMI
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Mezi další podvedené a oběti internetových podvodů se
zařadil důvěřivý muž z Plumlovska. V polovině července
zareagoval na zahraničním
inzertním portále na nabídku
prodeje vozu značky Mercedes. A neštěstí bylo na světě…

1 448 940
Dotyčný se totiž kontaktoval
s prodejcem, který ho odkázal
na prostředníka, jenž vystupoval pod zahraničními internetovými stránkami zabývajícími se prodejem vozidel.
U něho projevil zájem o koupi
dalších vozidel, na základě čehož zaslal muž ve dvou platbách na zahraniční účet celkovou částku 57 000 euro, což je
v přepočtu necelý milion a půl
korun. Jenže, vozidla doručena jaksi nebyla...

a prý se jim tady žije skvěle. Tak si
teď sháním byt, zatím bydlím na
ubytovně v Olomoucké ulici. Ale
chci se přihlásit k trvalému pobytu,
abych příští rok mohl kandidovat
na primátora tohoto města. Rád
bych taky v Prostějově natočil novou
komediální trilogii ze života na radnici. Podle scénáře to bude mít název
Jak trefit primátora kopačkou do
holeně,“ uvedl Trošička.
Jeho ohlášená kandidatura vzbudila samozřejmě rozruch mezi současnými komunálními politiky. „Já mu
dám takovou kopačku do holeně, že
se zastaví až v Hošticích,“ ulevil si na
soukromé fotbalové party primátor

Prostějova Francimór Kopačka.
„Jeho komediím jsem se chlámala od
začátku do konce, včil mě ale smích
přešel,“ glosovala situaci náměstkyně primátora Miládka Bitva u Sokolova. „Myslím si, že pan Trošička
nemá lidi. Nedokážu si představit,
že on by byl primátorem a Venca
Konopník náměstkem pro dopravu.
A Keliška řídila kulturu,“ pokrčil
s úsměvem rameny další z náměstků
Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl

Již čtvrtý měsíc za sebou klesá v celém Olomouckém kraji počet lidí
bez práce, a nejinak je tomu i v Prostějově, který se dlouhodobě pyšní nízkou nezaměstnaností. Ta je
aktuálně jen lehce nad dvěma procenty, reálně nepracuje 1732 lidí!
=$8-$/1É6

KAREL ŠŮCHA

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.

MARTIN BRITTA
se narodil 12. srpna 1987 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání 1. prosince 2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 33 do 35 let, měří
asi 170 centimetrů, má střední postavu,
rovné hnědočerné vlasy, hnědé oči a nosí
plnovous, strniště i bývá hladce oholen.

Foto: internet

Skutečný „Šér Chán“ skupiny Laura a její tygři přivedl uplynulou
středu náměstí T. G. Masaryka do
varu. Letos šedesátiletý frontman
kapelu založil a od počátku jí vtiskl
její nezaměnitelnou image.
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„TUŠÍM, ŽE MI JEDNU
DCERU POPRAVÍ,
DRUHOU PROBODNOU
A VYHODÍ Z OKNA
ZÁMKU...“
Takto svérázně, ale s úsměvem se
plumlovská starostka Gabriela
Jančíková vypravila zhlédnout
výkony svých ratolestí na nočních
prohlídkách zámku.

POÈASÍ v regionu
Pondìlí 26/18 °C
Jáchym

¶WHUÙ

19/16 °C

Støeda

20/13 °C

Ètvrtek

21/12 °C

Pátek

22/14 °C

Sobota

23/15 °C

Nedìle

24/13 °C

Petra
Helena

SABINA DOBRÁ
se narodila 29. května 2006 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání 3. července
2021. Její zdánlivé stáří je 15 až 17 let,
měří asi 160 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé vlnité vlasy a modrozelené oči.

Ludvík
Bernard
Johana

Bohuslav
Zdroj: meteocentrum.cz
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Kočce zemřel pán. Na Drozdovické
Nového našla díky

MOURKOVI
5V¾VPÊRQNKEKUVÆUGQDT¾VKNK
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Foto: Facebook

PROSTĚJOV Čtyři roky byla
Lízinka pro svého pána jediným
společníkem, s nímž trávila 24 hodin denně. Před pár dny však muž
zemřel. Kočka zůstala opuštěná
a vystrašená. Co teď s ní? Nechat ji
snad na ulici? Policisty napadlo zavolat do spolku Mourek. A řešení
se podařilo najít.
Na spolek Mourek se minulé pondělí
9. srpna obrátili příslušníci Policie ČR
s tím, že jsou v domě, kde zemřel pán,
po němž zůstala zoufalá kočička.
Nejprve se ji pokusili udat na městské policii, nicméně tam celkem
z pochopitelných důvodů nepochodili. Strážníci totiž mají v popisu práce se postarat o opuštěné a zatoulané
psy, nikoliv však kočky. Nakonec
tedy zavolali do spolku Mourek,
kam se podařilo kočičku provizorně
umístit. Díky sociálním sítím se pak
pro zvíře relativně rychle podařilo najít novou majitelku. Díky ní nemuselo
opuštěné zvíře skončit na ulici, „Děkuji vám i policii za kočičku,“ vzkázala
Kateřina S.
(mls)
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PROSTĚJOV
V Tohle
T hl hodně
h d ě podcenili.
d ili Demoliční
D
lič í práce
á na
sousedním pozemku zásadním způsobem minulé pondělí
narušily statiku jednoho z domů na Drozdovické ulici. Kvůli popraskané zdi pak museli být na místo přivoláni hasiči
a frekventovaná silnice byla několik hodin uzavřená!
Zásah trval zhruba od půl třetí do šesti hodin odpoledne. „Hasiči během této doby provedli stabilizaci objektu, jehož statika
byla narušena. Zabránili tak možnému zřícení části domu a případnému zavalení a poškození inženýrských sítí. Vše si vyžádalo mimo jiné využití výškové techniky,“ popsal tiskový mluvčí
KHS Olomouckého kraje Zdeněk Hošák.
V době zásahu byla nezbytná úplná uzavírka Drozdovické ulice, která skončila právě po šesté hodině odpolední.
(mls)
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BOUZOVSKO Houby sice ještě moc nerostou, malý Matěj Procházka si však z lesa na
hranici prostějovského a olomouckého regionu přinesl domů naprostý unikát. U paty
vysokého smrku totiž sedmiletý
klučina našel vzácný hřib
dřevožijný.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
zpravodajstvíí
pro Večerník

František
OMASTA
„Vyjeli jsme s vnukem jen tak pocourat po lese a zjistit, jak je to letos
s houbami, jestli už rostou,“ prozradil
Večerníku chlapcův dědeček Pavel
Ryšlink a přidal: „Našli jsme ale všeho všudy tři malé bedly a dvě červivé
babky. Houby teprve prostě začínají
růst.“
To ale nevěděli, co přijde. „Když už
jsme se pomalu vraceli z lesa k autu,

d61*.','*1&0ö8<%0*17$#
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podíval nějaký odborník. Tomu je
pak ukázal.“
Renomovaný středomoravský mykolog Jiří Polčát byl z nálezu nadšen.
„Tak tohle je hodně vzácná houba,
už jsem ji dlouho neviděl. Jedná
se jednoznačně o hřib dřevožijný
(Buchwaldoboletus lignicola),“ neskrýval své nadšení mykolog.
Hřib dřevožijný je totiž velice vzácný a je uveden v Červeném seznamu
hub v kategorii ohrožených druhů.
/CVÚUGM 2TQEJ¾\MC UG V mnoha evropských zemích je doUXÚOWPKM¾VPÊOP¾NG\GO konce zákonem chráněný. „V tomto
 (QVQ(TCPVKwGM1OCUVC
roce je to jednoznačně nejvzácnější
tak jsem si všiml dvou hříbků,“ smál nález, co jsem dostal,“ konstatoval
se malý Matěj. „Děda říkal, že je ne- mykolog Polčák s tím, že nález je ješzná, ale vzali jsme je, aby se na ně tě o to vzácnější, že byly hřiby nale-
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Na hřibu si ovšem Matěj s dědečkem nepochutnali, protože
zeny u kořenů smrku. „Nálezů toho- podle mykologů jde spíše o houbu
to druhu u smrku je u nás minimum. nejedlou. „Moc se toho o její jedlosNejčastěji je totiž na modřínu nebo ti neví, takže ji považujeme spíše za
borovicích,“ vysvětlil Polčák.
houbu nejedlou,“ prozradil mykolog.
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JAK TO DOPADLO?

21050710533

P
PROSTĚJOV
Neobvyklou podívanou nahlásil občan předminulou sobotu 7. srpna na operační středisko prostějovské
m
Městské policie přes linku 156. Na vlastní oči viděl, jak si po ulici
M
ŠŠlikova vykračoval mezi vozidly páv!
A jelikož městská policie má v popisu
pr
práce odchytávat zvířata, ani lov na
pá
páva se jí nevyhnul. Jak se ale ukázalo
lo, byl pro strážce pořádku ve městě
tě
těžkou zkouškou. Hlídce se totiž
pá
páva odchytit nepodařilo. Před strážní
níky nejprve utíkal, aby si záhy poté
vvz
vzpomněl, že je přece ptákem. A tak

*ąKD FąGXQåKLPÚ *QWDC LG \CLÊOCX¾
VÊOåGLCMQLGFKP¾JąKDQXKV¾TQUVGPC
FąGX÷ LGJNKéPCPč OQFąÊPW DQTQXKEG
C UOTMW  C RCTC\KVWLG PC RQFJQWDÊ
FąGXQMC\PÆ JQWD[ JP÷F¾MC 5EJYGKPKV\QXC 2JCGQNWUUEJYGKPKV\KK 

(QVQ(TCPVKwGM1OCUVC

nakonec přeletěl přes plot na pozemek.
„Strážníci zásah zakončili kontaktováním majitele s tím, že by si měl příště
páva lépe zabezpečit,“ pousmál se Petr
Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Souboj s ptákem nicméně vyšel 1:0 pro
opeřence.
(sob)

Dnešní příspěvek bych rád věnoval pozvánce
na jedinečnou akci, která se uskuteční už tento týden v Kolářových sadech. V rámci Prostějovského léta v prostoru před hvězdárnou
vystoupí Moravské divadlo Olomouc s Nocí
na Karlštejně. Já sám se na toto open air představení moc těším a rád bych touto cestou
pozval také všechny obyvatele našeho města.
Filmové zpracování nabité hereckými legendami patří ke klasice naší kinematografie.
Příběh Jaroslava Vrchlického, hudba Karla
Svobody a texty Jiřího Štaidla nás baví už téměř padesát let. Pojďme se podívat, jak česká
klasika ožila v podání Moravského divadla
a zda jsou někdejší hity proslavené Waldemarem Matuškou, Helenou Vondráčkovou
a dalšími hvězdami stále tak chytlavé jako
v době svého vzniku.
Takže nezapomeňte: uvidíme se už v úterý
17. srpna v 19:00 hodin v Kolářových sadech, vstup je samozřejmě zdarma!

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

PO STOPÁCH
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16. srpna 2021

Takový policejní zátah obec nedaleko
Prostějova už dlouho nezažila. Kriminálka společně s uniformovanými
policisty z Plumlova v úterý pátrala
po pětadvacetiletém muži, který bydlel v budově bývalého mostkovického kina. Či spíše přebýval. Většinou
se jako bezdomovec potloukal po
okolí, kde byl také u přehrady zatčen.
Právě v budově starého biografu zneužil den předtím dva malé chlapce.
Za úplatu musely obě děti zvrhlíkovi
ukazovat přirození a vzájemně se sexuálně uspokojovat. Těm chlapcům
bylo deset a dvanáct let!
Jméno zvrhlíka i jeho tvář bychom rádi
zveřejnili, aby lidé poznali, jaký prasák
mezi nimi žil a byl nebezpečný pro jejich
děti. Ovšem to nemůžeme, vzhledem

PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE

na celoroční práci v Prostějově

vezou toho grázla. To víte, co udělal těm
dětem? To je hrozné,“ ulevila si starší žena,
kterou jsme zastihli v Mostkovicích právě
před budovu bývalého kina, kde k otřesné
události došlo.
Uvedený muž se zřejmými pedofilními sklony zaměřenými na malé chlapečky vlákal dva hochy ve věku 10
a 12 let do svého spoře vybaveného
bytu. Tam jim slíbil cigarety a různé
sladkosti za to, že se oba svléknou
a budou se vzájemně hladit po přirození a orálně se uspokojovat. Nechutné! Naštěstí se oba chlapci večer po
příchodu domů svěřili s otřesnými
zážitky svým rodičům. Ti nelenili,
naložili oba hochy do auta a nejprve
vyhledali pomoc v Kostelecké ulici,
kde sídlí pobočka Fondu ohrožených
dětí. „Jednalo se o chlapce ze dvou
různých rodin, přijeli k nám se svými
maminkami. Ty nám popsaly, co se
všechno událo a k čemu jejich syny
muž nutil. Neváhali jsme a okamžitě
jsme uvědomili policii, protože tady
byl zjevně spáchán trestný čin,“ sdělila
Večerníku Regina Šverdíková z prostějovské pobočky Fondu ohrožených
dětí v Kostelecké ulici. Doufejme, že
čuňák původem z Plumlova obdrží
za tento čin u soudu takzvaně plnou
pálku pěti let vězení. Tam ostatně
putoval už v pátek. „Jedná se o muže
s bohatou trestní minulostí, především majetkového charakteru, ovšem
dostal se do křížku se zákonem také
kvůli drogám,“ dodala mluvčí prostějovské policie Eva Čeplová.
p

TEL.: 603 218 526

LZE NAPLÁNOVAT POUZE NĚKTERÉ DNY A SMĚNY V TÝDNU

PRÁCE VHODNÁ JIŽ OD 16-TI LET y DŮCHODCŮM POMÁHÁME S NAVÝŠENÍM DŮCHODŮ PŘES ČSSZ

NABÍDKA VÝHODNÝCH VÍKENDOVÝCH BRIGÁD

SVATOPLUKOVA 60a, PROSTĚJOV

Příště: Sportovní ulice
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PRACOVNÍ AGENTURA PAVLÍNA DUJKOVÁ

Svatoplukova ulice

k věku poškozených nezletilců musíme
být podle zákona na uveřejnění jakékoliv
informace o případu velice opatrní. A opatrná je v tomto ohledu i policie. „Můžeme
jen potvrdit, že k tomuto otřesnému činu
došlo.Pětadvacetiletýmužbylzatčenaobviněn z trestných činů ohrožování mravní
výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu
styku. Za první čin mu hrozí dvouletý
trest, za ten druhý dokonce pětileté odnětí svobody,“ sdělila Eva Čeplová, tisková
mluvčí Policie ČR v Prostějově. „Prosím
vás, tady v tom baráku byla policie skoro
denně. Rvalo se to tady, nějací lidi tady
dělali věčně bordel a slyšela jsem, že se
tady dokonce ve velkém užívaly drogy.
A vrchol byl na začátku týdne, to to tady
bylo obšancované policajtama. Pak už
jsem jen viděla, jak odněkud od přehrady

topu na místě původního Hrázného
rybníka. „Výstavbu zahájíme ve druhé
polovině roku, a to společně s přeměnou bývalé Bochnerovy cesty na
cyklostezku. Ta totiž povede po hrázi
koupacího biotopu,“ představil pozoruhodný prvek Michek, jemuž se též
podařilo rozjet projekt kozí farmy na
pozemcích nad Stražiskem-Růžovem.
„Stabilizovali jsme základní stádo na
60 koz a 20 ovcí a začínáme v červenci budovat nové ploty,“ prozradil Petr
Michek, který rovněž stojí za výstavbou polyfunkční budovy na konické
ulici E. Beneše. „Konice a Čertovy
rybníky se pro mě jakožto kluka z paneláku z „oltecu“ neboli Starého Brna
staly skutečně novým domovem,“ uzavřel podnikatel a politik v jedné osobě.
(mls)

Drsný případ. Mladý pedofil nakonec dostal, co si zasloužil, a tak v kriminále strávil dlouhá léta. Při této
konkrétní události naprosto splnil
svůj úkol Fond ohrožených dětí, který okamžitě uvědomil policii. Otázkou je, zda by nechutnosti spáchané
na malých chlapcích dostaly takový
spád v policejním vyšetřování, kdyby
se rodiče neobrátili právě na tuto neziskovou organizaci. Ostatně v ubytovně v Mostkovicích se i v následujících letech děly prazvláštní věci, které
šetřila kriminálka. Aktuálně je tam,
alespoň co se týče dostupných zpráv,
dlouhou dobu klid a místní lidé tak
na děsivé události z roku 2011 pomalu, ale jistě zapomínají... (mik)
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jak šel čas Prostějovem ...
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a pustil se do zvelebování Čertových
rybníků a jejich okolí.
„V minulém roce jsme opravili postupně všechny břehy obou našich
rybníků kameny z nedalekého lomu
v Konici a vybudovali podél nich
novou zpevněnou stezku pro rybáře
s jednotlivými zastřešenými odpočívadly. V současné době připravujeme ve
spolupráci s architektem projekt pro
výstavbu zcela nového objektu bašty
na Čertových rybnících, kde by mimo
jiné měla být i rybí restaurace. Na
protější straně rybníka plánujeme ve
stejném architektonickém duchu vybudovat luxusní chatky s vlastním sociálním zařízením a rybářským molem
před každou chatkou. Naproti Čertovým rybníkům by pak měl vzniknout
nový Čertův kemp,“ nastínil Petr Michek, jehož jsme se rovněž zeptali také
na vznik plánovaného koupacího bio-

asi nic nestane, tak se to neřeší. Předpokládám, že takových příkladů by občané přidali spousty. Nevím, kde chodí
policisté,“ postěžovala si magistrátu
Kamila Moučková z Prostějova a podobné názory přidali i další občané.
Na stížnosti zareagoval okamžitě ředitel Městské policie Prostějov Libor
Šebestík, který zároveň vysvětlil, jak se
na jízdu po chodníku dívá zákon. „Dle
zákona o provozu na pozemních komunikacích platí úplně stejné povinnosti
pro jezdce na elektrokoloběžce jako pro
cyklisty. To znamená, že by měli především využívat cyklostezky a silnice.
Po chodníku smí jet jen osoby mladší
deseti let. Na koloběžce smí jet jen jedna osoba. Pokud jezdci na koloběžkách
nebo cyklisté porušují dopravní předpisy, vystavují se postihu za přestupkové
jednání a může jim být udělena pokuta
do výše dvou tisíc korun.
Nový šéf městské policie přislíbil častější kontroly. „Strážníci městské policie se zaměří ve zvýšené míře v rámci
pochůzkové činnosti na nesprávnou
jízdu koloběžek a jízdních kol po
*QFP÷éCUVÚQDT¾\GMK\RTQUV÷LQXUMÚEJ chodnících,“ uvedl Libor Šebestík
EJQFPÊMč %[MNKUVC PGDGTG QJNGF PC s příslibem kontrol cyklistů a koloEJQFEGRąKVQO\FGPGO¾EQF÷NCV
běžkářů a stejně tak chodců. Otázkou

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV je, zda-li to postačí a pomůže... (mik)

Chodci zase na cyklostezkách...

PROSTĚJOV O těchto prohřešcích cyklistů, chodců a nově
také koloběžkářů se ví už hodně dlouho, problém ovšem
v Prostějově i nadále přetrvává.
Chodci si stěžují na nebezpečí,
kdy je na chodnících „porážejí“
cyklisté nebo omladina na koloběžkách, cyklisté jsou nepříčetní z toho, že na cyklostezkách se
jim pletou do cesty chodci, nejčastěji pak mladé maminky s kočárky. Co s tím, aby tento STÍN
MINULOSTI vymizel?
„Již delší dobu si všímám rozšiřujícího trendu jízdy na kole po chodníku.
V Prostějově se tento nešvar stává
obecným zvykem, především po Svatoplukové ulici. Když jde člověk po
chodníku z hlavního nádraží krásnou
lipovou alejí, tak musí neustále uhýbat
mladým na koloběžkách a na kolech.
Jakmile se ohradím, že tu není cyklostezka, jejich odpovědi raději ani nezveřejňuji. Další příklad, když jdete podél
Dony. To samé, cyklisté mezi chodci.
A pravým opakem je zase chůze chodců po cyklostezce. Například když
jedete po cyklostezce na Šmeralce, tak
žen s kočárky tu potkáte také spousty,
i když tam nemají co dělat. Dokud se

21080910986

STRAŽISKO Jde o obrovské plány,
které by nepochybně pomohly k rozvoji turistického ruchu ve Stražisku
i v okolí: rozšířit Čertovy rybníky,
napomoci vzniku cyklostezky do
Konice, vybudovat koupací biotop
a rozjet kozí farmu. To vše byly až
neuvěřitelné vize, které před více jak
rokem prezentoval brněnský právník
Petr Michek. S odstupem času Večerník zajímalo, v jaké fázi je jejich realizace. A jak jsme zjistili, řada věcí se již
opravdu výrazně posunula kupředu.
Petr Michek se v médiích poprvé objevil coby klíčový svědek v kauze proti
policejním vyděračům z tzv. Toflova
gangu, později jako politický spojenec Jiřího Paroubka po jeho odchodu
z ČSSD. Nejvýrazněji se do povědomí
veřejnosti zapsal jako kandidát do Senátu za Prostějovsko. Přestože nakonec zvolen nebyl, na region nezanevřel

2GVT/KEJGMMQWRKNCTG¾NèGTVQXÚEJT[DPÊMčW5VTCåKUMCRąGFNGV[QFVÆFQD[CTG¾N
RTQwGNXÚTC\PQW\O÷PQWMNGRwÊOW
Foto: archiv P. Michka
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STÍNY MINULOSTI

pohled zpátky
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s předchozím měsícem o čtyři osoby
více a se stejným měsícem minulého
roku o sedm méně,“ přidal Jaroslav
Mikšaník.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červenci 4 500 uchazečů
o zaměstnání, což činí 31 % všech
uchazečů vedených v evidenci. „Podíl nezaměstnaných osob ve věku
patnáct až čtyřiašedesát let k obyvatelstvu stejného věku meziměsíčně
poklesl na 3,4 %, což je o 0,3 procentního bodu nižší hodnota než
v celé České republice,“ pochlubil
se hlavní analytik trhu práce Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Podíl nezaměstnaných osob vyšší
než je republiková hodnota vykázaly pouze dva regiony – Přerovsko a Jeseník. Naopak nejnižší byl
zaznamenán v okrese Prostějov
(2,3 %). „Podíl nezaměstnaných
žen setrval na hodnotě 3,8 procent,
u mužů poklesl na 3,1,“ přidal Mikšaník.
Olomoucký kraj evidoval k 31. 7.
celkem 9 183 volných pracovních
míst. „Jejich počet byl o 134 vyšší
než v předchozím měsíci a o 1 421
než ve stejném měsíci minulého
roku. Na jedno volné pracovní místo připadali v průměru dva uchazeči, z toho nejvíce na Přerovsku

Informace: personální oddělení, telefon: 517 314 133, 602 557 546
e-mail: pso@antreg.cz, www.antreg.cz

Požadujeme:
• vyučení ve strojírenském oboru nebo SŠ technického směru
• vhodné pro absolventy SOU a SŠ
• znalost čtení výkresové dokumentace
Nabízíme:
• odpovídající mzdové ohodnocení
• 5 dní dovolené navíc
• penzijní připojištění

2 - 3 směnný provoz

OBSLUHA A SEŘIZOVÁNÍ
SOUSTRUŽNICKO – FRÉZOVACÍCH CENTER

Tovární 810/8d, Vyškov- Předměstí, 682 01 VYŠKOV

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

snížil na Olomoucku (o 100 osob),
k největšímu procentuálnímu poklesu ale došlo na Jesenicku (o 7 %).
„Jedná se o vůbec největší okresní
pokles v rámci ČR),“ podotkl hlavní
analytik.
Ke konci července bylo na Krajské
pobočce v Olomouci ÚP ČR evidováno celkem 7 782 žen, jejich podíl na
celkovém počtu uchazečů činil 53 %.
„V evidenci bylo 2 420 osob se zdravotním postižením, což představovalo
sedmnáct z celkového počtu nezaměstnaných.
Současně je pak zaregistrováno 588
absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je ve srovnání

o zaměstnání na volné místo
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Plat (Kè)

Provoz

noční
jednosměnný
noční
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
dvousměnný
třísměnný

Kvalifikace

střední odborné
nižší střední odborné
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
střední odborné
základní+praktické
základní+praktické

Firma

Uzeniny Zajíček, Prostějov
Makovec, Kostelec n.H.
Pekárna MOPS, Němčice n.H.
Uzeniny Zajíček, Prostějov
Moděva Konice
Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
Kovot Invest, Kostelec n. H.
Laser Technology, Prostějov

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

Dělník/-ce do výroby
20 000 Kč
Denní expedient/-ka
30 000-35 000 Kč
Pekař/-ka
25 000 Kč
Prodavač/-ka masa a uzenin 20 000 Kč
Dílenská šička/šič
15 200-20000 Kč
Elektrotechnik/-ička
24 800-32300 Kč
Lakýrník/ce práškové lakovny 22200 Kč
Obsluha zař. na zprac. kovů 20160 Kč

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
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podíl nezaměstnaných v okresech kraje (mapa kraje)

16. srpna 2021

HLEDÁTE PRÁCI?

(2,5), naopak nejméně opět v okrese Prostějov, a to pouze 0,9 uchazeče o zaměstnání na jedno volné
místo, čili počet volných pracovních míst je zde mírně vyšší než počet nezaměstnaných,“ uvedl hlavní
analytik trhu práce.
Volných pracovních míst pro
absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 200, na jedno volné místo připadaly 0,3 uchazeče
této kategorie. Z celkového počtu
pak bylo 4 552 míst bez příznaku
„pro cizince“, na dalších 4 631 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.
(red)
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21081321007
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PRÁCI NABÍZÍ

Místo práce Brodek u Prostìjova,
pøíspìvek na dopravu.

Informace na tel. 608 735 805
nebo 608 127 727.

y TRUHLÁØE
y PRACOVNÍKA NA
POMOCNÉ PRÁCE

TRUHLÁØSKÁ FIRMA
s 30 letou tradicí
PØIJME

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

do restaurace v PV,
ƌĂŶŶşŽĚƉŽůĞĚŶşƐŵĢŶĂ͕
zkrácená pracovní doba
4 pracovní dny,
mzda 25.000 – 30.000,-.
Informace po - pá 8 - 15 hod.
na tel.: 777 77 64 70
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Uzávěrka
řádkové
INZERCE
je v PÁTEK
20. srpna
v 10.00 hodin

21081311013

Hledám švadlenu/ krejčí.
Více informací na tel.: 737 421 421.

21073010937

21020320122

nabídka pracovních míst

21081120996

21081321006

krimi
WWW.VECERNIKPV.CZ
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V kraji je aktuálně evidováno celkem 14 611 uchazečů o zaměstnání, jejich počet byl o 382 nižší než
na konci předchozího měsíce, ve
srovnání se stejným obdobím minulého roku pak o 992 osob. „V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno
1 843 osob. Ve srovnání s červnem
to bylo o 168 osob víc a v porovnání
se stejným obdobím předchozího
roku o 922 méně,“ prozradil Jaroslav
Mikšaník, hlavní analytik trhu práce
Úřadu práce ČR, Krajské pobočky
v Olomouci.
Z evidence během uplynulého měsíce odešlo celkem 2 225 uchazečů,
což je o 676 osob méně než v červnu
a o 58 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. „Do zaměstnání
z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 286, tj. o 544 méně než v předchozím měsíci a o 205 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Dále
396 uchazečů o zaměstnání bylo
umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 93 méně než v předchozím
měsíci a o 90 více než ve stejném období minulého roku; 939 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění,“ poskytl
Mikšaník konkrétní čísla.
Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého
kraje byl podobný – ve všech došlo k jejímu poklesu. Nejvíce se
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podíl nezaměstnaných osob v jednotlivých krajích čr k 31. 7. 2021 (v %)

OLOMOUCKÝ KRAJ Také během července poklesl celkový
počet uchazečů o zaměstnání
v Olomouckém kraji. Ten se nyní
zastavil na čísle 14 611, a jen potvrdil trend letošního roku. I přes
koronavirovou pandemii je práce
pořád dost. Počet hlášených volných pracovních míst znovu vzrostl, naopak podíl nezaměstnaných
osob poklesl na 3,4 %. K optimistickým číslům došlo již čtvrtý měsíc za sebou také na Prostějovsku.
Statistické údaje k 31. červenci
2021 tradičně zveřejnila Krajská
pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci.

Na Prostějovsku je už míň jak jeden uchazeč

s prodejcem, který ho odkázal na
prostředníka prodeje. Ten vystupoval pod zahraničními internetovými
stránkami zabývajícími se prodejem
vozidel. U něj projevil zájem o koupi dalšího vozidla značky Mercedes
a dvou vozidel značky Audi za celkovou částku jedenatřicet tisíc eur,“
nastínila situaci Miluše Zajícová,

sedmapadesát tisíc eur. Do stanoveného data ale nebyla auta doručena
a s prodejcem už se nebylo možné
spojit,“ vysvětlila Zajícová v těchto
případech klasické důvody, proč
se poškozený obrátil na policii. Ta
nyní celý případ řeší pro podezření
ze spáchání trestného činu podvodu.
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tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Automobily měly ke svému novému majiteli dorazit do 5. srpna.
Nestalo se tak. „Na základě dohody
o uvedeném termínu dodání zaslal
podvedený muž ve dvou platbách
na zahraniční účet celkovou částku

PROSTĚJOV Městští strážníci
mají práci vskutku rozmanitou:
chytají ptáky, zachraňují seniory nebo uklidňují emoce. Právě
do třetí kategorie spadá výjezd,
který si užili minulé úterý. Přivoláni byli popuzeným mužem,
který měl být slovně obtěžován.
Důvod, kvůli kterému se rozhodl
muž strážníky přivolat, by však
městské policisty před započetím
výjezdu nenapadl.
Vše začalo v podvečer 10. srpna,
kdy na linku 156 přišlo telefonické
oznámení o muži, který volajícího
slovně obtěžuje. Strážníci neváhali
a vyrazili na místo činu. Zde narazili na dva chlapíky, kteří se ocitli
ve při.

„Hlídka dorazila na místo určení,
kde oznamovatel sekal trávu a zmíněný neznámý mu radil, jak má práci
vykonávat,“ popsal neobvyklý případ
Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov. Jak se ukázalo,
ne každá rada - ať už je dobře míněná, či nikoli - najde ochotné uši. Což
platilo i v tomhle případě. „Toto jeho
počínání oznamovateli jednoznačně
vadilo,“ konstatoval suše Zapletal.
Nakonec se úsměvný případ odbyl
bez pokuty. Škádlení muže nebylo třeba řešit bločkem. „Po zjištění
stavu věcí hlídka vyhodnotila, že se
o přestupkové jednání nejedná. Za
přítomnosti strážníků se pánové rozešli,“ dodal mluvčí prostějovských
strážníků.
(sob)
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PROSTĚJOV Během minulého
úterý 6. srpna vyjížděli prostějovští strážníci hned dvakrát
k opilcům v ulicích. Tím prvním
případem byla dokonce žena,
povalující se na hlavním vlakovém nádraží, druhým hříšníkem
se stal muž, který si ustlal v trávě
před domem.
Na nádraží se jednalo o ženu, která
svým chováním vzbuzovala veřejné pohoršení. „Cestující, kteří čekali na vlak, byli nechtěně svědky,
jak silná opilost u ženy vyvolala její
znečištění, znečištění lavičky i nástupiště, a nakonec ji alkoholové
opojení natolik unavilo, že ulehla a do příjezdu strážníků nebyla
schopna chůze,“ popsal první ze
dvou úterních lapálií Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie
Prostějov.
Hlídka se snažila ženu vzbudit
a provést dechovou zkoušku. To se
nakonec povedlo. „Byly jí naměřeny čtyři promile,“ šokoval Zapletal.

SURPLOH

A jelikož tato hranice může ohrozit
člověka na životě, rozhodl přivolaný lékař o převozu do nemocnice,
nikoliv na záchytnou stanici. „Po
vystřízlivění ji čeká řízení u správního orgánu pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku,
a to vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění veřejně prospěšného zařízení a přestupku dle zákona
na Ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek - vstupem na místa, kde je to osobám
pod vlivem alkoholu zakázáno,“
prozradil mluvčí prostějovských
strážníků prohřešky ženy, která se
jako dáma rozhodně nechovala.
Další opilec čekal na hlídku městské policie ve večerních hodinách.
Pozornost na sebe upoutal ustláním si v trávě na Olomoucké ulici
přímo před domem. „V tomto případě se strážníkům muže podařilo
probrat natolik, že byl schopen
samostatné chůze, tudíž převoz
na záchytnou stanici do Olomouce nebyl zapotřebí,“ shrnul Petr
Zapletal druhou práci strážníků
během jediného dne spojenou
s alkoholovým opojením.
(pk)

Nestál o radu, 3RPRĀHQiçHQD
tak volal policii QDQiGUDçtQDGìFKDOD

Mezi další podvedené oběti internetových podvodů se zařadil důvěřivý muž z Plumlovska. „V polovině
července zareagoval na zahraničním
inzertním portále na nabídku prodeje vozu značky Mercedes v ceně
šestadvacet tisíc eur. Kontaktoval se

Martin ZAORAL

PLUMLOV Co se tváří bezkonkurenčně výhodně, to může
také skončit pořádným průšvihem... O tom se dosti drsným
způsobem přesvědčil muž z Plumlovska, který neváhal a ze
svých úspor na zahraniční účet poslal celkem 57 000 eur.
Slíbených aut se však stále nedočkal a částku dosahující bezmála půldruhého milionu korun už zřejmě také neuvidí.

Poslal prodejci aut téměř 1,5 milionu
korun. A nic z toho…
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Prostějovský svářeč byl loni odsouzen k pokutě a zákazu řízení na dva roky. V jeho případě to nebyl první
zápis v trestním rejstříku. Všechny se však vážou na období před řadou let. Nyní je dlouhodobě zaměstnaný
a s přítelkyní vychovává malou dceru. „Byla to ode mě
blbost, co se týče alkoholu, už jsem mnohem opatrnější,“ vypověděl u soudu pan Ivo.
Vzhledem k tomu, že se během uplynulého roku
nedostal do konfliktu se zákonem, mohl si zažádat

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ reportáž

o prominutí zbytku trestu. A soud mu v rámci nařízeného veřejného zasedání vyhověl. „V tomto případě
byly splněny podmínky pro podmíněné upuštění od
zbytku trestu. Uplynula již polovina doby, po kterou
měl odsouzený původně zakázáno řídit. Přitom se nedopustil žádného dalšího trestného činu či přestupku.
Zároveň byla uhrazena peněžitá sankce v plné výši,“
odůvodnila soudkyně Adéla Pluskalová, která zároveň upozornila, že prominutí zbytku trestu je pouze
podmíněné. „Pokud byste se v následujících šestnácti
měsících dopustil čehokoliv protiprávního, pak by vám
hrozilo, že se vám k tomu zbytek trestu přičte!“
Usnesení soudu je již pravomocné.

PROSTĚJOV Do práce ho museli vozit kamarádi, auto mu bylo k ničemu. Kromě toho musel
splácet pokutu ve výši 30 000 korun. Důvod? Pana Iva zastavili policisté zhruba před rokem,
jak řídil po rodinné oslavě. Tehdy jim nadýchal 2,38 promile a následně přišel o řidičský průkaz.
Minulé úterý se u prostějovského soudu projednávalo, zda by jej mohl dostat zpět...
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BYLI JSME
U TOHO

Pan Ivo nadýchal 2,38 promile, zaplatil pokutu a nyní může opět řídit...
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Že má starostlivé kamarády, zjistil
minulé úterý muž, jehož známí na
linku 156 nahlásili, že se jim ztratil
z ubytovny. Pohřešovali ho od předchozího večera 9. srpna a bylo jim
divné, že se nevrací. Městská policie
tak rozjela pátrací akci, která netrvala dlouho, zato však byla úspěšná.
Chlapíka našli na autobusové zastávv
ce, navíc v provozuschopném stavu.
Pomoc strážníků žádného druhu
nepotřeboval. Do budoucna však
dostal jednu dobrou radu: příště by
podle slov strážníků měl blízkým
říct, že někam jde, aby se o něj zbyy
tečně nestrachovali.

Starostliví spolubydlící

Nepěkný vstup do uplynulého týdne prožil majitel garáže a vlastně
i majitel jednoho auta. V pondělí
9. srpna ráno totiž policisté obdrželi zprávu, že někdo zaparkoval auto
tak nešťastně, že kvůli němu nejde
vyjet z garáže. Strážníkům se řidiče
překážejícího vozu podařilo nalézt
a muži byla za dopravní přestupek
udělena pokuta. I tak měl vlastně
štěstí: pokud by se jej Městské policii nepodařilo jej kontaktovat, byl
by namístě odtah. Ten se i s pokutou za stání mohl značně prodražit.
Městská policie ale zároveň smířlivě dodává, že viníkem podobných
nezbedností řidičů je spíše nepozornost než zlomyslnost...

Nepozornost
přišla řidiče draho
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Štěstí v neštěstí měl řidič, který svou
dodávku minulé pondělí 9. srpna
parkoval, ale nezaparkoval. Auto totiž sice po deváté hodině uvedeného
dne odstavil, nicméně se ukázalo,
že bylo špatně zabrzděné. A tak se
dodávka vydala na krátký výlet v podobě vyjetí z parkovacího místa do
vozovky. Strážníci brzy zjistili,
j
komu
automobil patří. Řidič k vozu přijel,
zaparkoval ho, zajistil a mohl děkovat nebesům, že vozidlo nenabouralo do jiných aut ani do lidí. Drobné
opomenutí tak mělo šťastný konec.

Auto vyrazilo na výlet

VPěVWVNRXSROLFLt

Minulé pondělí 9. srpna po
devatenácté hodině jel na kole
po ulici Fanderlíkova v Prostějově čtrnáctiletý cyklista.
Ten vyjížděl z místa ležícího
mimo pozemní komunikaci na
hlavní silnici a nedal přednost
v jízdě zleva
přijíždějícímu
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
dodávkovému vozidlu, které
jelo směrem na ulici Kostelecká. Řidič dodávky sice prudce
brzdil, ale nestačilo to k tomu,
aby střetu zabránil. Mladík po
nárazu upadl na komunikaci a sanitkou byl převezen do
nemocnice na vyšetření, kde
zůstal krátkodobě hospitalizovaný na pozorování. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 6 000 Kč.

Mladý cyklista
skončil v nemocnici

V úterý 10. srpna ráno se na
policisty obrátila poškozená
pětačtyřicetiletá žena, která
se stala obětí zloděje. Ten ji
měl připravit o jízdní kolo.
Ke krádeži mělo dojít někdy
od pondělního odpoledne do
úterního rána na sídlišti E.
Beneše v Prostějově. Pachatel se dostal bez poškození do
panelového domu a sešel do
sklepních prostor, kde z jedné
uzamčené kóje ukradl horské
jízdní kolo v hodnotě necelých 15 000 Kč. Policisté případ evidují pro trestné činy
porušování domovní svobody
a krádeže.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Na sídlišti řádil zloděj
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miminka@vecernikpv.cz.

PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.

Eliška KUČEROVÁ
9. 8. 2021 50 cm 3,40 kg
Rozstání

3
Šimon BARTL
6. 8. 2021 50 cm 2,85 kg
Prostějov

miliony
korun

LGRUÊXGVGT¾PMCURą¾VGNUMQWRQXCJQWCNGXčéKPQXÚONKFGO
\G \Cé¾VMW PGFčX÷ąKX¾ ,G VQ CMVKXPÊ UGPKQTMC MVGT¾ DWFG
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BARUNKA

ZERRY
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XGNMÚRQJQF¾ąURą¾VGNUMQWCX[TQXPCPQWRQXCJQW,GVQ
CMVKXPÊUGPKQTMVGTÚWXÊV¾RTQEJ¾\M[CwOGLF÷PÊ5HGPMQW
UGDG\RTQDNÆOWUPGUGPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾
,GX[EJQXCPÚCO¾J[IKGPKEMÆP¾X[M[

LIVREJ

LGFXQWNGVÚRGLUGMUVąGFPÊJQX\TčUVW'PGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊ\G\Cé¾VMWRQVąGDWLGéCUPGåP÷MQOW\CéPGFčX÷ąQXCVRCMLG\P÷LFQMQPCNÚURQNGéPÊMCXGNMÚOC\GN-F[åUG
OWP÷EQPGNÊDÊWOÊVQF¾VPCLGXQ2GLUM[X÷VwKPQWKIPQTWLG
L 
PCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾

BRUNO

LGP¾FJGTPÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWVąÊCåéV[ą
TQMč8čéKPQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚLGUEJQRGP
PCRCFPQWV C RQMQWUCV ,CMQ JNÊFCé LG PGMQORTQOKUPÊ
6GPMFQUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TWUK\ÊUM¾EGNÆLGJQUTFEGC
×åCUPÆJQCX÷TPÆJQRCTċ¾MC0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

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.

Marek NEJMET
12. 8. 2021 50 cm 3,75 kg
Bílovice

Shanaya FRANKOVÁ
9. 8. 2021 48 cm 2,40 kg
Otaslavice

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:

Melánie BUKOVANOVÁ
9. 8. 2021 50 cm 3,00 kg
Prostějov

děti a pejsci

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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Adam ČECH
12. 8. 2021 52 cm 3,80 kg
Prostějov

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

BLAHOPØEJEME!!!

Vítejte na svìtì
ì
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yy
y
y První etapa rekonstrukce Vrahovické
hovické ulice v úseku od křižovatky s Tovární
Továr ulicí až po kostel
v Majakovské
Majakovského ulici měla oficiálně skončit 3
31. července 2021.
Proč došlo ke zdržení při rekonstrukci mostu přes
pře říčku Romži a tím
ke dvoutýdennímu skluzu?
„Harmonogram sta
stavby velmi dobře kopíroval skutečný postup
výstavby. Nicpo
méně v posledních měsících mají všeobecně
be stavební materiály a výrobky
delší termíny
termín dodávek. Bohužel
to potkalo
toto
pot během výstavby
i nás,
nás, v tomto konkrétním
případě
jsme museli čep
příp
kat
ka na zpožděné dodánní římsových lícních
prefabrikátů od našeho dodavatele.“

Michal KA
Michal
M
KADLEC
Martin
M
Mar
tin ZAORAL

PROSTĚJOV V závěru uplynulého
týdne se Večerník obrátil na společnost Porr, která má na starosti realizaci
rekonstrukce Vrahovické ulice. Stavení práce se ze strany celé řady lidí setkaly s ostrou kritikou, ať už co se týče
nedodržení termínu, tak zejména odvedené kvality. Za společnost nám poměrně stručně zareagovala Kateřina
Malíková (na snímku),
tisková mluvčí
sním
odpovědná za mediální
komunikaci
me
tohoto pražského p
podniku.

šovat se údajně začalo až dva týdny
před konečným termínem. Můžete se
prosím i k těmto stížnostem vyjádřit?
„V zájmu naší společnosti je stavbu provést odborně a v požadovaném termínu.
Doba, po kterou je stavba bez zjevné
činnosti, má vždy svůj důvod. Stavba je
komplexní činnost, a i na pozadí probíhá aktivita, která bohužel není na první
pohled patrná. Je třeba dbát na správný
postup prací, synchronizovat dodávky
materiálů, které i přes veškeré naše úsilí
a předvídavost bohužel mohou mít zpoždění, respektovat smluvní harmonogram
a skutečně dodržet technologickou přestávku, která je nezbytná.“
yy Kdy vaše firma dokončí všechny
nedodělky v rámci první etapy rekonstrukce Vrahovické ulice?
„Budou se odstraňovat postupně v nejbližších dnech. A už se tak děje.“

2QVGTOÊPWFQMQPéGPÊRTCEÊ\čUVCNQPCWNKEKXGNMÆOPQåUVXÊPGFQF÷NMč2QFNGONWXéÊUVCXGDPÊ
URQNGéPQUVK2QTTLUQWQFUVTCÿQX¾P[XV÷EJVQFPGEJ
2x foto: Michal Kadlec a www.porr.cz

yy Zmíněná část komunikace až po
uvedený most byla sice zprovozněna
1. srpna, ovšem obyvatelé Vrahovic
a vzápětí i členové vedení města si stěžují na nekvalitně odvedenou práci.
V ulici zůstala spousta nedodělků – nedokončená zámková dlažba, nezaasfaltované vjezdy k jednotlivým nemovitostem, chybějící zastávky pro MHD
a nedokončená parkovací plocha před
Domem služeb. Můžete vysvětlit proč?
„Autobusové zastávky na Vrahovické ulici zatím z důvodu objízdných tras nejsou
využívány. Proto se pracovní kapacity využívají na jiných místech. Nedodělky se
postupně odstraňují.“
yy Obyvatelé Vrahovic dále poukazují na to, že pracovníci vaší firmy pracovali na stavbě během rekonstrukce
vždy jen pár dní v týdnu a po většinu
týdne tak byla stavba prázdná. Fini-

Za zdržením má stát i problém s dodávkou stavebního materiálu

PROSTĚJOV Koncem července měla
být dokončena první etapa rekonstrukce Vrahovické ulice. To se ovšem
nepodařilo. Po novém mostu přes říčku Romži by měli první řidiči nakonec
projet začátkem tohoto týdne. Tím ovšem komplikace na tepně do Vrahovic
zdaleka nekončí...
Investice byla zahájena v druhé polovině
letošního února. První etapa oprav měla
skončit v polovině prázdnin, což se však
stihnout nepodařilo. Práce se protáhly zejména v souvislosti s budováním mostu
přes říčku Romži. Zde došlo ke zdržení
kvůli prodlevám v dodávce stavebního
materiálu. Aktuálně by už vše mělo být
v pořádku. „Podle posledních informací
by most měl být v pondělí převeden do
zkušebního provozu,“ potvrdil Večerníku
náměstek prostějovského primátora Jiří
Rozehnal (ANO 2011), kterého jsme se
zeptali na problém s nedodělky, o němž
jsme obsáhle referovali v minulém vydání
Večerníku. „Jedna věc je silnice, což je in-

vestice kraje. Její zprovoznění je aktuálně
hlavní prioritou. Město pak stojí za budováním chodníků a vjezdů. V tomto ohledu jsme skutečně zaznamenali spoustu
nedodělků. Mohu všechny ujistit, že
magistrát stavbu nepřevezme, a tudíž ani
nezaplatí, dokud nebude vše uvedeno do
odpovídajícího stavu. Kdy se tak stane, to
netuším, je v zájmu samotné stavební firmy, aby to bylo co nejdříve,“ reagoval Jiří
Rozehnal.
V průběhu uplynulého týdne byl na
Vrahovické ulici uzavřen železničních
přejezd a jeho bezprostřední okolí. Od
dnešního dne, tedy od pondělí 16. srpna,
to samé potkalo i navazující úsek Vrahovické ulice od křižovatky s Tovární po
křižovatku s Průmyslovou. „Železniční
přejezd by měl být opět zprůjezdněn prvního září,“ uvedl k tomu Rozehnal s tím,
že následovat bude oprava úseku od nádraží až po křižovatku na náměstí Padlých
hrdinů. Ta by měla skončit nejpozději
v závěru letošního roku.
(mls)
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Å1HGRGěON\VHSRVWXSQěRGVWUDłXMt´KiMtVH Ve Vrahovicích otevøeli
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do provozu. Předpokládáme, že most
a tím pádem celý obchvat budou dokončeny 31. prosince 2021. To je proti původnímu termínu, který počítal s příštím jarem,
pozitivní zpráva,“ uzavřel Jiří Rozehnal.
Se stavbou nanejvýš potřebného severního obchvatu, který by měl částečně
ulevit přetížené Olomoucké ulici, se
po letech odkladů začalo před zhruba
dvěma lety. Celkové náklady na tuto
investici Olomouckého kraje přesáhly
350 milionů korun.
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PROSTĚJOV Další 3RFWDSUH]LGHQWRYL vvhodné místo. Odbor
prezident bude mít
pro správu a údržbu majetv Prostějově brzy pamětní
ku města má za úkol nějaké vytipovat,“
desku. A také místo, které jej bude dal- dodala Sokolová.
ším generacím připomínat. Po soše Nejde přitom zdaleka o jedinou událost,
T. G. Masaryka totiž bude ve městě která se k výročí úmrtí Václava Havla
k vidění i pamětní deska prvního pre- bude ve městě vázat. „Řešíme také výzidenta České republiky Václava Hav- stavu fotografií Boba Pacholíka, který
la. Magistrát se přitom u příležitosti zachytil návštěvu prezidenta v Prostědesátého výročí jeho smrti rozhodl jově. Navíc při této příležitosti jednám
ve spolupráci s místními umělci vzdát s představiteli Divadla Point, že by zkusili
hold i prezidentově tvorbě.
zrežírovat krátkou upomínku na preziZajímavý bod programu nabízí úterní za- denta,“ prozradila náměstkyně primátora
sedání Rady statutárního města Prostě- statutárního města Prostějov.
jov. V bodě patnáct se totiž hovoří o desce Nejde přitom o první pokus, jak prvního
a také stromu Václava Havla. Už zítra tak českého prezidenta uctít. Před pěti lety
radní mohou projednat, zda v Prostějově zde byla snaha přejmenovat Hlaváčkovo
přibude pamětní místo.
náměstí právě na Havlovo. Petenti v čele
„Chtěli jsme k desátému výročí úmrtí s Ivem Lužným ale nepochodili.
prezidenta Václava Havla nechat vysadit Václav Havel se narodil 5. října 1936 a zestrom. A ten také osadit po vzoru první mřel 28. prosince 2011. V prezidentském
republiky pamětní deskou připomína- úřadu byl nejprve od konce prosince
jící jeho narození a úmrtí,“ informuje 1989 jako hlava Československa, později
náměstkyně primátora pro oblast kul- od roku 1993 se stal prezidentem samotury Milada Sokolová (ODS a nezávislé statné České republiky. Ve funkci skončil
osobnosti města Prostějova). Lokalita v roce 2003, kdy po něm nastoupil Václav
podle jejího vyjádření zatím vybrána ne- Klaus. Coby prezident Havel Prostějov
byla. „Nyní se přemýšlí, co by bylo ono navštívil v květnu 1990.
(sob)

PROSTĚJOV Nelidský řev a zuřivé
hádky jsou v jednom z prostějovských bytů domu na ulici Marie Pujmanové 670 na denním pořádku. A
to už od rána do pozdní noci. „Je to
peklo! Všichni jsme tady z toho už
zoufalí, protože se vůbec nevyspíme. I když máme zavřené dveře od
balkónu, tak oni to dokážou přeřvat.
A to bydlím naproti nim. Obracím se
na vás, protože už opravdu nevíme,
co dělat,“ oslovila Večerník očividně nešťastná obyvatelka protějšího
domu.

Policisté sem už několik týdnů jezdí téměř
jako domů. „Voláme je neustále. Oni ale
bohužel nemohou nic dělat, protože byt
je ve vlastnictví uvedené dámy a je jen na
ní, koho si do něj pozve. Policisté již onen
problémový pár z bytu vykázali. Jenže netrvalo dlouho a byli zase zpět. Nechápu,
proč je k sobě zase vzala, když se tak hádají,“ popsala paní, jež nás upozornila i na
velkou dogu, která s nimi nevelký a věcmi
přeplněný byt sdílí. „Mají věčně otevřené
dveře na chodbu, a tak se ten pes toulá po
domě. Je celkem hodný, ale přesto nikdy
nevíte, co vám může udělat,“ dodala žena,
jež se na ulici Marie Pujmanové přestěhovala relativně nedávno. „Když jsem se

naší návštěvě ve čtvrtek odpoledne se
ulicí rozléhal křik hodný pavilonu paviánů v zoologické zahradě. Podařilo
se nám všechny jeho původce zkontaktovat. Dveře jejich bytu totiž byly
opravdu otevřené. Nájemníci temného
kutlochu zaházeného nejrůznějším harampádím působili při návštěvě celkem
krotce, ačkoliv si sem tam neodpustili
vzájemné výčitky či „poštěkávání“. „Bydlím v tomhle bytě už šest let se svým
bratrancem a je pravdou, že nemáme
c'YDNU½WMVHP
elektřinu. Asi před dvěma měsíci jsem
MHY\NRSDODp
k sobě vzala muže a ženu, kteří by jinak
Večerník se přímo na místě přesvědčil, skončili na ulici. Vyhodili je totiž z jiného
že svá slova rozhodně nepřehání. Při bytu. Jenže se hodně hádáme a několi-

sem stěhovala, měla jsem trochu obavu z
Romů. Ale můžu vám říci: zlatí cikáni!
Je jich tu sice plno, ale ani o nich pomalu nevíte. Rozhodně jsem ale nečekala,
že tady narazím na něco podobného...
Jsou to všechno alkoholici, jediné, co by
jim pomohlo, by bylo, kdyby se šli léčit.
Pokud nepůjdou, tak to tady nemůže dopadnout dobře,“ uzavřela žena, jejíž slova
potvrzovali i ostatní zdejší obyvatelé.

vstřícně. „Měli jsme sehnaný byt a nevyšlo nám to, takže teď nevíme, co s námi
bude,“ potvrdil Vladimír Mana pocházející původně ze Vsetína. Nyní prý dělá po
brigádách ve stavebnictví. „Ne vždycky
mi ale zaplatí. Přesto bych do fabriky nešel, raději dělám na čerstvém vzduchu,“
tvrdil muž, který však kvůli svému alkoholismu evidentně nikde dlouho nevydrží. Jeho přítelkyně pak chodí o berlích a
je delší čas bez práce. „Jestli se nám podaří
c&KFHPHVHGRNRQFH
sehnat nějaké peníze, tak se určitě chceme
PÈVÉFHRGVWÈKRYDWp
do konce srpna odstěhovat,“ přislíbil při
Do hovoru se zapojil i nevítaný nájem- rozloučení Vladimír Mana.
ník, který byl sice očividně pod vlivem Zda se mu to ovšem i podaří, to ukážou až
alkoholu, na cizí lidi se však snažil působit následující týdny.
(mls)

krát už tady kvůli tomu zasahovala policie. Dvakrát jsem je sama vypakovala, ale
oni se vždycky vrátili,“ svěřila se paní Ljuba pocházející ze Zakarpatské Ukrajiny,
která se do České republiky přivdala. Její
manžel však již před mnoha lety zemřel.
Ona sama vyzkoušela řadu profesí, nyní
je však, stejně jako její bratranec bez zaměstnání.

Hádky ukončí smrt, nebo léčebna
➢ z titulní strany

někteří na podporu nedosáhli, protože nesplnili podmínky. Mezi zásady
patřilo, že podnikatel nebo živnostník
má zapsanou provozovnu na území
města. Oni třeba provozovnu měli,
ale sídlo měli zapsané jinde,“ dodává
Rašková.
Zamítnutých žádostí však byly většinou jednotky procent. A už jich
ani moc nepřibude. „K poslednímu červnu jsme to de facto ukončili.
Ti, kteří chtěli, tak už požádali. A už
před prázdninami to byli jen poslední opozdilci, kteří si uvědomili, že ta
možnost tady je,“ konstatuje náměstkyně prostějovského primátora.
O tom, jak se nakonec podnikatelé
a živnostníci se situací vypořádali,
však rozhodnou až příští měsíce. „Myslím si, že v dalších dvou třech měsících ještě někteří hospodští zavřou, až
zjistí, že se jim tržby nevrátily do normálu a jsou třeba na polovině,“ vyjádřila se například jedna z provozních,
která nechtěla být jmenována...

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle vypadá hodně
slibně. Už v neděli 1. září by měli
první řidiči legálně vyrazit na severní obchvat města spojující Olomouckou ulici s odbočkou na Smržice. Ke konci se chýlí rovněž práce
na Kostelecké ulici. Nový rondel by
měl být zprovozněn rovněž se začátkem školního roku. Kvůli pokračují- 5GXGTPÊQDEJXCVLGHCMVKEM[JQVQXÚMXčNK
cím pracím na mostě přes Kostelec- ×RTCX¾O PC MąKåQXCVEG U -QUVGNGEMQW
kou ulici však z rondelu stále nebude WNKEÊDWFG\RTQXQ\P÷PCåX\¾ąÊ
(QVQ/CTVKP<CQTCN
možné najet na severní obchvat. I to 
by však mělo být vyřešeno dříve, než pokračovat pouze ve směru na Smržice.
Obdobně je tomu také s novou okružní
se původně počítalo.
křižovatkou na Kostelecké ulici. I ona
bude ve stejném termínu uvedena do
S kompletním dokončením severního provozu. „Zatím po ní bude možné projet
obchvatu města včetně mostu se dle pů- pouze ve směru na Kostelec na Hané a na
vodních předpokladů počítalo až v dub- Prostějov. Odbočka na severní obchvat
nu příštího roku. Vše bude nakonec hoto- a na Smržice nebude z této komunikace
vo o poznání dříve. „Úsek od Olomoucké zatím možná,“ upřesnil Rozehnal.
ulice až po odbočku na Smržice bude Důvodem jsou pokračující práce na hlavuveden do zkušebního provozu 1. září,“ ním mostu přes železniční trať a Kostelecpotvrdil Večerníku náměstek prostějov- kou ulici. „Po jejich dokončení dojde na
ského primátora Jiří Rozehnal (ANO terénní úpravy kolem celé stavby a uvedení
2011) s tím, že řidiči budou moci zatím cyklostezky Prostějov - Kostelec na Hané
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Prostějov (red) - Zemědělský
podnik Statek Prostějov informuje o aplikaci statkového hnojiva, které proběhne v nadcházejícím týdnu od 16. do 22. srpna.
Hnojit se mají zemědělské pozemky v jižní části města, což se
projeví, dle počasí a především
dle směru proudění větru, různou intenzitou zápachu. „Aplikace hnojiva bude prováděna
postupně na většině pozemků,
které obhospodařuje statek. Zapravení hnojiva do půdy bude
prováděno ihned po aplikaci,“
informovala Anna Kajlíková,
referentka mediální komunikace Magistrátu města Prostějov.
„Upozorňujeme na skutečnost,
že se Statek Prostějov nedopouští žádného protiprávního
jednání, pokud hnojivo zapraví
do půdy během osmačtyřiceti hodin. Hnojení statkovými
hnojivy je běžná a potřebná agrotechnická činnost prováděná
po sklizni obilovin,“ vzkazuje
Kajlíková.

$EXGHVPUDG

Prostějov (sob) – Oproti původnímu harmonogramu se prostějovští radní sejdou o sedm
dnů dříve. Svoji 89. schůzi mají
nově na programu již zítra, tj.
v úterý 17. srpna. Stane se tak
tradičně s velmi bohatým programem čítajícím rovnou dvacítku bodů s celou řadu podbodů. Rozmanitá jsou také témata.
Probírána bude například projektová dokumentace ke Společenskému domu, přestavba
kuchyně v Národním domě či
dohoda o ukončení smlouvy
o spolupráci při provozování očkovacího centra. Na programu
je také debatování o Disco clubu Morava, delší otevírací době
bistra u Matesů a mezi body je
rovněž jednání o poskytovateli 180 milionového úvěru či
příprava jižního prstence, tedy
zeleného pásu u ulice Okružní.
Na přednes přijdou i propagační služby při zápasech VK Prostějov, podpora TK Prostějov či
Divadla Point a nechybí ani řada
investic jako kupříkladu osvětlení přechodu v Kojetínské ulici či
nový chodník u MŠ v Čechovicích. K jednání se Rada statutárního města Prostějov sejde na
10:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí radnice.
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Nám se to jako zástupcům podnikatelů moc nelíbilo, protože ve srovnání
s jinými zeměmi – kde nastavili plošné
kompenzace, každý dostal určitý obnos peněz – to byl mnohem složitější
systém. Navíc byly vyhlášené pozdě,
spousta z nich své provozovny už nemohla zachránit,“ vyjádřila se na to
konto pro Večerník.
V Prostějově měli alespoň někteří
živnostníci štěstí v neštěstí, magist-
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Ò mají adresu sídla a provozovny na území města
Ò vykonávají činnost v souladu s živnostenským zákonem
Ò ke dni 27. prosince 2020 měli zapsanou živnost
Ò mají alespoň jedním z protikoronavirových nařízení vlády
zakázanou činnost
Ò nejsou v insolvenci
Ò použijí poskytnutou pomoc v přímé souvislosti s podnikáním

PODMÍNKY PRO ZISK PODPORY

Promiňte, od příštího týdne ale nesmíte pracovat. Tuto větu by možná
někteří lidé čas od času slyšeli rádi.
Ne tak ale živnostníci a podnikatelé,
kteří v době intenzivního boje s koronavirem museli vyvěsit cedulku na
dveře své provozovny nuceně. Ze dne
na den tak přišli o příjmy, přitom ale
museli nadále platit například energie,
nájmy a v řadě případů také mzdy.
„Upřímně? Kdybych neobchodoval
hlavně v zahraničí, tak nevím, zda
bych to zvládl,“ poznamenal nedávno výrobce sportovních dresů Milan
Sedlo. Načas bylo paralyzováno mnoho služeb, řemesel, obchodů.
Vláda České republiky poté vyhlásila
kompenzace. Jenže ne každý na ně dosáhl, na což upozorňuje také ředitelka
Okresní hospodářské komory Helena
Chalánková. „Kompenzace od státu
byly nepružné, byrokraticky složité,
pro živnostníky i pro firmy. Byly zde
nastaveny podmínky, že spousta lidí
ani na nějakou náhradu nedosáhla.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník
k

rát se totiž rozhodl, že jim pomůže.
A tak jen za letošní rok jim zaslal
nebo ještě zašle skoro tři miliony
korun. „Živnostníkům to velmi pomohlo. A myslím si, že i u spousty to
přímo zachránilo jejich podnikání,“
kvitovala tento krok Chalánková.
Proč se pro kompenzaci magistrát
rozhodl? „Přistoupili jsme k tomu,
protože jsou to naši občané, dostali se
do obtížné situace. A město jim mohlo aspoň touto finanční podporou
trochu pomoci,“ uvádí Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. Ostatně
rada má téma pomoci živnostníkům
na programu vesměs pravidelně.
„Velmi jsme tu aktivitu města podpořit živnostníky uvítali. Navíc Prostějov
byl v rámci České republiky jedním
z prvních měst, které podporu zavedly. Podmínky byly nastaveny docela
dobře, rychle, jednoduše,“ ocenila
Helena Chalánková. „Myslím si, že to
všichni kvitovali s povděkem, i když

řízením na projektovou dokumentaci.
A také financováním. To bude muset
být zajištěné i s pomocí úvěru. „Celkově bych rád zastropoval částku na
rekonstrukci na sto padesáti milionech
korun. Na jednání budeme schvalovat, od které společnosti si na stavbu
vezmeme úvěr,“ prozradil Večerníku
František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov.
Ten zdůraznil, že vedení města bude mít
na starost především dvě věci: funkčnost
a cenu. „Jde o to, aby Společenský dům

vypadal jako pro tohle století. Když už se
má něco opravit, tak pořádně. Zároveň
však budou důležitou roli hrát finance,“
poznamenal první muž radnice rovněž
přiblížil, v jaké fázi nyní přípravy na stavbu jsou. A kdy je vůbec reálné, aby začala.
„Aktuálně probíhá výběrové řízení na
zhotovitele projektové dokumentace. Na
základě toho proběhne další na zhotovitele stavby. Vše je v běhu. Každopádně
s rekonstrukcí chceme začít příští rok!“
Téma budoucnosti Společenského
domu je aktuální už více než desetiletí. V souvislosti s možnou výstavbou
obchodní galerie firmy Manthellan se
hovořilo o jeho zboření a zakomponování kulturního sálu do nového projektu. Proti demolici trvale bojovala část
opozice a na bourání nakonec nedošlo,
zvítězila varianta rekonstrukce. Ta se
má dotknout nejen pláště budovy, ale
také technického i sociálního zázemí.
Část z něj je ještě původní, přitom od
kolaudace budovy uplyne letos 30 let.
„Z hlediska pořadatele plesů je současná
podoba v zásadě vyhovující, až tedy na
toalety, které potřebovaly rekonstrukci
už před nějakou dobou. Bylo by dále
potřeba vytvořit zázemí pro dodavatele
cateringových služeb. Sál nemá úplně
dobrou akustiku, ale to se zřejmě bez radikálních zásahů nevyřeší. Některé věci
bych naopak v žádném případě neměnil,
například jevištní výtah je skvělá věc. Také
bych rozhodně nepřesouval hlavní vchod
do Komenského ulice, jak o tom v jednu
chvíli hovořili památkáři,“ vyjádřil se pro
tuto chvíli Tomáš Lázna, jeden z pořadatelů společenských akcí v budově. (sob)

PROSTĚJOV Řídit v 88 letech a za
současného provozu není nic snadného. Přesvědčit se o tom mohl ve
čtvrtek 12. srpna odpoledne senior,
který způsobil nehodu v koloně, která
v Prostějově tradičně vznikla po ulici
Olomoucká.
Osmaosmdesátiletý řidič osobního vozidla Renault Thalia jel za vozidlem Audi
A4, avšak nedržel si od auta před sebou
dostatečný odstup a narazil do jeho zadní části. „Vozidlo Audi náraz katapultoval
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do dodávkového vozu, které stálo před
ním,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje pro Územní odbor
Prostějov.
Hmotná škoda na všech vozidlech se
předběžně odhaduje na 75 000 Kč. „Po
nehodě si řidič ‚audiny‘ stěžoval na bolest,
ale nechtěl přivolat na místo sanitku s tím,
že lékaře vyhledá později sám,“ konstatovala Zajícová s tím bližší okolnosti nehody jsou nadále v šetření.
(mls)

PROSTĚJOV Tak tohle asi nečekal
nikdo. Do otevřených dveří vozu měla
předminulý pátek hodinu a pět minut
před polednem na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově narazit cyklistka, jejíž
věk nebyl zveřejněn. Zprávy Městské policie a Policie ČR se však rozcházejí... Co
je jisté, žena si sama způsobila zdravotní
lapálie, se kterými skončila v nemocnici.
V pátek 6. srpna v 10.55 hodin se stala na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově dopravní
nehoda, která byla nahlášena na linku Městské policie. „Řidič vozidla VW Passat zastavil při pravém okraji komunikace v blízkosti
lékárny. Otevřel dveře a chtěl vystoupit,
vzápětí si ale uvědomil, že nemá respirátor
a otočil se pro něho. V ten okamžik narazila
do otevřených dveří cyklistka v seniorském
věku a upadla na silnici, kde se zranila,“ popsala událost Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Podle tiskové zprávy Městské policie Pros-

„Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 1 000 Kč. Ani u jednoho
z aktérů se neprokázalo, že by řídili
pod vlivem alkoholu,“ přidala Zajícová.
V souvislosti s touto nehodou se Policie
ČR obrací na případné svědky nehody,
aby ji kontaktovali na lince 974 781 251
nebo 735 788 541, případně na lince
158 a poskytli bližší informace k popsané události.
(mls)
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tějov to ovšem bylo trochu jinak. „Žena na
jízdním kole jedoucí za autem s manévrem
řidiče nepočítala, a z bicyklu spadla na zem.
Do stojícího vozu sice nenarazila, ale i tak
se její pád neobešel bez zdravotní újmy.
Hlídka přivolala policisty. Ti si celou událost
převzali k dalšímu šetření,“ uvedl Petr Zapletal, tiskový mluvčí prostějovských strážníků
a prozradil, že žena byla záchrannou službou převezena do nemocnice s podezřením na zlomeninu.
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PROSTĚJOV Opět o krok blíže
k rekonstrukci je Společenský dům
v Prostějově. Stavba z přelomu 80.
a 90. let minulého století by se měla
dočkat komplexní rekonstrukce.
Radní na svém nejbližším zasedání,
které se uskuteční v úterý 17. srpna,
pak mají v programu hned dva body,
jež by začátek stavebních prací na
kulturním stánku měly přiblížit.
Zítřejší Rada statutárního města Prostějova, která se sejde celkem po devětaosmdesáté, se bude zabývat zadávacím
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PROSTĚJOV Do těžké situace se v průběhu posledního roku a půl
dostal nejeden živnostník. Vláda České republiky jim nařízeními pro
boj s koronavirem výrazně ztížila, nebo dokonce znemožnila fungovat. A zničehonic se tak mohli ocitnout ve finančních problémech.
V některých případech se přitom dočkali od politiků komentářů, že
měli „být ve vatě“. Vedení statutárního města Prostějov se naopak
v tuto chvíli rozhodlo pomoci. „Opatření, která šla napříč celou republikou, silně zasáhla do podnikání živnostníků. Proto jsme se
rozhodli několikrát pomoci,“ ohlédl se v čase prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011) s tím, že od dubna byla radními odsouhlasena peněžitá pomoc již ve výši 2 875 000 korun.

Magistrát poslal živnostníkům na pomoc téměř
miliony
korun
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Prostějov (sob) – Nemalé kritice bývá v Prostějově podrobováno ošetřování veřejné zeleně chemií. Magistrát koncem
minulého týdne informoval, že
v plánu jsou další akce. Mezi
16. a 21. srpnem budou muset
lidé počítat s chemickým postřikem hned v několika lokalitách. A podobně jako v uplynulém týdnu i tentokrát je cílem
ošetření okrasných keřů. „Za
vhodného počasí je plánováno chemické ošetření keřových
a okrasných záhonů v níže uvedených lokalitách města přípravkem herbicid Touchdown
Quattro,“ uvedla na internetových stránkách www.prostejov.
eu odbor správy a údržby majetku města. Na chemii se tak musí
připravit například v ulicích
Olomoucká, Norská nebo třeba
Budovcova, ale i dalších.
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Mezi oběma tábory se rozhořela hašteřivá válka. Ta připomíná zhruba situaci během koncertu Jaromíra Nohavici poté, co charismatický zpěvák
rozdělí své publikum na dvě skupiny.
Po jedné chce, aby během písně křičela „hanba, hanba“, po druhé zase,
aby volala „sláva, sláva“. Nyní se přesně tohle u nás opět děje ve velkém,
a to i bez Nohavici.
Už několik měsíců z jednoho tábora
na druhý létají informace i manipulace
nejrůznějšího druhu jako při slovním
nohejbale. Kdyby zůstalo pouze u argumentů a protiargumentů, bylo by
dobře. Bohužel v závislosti na nátuře čas
od času jednotliví hráči na druhou stranu pinknou také nějakou tu urážku či
nadávku. Pozoruhodné přitom je, že se
jedná o zápas, kde je více hráčů jako diváků. Snad nikdo nechce zůstat stát stranou a naopak každý má chuť se zapojit.
Proč bych zrovna já měl být výjimkou?
Můj názor na celou věc je asi takový:
jsem velice rád za to, že každý z nás má
právo se rozhodovat o svém životě
i zdraví sám. NejrůznějšíchHčasto neXG
]QÈQE
smyslných
jsme si s covidem
=SURYRomezení
W jako nelze
užili už opravdu
dost.
RVTak
ÔÉP
]½
Y
nikoho nutit k tomu,NX
UR aby sportoval,
žil zdravě
byl FL
ohleduplný ke svému
NHNa RQ
okolí, nelze nikoho očkovat proti jeho
vůli. To, ať zůstane na volbě každého
z nás. Pokud však před očkováním
dáme zcela dobrovolně přednost
riziku onemocnění, pak bychom
měli být připraveni také za své
rozhodnutí nést následky. Jestliže
tedy kdokoliv, kdo měl možnost
se nechat naočkovat a neučinil tak,
posléze covidem onemocní a bude
hospitalizován v nemocnici, pak
se přímo nabízí, aby si případnou
zdravotní péči hradil čistě z vlast-

ních peněz. Absolutně nechápu,
proč by svobodný a svéprávný
člověk měl komplikovat život zdravotníkům za peníze z veřejného
pojištění! To samé by samozřejmě
mělo platit i v případě, že v nemocnici
skončí kvůli případným problémům
přímo souvisejícím s vakcinací.
Myslím, že by to takto bylo naprosto
férové a žádná další opatření ze strany
naší vlády už opravdu nejsou potřeba.
Nemyslím totiž, že by i díky relativně
vysokému počtu naočkovaných letos
hrozilo překročení kapacit nemocnic
tak, jak se o něm hovořilo po celou
uplynulou zimu.
Stačí tedy, aby každý z nás svobodných lidí přijal i finanční odpovědnost za své zdraví. Pak už by nikdo
nemohl být negativně nálepkován,
nebo dokonce napadán za to, že se
očkovat nechal či nenechal.

T

Jejich vystupování tak musí být setsakra dobře připraveno a propracováno, protože jest tady stále ještě část
inteligentního voličstva, která se nenechá opít rohlíkem, případně vyřváváním líbivých hesel, ale chce vidět
jasnou vizi a cíl. Zatím je to spíše taková příprava na září, a to jak ze strany
kandidátů, tak i ze strany voličů. Ale
neusněme a bděme, hlavně my voliči.
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a snad i příslib do budoucnosti. Doufám, že fotbalové Euro již nikdy nebude taková zpotvořenina, aby se hrálo
všude možně, jeden tým byl přitom
protěžován, protože hrál prakticky,
až na jednu výjimku, pořád doma.
Další milou radost udělala v našem
městě tenisu zaslíbeném i naše děvčata, když Barbora Krejčíková vyhrála
French Open a Kája Plíšková si zahrála finále Wimbledonu. Upřímně jsem
nečekal, že budu hned dvakrát fandit
u televize při finále grandslamového
turnaje svým krajankám. A to jsme
ještě netušili, že na olympiádě v Tokiu to cinkne rovnou dvakrát, z toho
dvě holky s prostějovskou stopou
vystoupaly dokonce až na vrchol.
ejsem velkým houbařem a tak
nevím, zda aktuálně v lese
rostou houby. Čeho si ovšem nelze
nevšimnout, je narůstání předvolebních aktivit před říjnovými volbami.
Upřímně v létě se lanaření voličů dělá
hodně špatně, ale kandidáti nikdy
nespí. A tak nám vykukují pomalu,

ale jistě billboardy, čteme stále více
slibujících článků v novinách, někteří
si ty tiskoviny rovnou vyrábějí vlastní. Máme tady zase předestřenou
světlou budoucnost od těch, těch
a těch. Schválně nikoho nejmenuji,
abych nebyl obviněn z nadržování,
ale přiznejme si, že pokud by každý
splnil to, co slibuje, tak se tady budeme mít jako v ráji.
omu ovšem věří jen prvovolič,
případně jedinec zaslepený
vášní k nějaké partaji. Buďme tedy
realisté a studujme programy spíše s nadhledem, čtěme spíše mezi
řádky a hlavně se podívejme na to,
jak budou kandidáti vystupovat
v reálu. Ovšem ne v připravených
spotech, ale až se jich někdo něco
zeptá, že budou muset reagovat
střelhbitě a na první dobrou.
Zde se mnohdy dotyční pěkně
odkopou a body jdou hned dolů.
Předvolební debaty nás samozřejmě
teprve čekají, ale témat k řešení je už
teď dost. A tak mě osobně také zajímá, jakým způsobem k těmto disputacím přistoupí jednotlivé televize.
Známe servilnost státní televize,
známe nepřipravenost moderátorů
na televizích soukromých. Já osobně
jsem zvědavý, jak to všechno letos
proběhne, protože tyto volby jsou
pro mnohé strany bojem o existenci.

Trvalo to pøíliš dlouho
Tak nakonec jsme se dozvěděli, že ve Vrahovické ulici byla v rámci rekonstrukce vlastně udělána jen nová silnice a nějaké ty obrubníky. A také oprava
mostu přes Romži. Může mi někdo vysvětlit, proč to trvalo tak dlouho, celkem přes čtyři měsíce? Podobné práce jinde ve vyspělé Evropě dokáží zajistit
během tří nebo čtyř týdnů! Co se ostatně divím. Při pohledu na Vrahovickou ulici, kdy většinu dní na stavbě nebyla ani noha, se něco podobného dalo
předpokládat. Divím se jen, že město takovou fušeřinu podporuje.
Milan Pazderka, Prostějov
Proè ne stadion Oldøicha Machaèe?
Tak jsem se dočetl, že Cenu města Prostějova za rok 2020 dostane i pan Oldřich Machač. Je to velmi chvályhodné, ale podle mého názoru i velmi ubohé.
Ubohé v tom, že veškerá minulá radniční garnitura mohla tohle udělat již dávno a za života tohoto fenomenálního hokejisty! Místo toho se tato ocenění
dostala i těm, jejichž zásluhovost pro město je diskutabilní, a i těm, kteří o našem městě nic nevědí. Je sice pravda, že kdysi bylo o panu Machačovi natočeno a slavnostně představeno sportovní „cédéčko“ a jemu předáno v Národním domě při udělování cen sportovcům, ale vzhledem k jeho osobnosti to
je zanedbatelné. Závěrem ještě jedna poznámka. Když už máme lavičku Václava Havla, popelník pana Kubery, světničku pánů Svěráků i náměstí E. Husserla, tak proč ne i zimní stadion Oldřicha Machače?
L. V., Prostějov

Do hospod i bez potvrzení
Je zajímavé, jaký přístup k jednotlivým hostům mají různí majitelé restaurací. Každý den si zajdu do města na kávu nebo nějaké to pivko. Zatímco
někteří členové obsluhy po mně chtějí potvrzení o negativním testu nebo
očkování, jiným je to úplně jedno a nekontrolují vůbec nic. Nejeden kamarád se mi svěřil, že chodí do hospod běžně, aniž by nějakým tímto povinným potvrzením vůbec disponoval. Stalo se mi jen jednou za uplynulé dva
měsíce, co do jedné kavárny, kde jsem seděl, dorazily dvě paní z hygienické
stanice na kontrolu...
Jiří Vysloužil, Prostějov

Za chování odpovídá majitel
Ve Večerníku jsem si přečetl opět stížnost na obyvatele ubytovny v Olomoucké ulici. Což takhle ale volat k zodpovědnosti majitele této ubytovny? Ten přece
zodpovídá za chování svých nájemníků. Článek o tom, kdo vůbec majitelem je, jaké a od koho dostává dotace, jak vysoký je nájem v jednotlivých bytech a co
konkrétně on udělal pro bezpečnost a blaho svých nájemníků, by byl pro všechny čtenáře určitě víc než zajímavý. Jen nevím, v jaké výši a jak rychle by na uvedené
opět zareagovala „pražská kavárna“, což o ubytovnách a malometrážních bytech v ulici Marie Pujmanové ve Vrahovicích platí víc než dvojnásob! M. K., Prostějov

Z

Ř

íká se o nás, že se umíme semknout jen při fandění v hokeji
či fotbale, leč tady se podařilo něco
skvělého. A tak si myslím, že to s českým národem není tak špatné. Znám
i ze svého okolí spoustu lidí, kteří
pomohli, a pomoc určitě ještě nekončí. Jsem rád, že i město Prostějov
pomohlo svým příspěvkem, protože
opravdu každá pomoc se cení. Říká
se „Pomoz a bude ti pomoženo“.
Věřím, že se nám další pohromy vyhnou a my budeme žít bez tornád. Jak
jsem říkal na začátku, přírodě neporučíš, a pokud se k ní budeme chovat
tak macešsky, jak to dokážeme jen my
lidé, tak nám to vrátí i s úroky. A mazlit se s námi určitě nebude.
mínil jsem tady soudržnost našeho národa při fandění. Zde již
považuji léto za úspěšné. Nevěřil jsem
tomu, ale dosyta jsme si zafandili při
fotbalovém Euru. Musím smeknout
pomyslný klobouček před našimi
fotbalisty, od kterých nikdo nic nečekal. A ejhle, bylo to milé překvapení

Bývá zvykem, že se o létu mluví jako o okurkové sezóně, letos tomu tak však bohužel není. Proč bohužel? O počasí se mluví, že mu
neporučíš a bohužel koncem června se o tom přesvědčili na jižní
Moravě, kde udeřilo tornádo tvrdé síly, z jehož následků se tam
vzpamatovávají doteď. Jsem rád, že mohu na tomto místě mluvit
o obrovské solidaritě lidí, kteří nezištně pomohli financemi, materiálem, ale i vlastní rukou, a to doslova z celé republiky.

MALÉ LETNÍ PØEMÍTÁNÍ

Konečně! Tak dlouho rozdělovaly
náš národ pouze názory na Babiše,
Zemana a další politiky, že už to začínalo být nudné. Nyní se po čase
můžeme pohádat o něco konkrétnějšího, co se týká opravdu každého
z nás. Takže měli bychom se nechat
naočkovat proti nemoci covid-19, či
neměli? Tato otázka rozdělila náš národ jako snad nic jiného.
Argumenty obou dvou stran jsou
všeobecně známé. Zatímco jedni
očkování vidí jako jedinou šanci na
normální život, jiní odmítají, aby
někdo do jejich těl vpravoval cizí
látku, o níž si nejsou jisti, zda s odstupem času u nich nenapáchá více
škody než užitku. Nepřesvědčí je
ani to, že by je tato látka měla chránit před nemocí, která by minimálně ty obéznější a starší mohla přímo
ohrozit na životě.

Všichni máme právo na chyby, za které se platí

Povinné očkování je blbost!

MARTIN ZAORAL

*/26$9(Ġ(51Ì.8
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Podnikatelé v gastronomii, se nyní
potýkají také s nedostatkem zaměstnanců, kterých bylo už před covidem
málo. Chybí hlavně kvalitní personál,
který během několika uzávěr často
zcela změnil obor a mnohdy nemá
chuť se znovu vracet. „Když už se vrátit chtějí, nebo o tom alespoň uvažují,
řeknou se takové finanční nároky, že
si to raději udělám sám. Jinak bych totiž nevyšel už vůbec,“ svěřil se Večerníku jeden z prostějovských restauratérů. „Můj kuchař mi řekl, že se vrátí,
ale chce čtyři sta korun, což je více jak
čtyři tisíce na den! Se zbláznil, ale nemám jinou možnost a nikoho jiného,
tak jsem mu to zpočátku dal. Je pak
jasné, že jídlo se muselo zdražit,“ přidal se provozovatel menší restaurace
na okraji města, který si nepřál být
jmenován.
Jedním z hlavních důvodů této situace je nejistota. Nikdo není schopen
garantovat, zda se restaurace znovu
neuzavřou. Druhým změna životního stylu, kdy u leckoho dlouhé
směny, víkendové služby či pobyty
v práci o svátcích vystřídal pravidel-

ný režim pondělí až pátek ve fabrice,
a to dokonce za více peněz. „Ano, je
to tak. A to se pochopitelně rodině
líbí po všech stránkách a není tak
důvod vracet se zpátky k té otročině,“
řekl Večerníku Martin, bývalý kuchař
jedné z restaurací v centru Prostějova.
„A nemusím se otravovat s nepříjemnými lidmi,“ dodal potutelně.
Z pohledu konzumenta zdražování
a zároveň zhoršení služeb je dost
nepříjemná kombinace. Lidem
návštěvu restauračních zařízení nezlehčují ani nová pravidla pro vstup
do vnitřních i venkovních prostor.
Návštěvník musí disponovat testem
provedeným v testovacím centru,
v některých případech je možné
nechat se otestovat přímo na místě.
Platí také, že se lze prokázat certifikátem o provedení očkování nebo prodělaném covidu. V případě testů je
stále aktuální, že antigenní test platí
72 hodin, PCR test sedm dní.
Nezbývá něž jen věřit, že se Češi budou do podniků čím dál častěji vracet, a tak vzácnou českou hospodskou kulturu nenechají zaniknout.

21081110999

Gastronomie patří k oborům, které
obrovsky zasáhla koronavirová krize.
Po několikaměsíčních lockdownech
nedosáhla stravovací zařízení ani na
část podpor, a tak dokonce některá
z nich zanikla. Ti ostatní, kteří nepříznivou covidovou pandemii zvládli,
se potýkají s nedostatkem kvalitního
personálu a byli nuceni podražit.
Hospodští a restauratéři se ještě
nedokázali znovu pořádně probrat
z několika uzavření svých podniků.
Tržby za poslední rok nebyly nijak
slavné a navíc jim i teď chybí hosté.
Češi se během různých karantén naučili stravovat převážně doma, a tak
se do restaurací nehrnou.
Inu není se ani čemu divit. Ruku
v ruce s rozvolňováním jde totiž
i zdražování. To je nepříliš oblíbený
trend, který je viditelný v každém
odvětví, gastronomii nevyjímaje.
Cena jídel šla nahoru, v některých
případech až o pětinu. Provozovatelé
zkrátka musí reflektovat zvýšené náklady na vstupu. To se samozřejmě
projevuje zvýšením ceny, případně
úpravou nabídek na jídelních lístcích.

21052810689

Jaký je restart gastroKMĄHTNGP

21081121001

PROSTĚJOV VBěhem koronavirové pandemie zažila gastronomie, jedno z nejpostiženějších odvětví, obrovský zvrat. Měnila se pravidla vaření a stravování jak v restauracích, tak i v
našich domácnostech. Teď už se věci pomalu vracejí do normálu. Jak to ale vypadá ve stravování a jaké jsou důsledky koronaviru? V dnešní tematické stranáě PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku nakoukneme nejen pod pokličku hospodských zařízení a restaurací, ale také
přímo do domácí kuchyně.
Texty připravila:
Eva Reiterová
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RYCHLÝ
VELKÁ VLAKOVÁ VÝLUKA 9(ÿ(5
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Správa železnic: vše postupuje dle plánu,
za rok se výluky opět vrátí

Pěnčín (mls) - Správné Olomoucké tvarůžky musí uzrát. Ale
nic se nesmí přehánět. V prodejně smíšeného zboží, kterou v Pěčíně provozuje Van Anh Vu, našli pracovníci Státní zemědělské
a potravinářské inspekce plesnivé syrečky. „Na povrchu potraviny se vyskytovaly kolonie plísní
viditelné pouhým okem. Při
kontrole nebyly zjištěny nevyhovující teploty skladování tohoto výrobku. Potravina neměla
prošlé datum minimální trvanlivosti,“ uvedla inspekce na webu
www.potravinynapranyri.cz.

PROSTĚJOVSKO Tohle nikdo nepamatuje! A většinu znás to
i zaskočilo. Vlaková pauza na železnici vedoucí z Olomouce přes
Vrbátky do Prostějova a pokračující dále přes Bedihošť, Pivín
a Doloplazy do Nezamyslic se protáhne prakticky až do konce
prázdnin. Na ohlášenou výluku, která skončila ve středu 11. srpna,
totiž plynule navázala další. I během ní jsou vlaky nahrazeny autobusy, jejichž příjezdy a odjezdy se řídí dle výlukového jízdního řádu.

pro Večerník

Martin
ZAORAL

21081010988

Na hlavní regionální železniční trati
jsou koleje prázdné již od 27. července.
Mnoho lidí počítalo s tím, že uplynulý
týden se vlaky opět rozjedou. Ale nestalo se tak. „Vůbec jsem netušil, že se
to takto protáhne. Nechápu, proč jim
to tentokrát trvá tak dlouho,“ ozval se
do redakce Večerníku člověk dojíždějící za prací z Vrbátek do Prostějova.
Takto dlouhou výluku na železnici nepamatují ani na jihu regionu. „Pro naše
občany to nepochybně představuje

komplikace, nicméně žádné zásadnější
negativní ohlasy jsem od nich nezaznamenal. Očividně jim nezbývalo nic
jiného než se s tím smířit,“ komentoval
situaci starosta Nezamyslic Vlastimil
Michlíček, který byl rád, že se podařilo
alespoň odložit výluku na trati vedoucí
z Nezamyslic do Němčic nad Hanou
a Kojetína, která měla dle původního
návrhu probíhat rovněž letos v srpnu.
O důvodech takto dlouhé výluky ovšem nebylo starostovi nic známo.
Podle vyjádření Správy železnic na
uvedené trati vše pokračuje dle plánu. „Žádná výluka není překročena
ani prodloužena, odpovídají ročnímu plánu pro rok 2021,“ zdůraznil na
úvod pro Večerník Dušan Gavenda,
tiskový mluvčí SŽ.

Uzavírka se protáhne
#WVQDWU[OÊUVQXNCMčLG\FÊPCMNÊéQXÆVTCVKTGIKQPWWåQFMQPEGéGTXGPEG

Proè to trvá tak dlouho?
Jaké jsou důvody takto dlouhé odstávky
frekventované železniční trati? „V termínu od 27. července do 11. srpna jsme se
v úseku Olomouc – Prostějov věnovali
opravám geometrické polohy koleje
a celkové rekonstrukci kolejiště, což
zahrnuje výměnu železničního svršku, svařování kolejnic, údržbu zeleně
a v neposlední řadě opravné práce na
přejezdu,“ prozradil Gavenda s tím, že

v nadcházejících dnech budou probíhat výhradně práce na výstavbě zastávek Olomouc-Nové Sady a Nemilany.
„Zastávky nyní není možné využívat
a osobní vlaky jsou proto nahrazeny autobusy, průjezd rychlíků však není omezen,“ upozornil v této souvislosti.
Co se týče trati z Prostějova do Nezamyslic, tak tam má dle tiskového mluvčího
Správy železnic pokračovat celková oprava kolejí s výměnou železničního svršku.
„Probíhá také oprava trakčního vedení

Foto: Martin Zaoral

zahrnující mimo jiné výměny směrových lan, závěsů, děličů, proudových
propojení a výškových regulací trakčního vedení,“ upřesnil Dušan Gavenda,
jehož jsme se na závěr zeptali, kdy bude
po takto časově náročných opravách
něco podobného na dané trati opět
potřeba. „Další denní, případně nepřetržité výluky na této trati jsou plánovány
v roce 2022, a to vždy pouze v nezbytně
nutném rozsahu podle potřeb údržby
a oprav,“ uzavřel tiskový mluvčí.

Laškov (mls) - Osvobození Laškova se opět odkládá. V polovině
srpna měla skončit uzavírka silnice mezi místní částí Laškova
Kandií a Novou Dědinou. Nyní
už je jasné, že otevření úseku
hlavního tahu propojujícího Konici s Olomoucí se protáhne minimálně do konce srpna. V rámci
tohoto projektu se přitom nejedná o první zdržení, s rekonstrukcí
silnice se mělo původně začít už
začátkem června, tento termín
byl následně o měsíc posunut.

21081311012

PŮVODNÍ
zpravodajství

Plíseò nebyla
ušlechtilá

aneb jsme s vámi u toho...
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ném poli,“ popsala nehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
V autobuse cestovali čtyři cestující, kterým se naštěstí nic nestalo
a z místa byli přepraveni náhradním
vozidlem. „Naopak šestačtyřicetiletého řidiče Citroënu odvezla sanitka
do prostějovské nemocnice, kde byl
ošetřen. Jeho spolucestující, která
seděla vedle na sedadle, nehodu ustála bez zranění,“ prozradila Zajícová
s tím, že hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 1 300 000 Kč!
(mls)

#WVQDWUXLGNXNGXQOKOQ
UKNPKEKMFG\CUVCXKNXVT¾X÷
(QVQ2QNKEKGè4
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PROSTĚJOVSKO Tohle by
se profesionálům stávat nemělo... Předminulý pátek 6. srpna došlo na silnici mezi Vranovicemi-Kelčicemi a Prostějovem k nehodě, kterou
zapříčinil řidič autobusu příměstské linky společnosti FTL. Ten zezadu napálil do odbočujícího Citroënu
tak vehementně, že skončil v přilehlém poli plném
kukuřice. Jeho řidič pak dokonce se zraněními odjel
do nemocnice. Hmotná škoda přesáhla milion korun.
Příčinou havárie bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti.
„Řidič osobního vozidla začal brzdit, protože měl v úmyslu
odbočit vpravo. Vzhledem ke vzdálenosti již šofér autobusu
nebyl schopen bezpečně zastavit a naboural do zadní části
Citroënu. Po střetu vyjel bus vlevo mimo komunikaci, kde
zastavil v travnatém břehu. Osobní vůz skončil v kukuřič-

Øidiè autobusu poslal
Citroën do kukuøice!

jaké bylly kosttým
movvanné pr
p ohhlíídky na zám
mkuu...

Předchozí vývoj kvality vody k zákazu
pomalu směřoval a dle zasvěcených se
rozhodnutí hygieniků dalo předvídat.
„Celou sezónu jsme čekali, až konečně v přehradě přibude vody. Když už
se začal její stav zvedat k srpnovému
normálu, tak přišel zákaz od hygie-

Dalo se to čekat...

9. 8.
26. 7.
12. 7.
28. 6.
14. 6.
31. 5.
17. 5.

Voda nebezpečná ke koupání
Zhoršená jakost vody
Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi
Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi
Voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání
Voda vhodná ke koupání

JEDNOV Už na konci uplynulého se paradoxně nachází v jedné ze neděli se zde konal den otevřeroku se podařilo dokončit opravu dvou místních částí, a to konkrét- ných dveří.
Obecního úřadu v Suchdole. Ten ně v Jednově. Druhou srpnovou Díky rozsáhlým stavebním úpravám, které trvaly více než rok,
budova výrazným způsobem prokoukla. Do opravených prostor se
přestěhovala i místní knihovna,
vznikla zde také nová klubovna.
Celkové náklady byly vyčísleny
na zhruba šest milionů korun,
většinu peněz získala obec z dotací, obecní kasa dodala zhruba
milion korun.
Další akcí v obci bude Sousedské
posezení, které se před místní hasičskou zbrojnicí bude konat tuto
sobotu 21. srpna od 14:00 hodin.
1DGEPÊ×ąCFQDEG5WEJFQNUGPCEJ¾\ÊX,GFPQX÷(QVQ6GTG\C/CEJQX¾
(mls)

niků... V tomto ohledu se jedná o poslední kaňku za nepříliš vydařenou
sezónou,“ posteskl si provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek, který
upozornil, že během pěkných dní předloňského roku se břehy přehrady lidmi
plnily výrazně více než letos za stejných
klimatických podmínek.
Podobně hovořil i starosta Mostkovic.
„Zákaz koupání na přehradě zásadně
ovlivní výdělek kempu, který provozu-

0CX\FQT[VGRNÚOUTRPQXÚOFPčOUGNKFÆPCMQPEKWRN[PWNÆJQVÚFPGXRąGJTCF÷Wå
MQWRCVPGOQJNK
Foto: Martin Zaoral

VÝVOJ KOUPÁNÍ NA PØEHRADÌ 2021

Po zhodnocení výsledků odběrů z pondělí
9. srpna vyhlásili koncem uplynulého týdne krajští hygienici zákaz koupání. Kvůli
vodnímu květu sinic zde totiž hrozí akutní
poškození zdraví. Není to přitom jediný
problém. „Laboratorním rozborem bylo
zjištěno, že jakost vody ke koupání nevyhovuje hygienickým požadavkům v ukazatelích vodní květ, sinice, chlorofyl a průhlednost. Vzhledem k rozsahu znečištění,
kvůli němuž hrozí akutní poškození zdraví,
KHS vydala v tomto případě dočasný zákaz používání vody ke koupání,“ uvedla
tisková mluvčí KHS Olomouckého kraje
Markéta Koutná.¨

Martin ZAORAL

MOSTKOVICE, PLUMLOV Tohle nedělá radost nikomu! Koupat se
v přehradě je aktuálně dle hygieniků
pro zdraví nebezpečné. Jejich zákaz je
posledním hřebíčkem do rakve letošní
letní sezóny, kterou u nádrže zásadním
způsobem negativně ovlivnil úhyn ryb
a dlouhodobý nedostatek vody.

(QĄGDNDID>ÁH
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dající se nad Podhradským rybníkem.
Druhý příběh zachycoval trable staviBYLI JSME
tele plumlovského zámku Jana Adama
U TOHO
z Lichtenštejna. O bohatého nápadníka projevovala zájem celá plejáda
urozených dam, on si však mezi nimi
vyvolil sličnou, nicméně neurozenou
schovanku Marii. Jedna ze šlechtičen
nebyla s touto volbou smířena a nesouboji a ohňovou show. Naštěstí se bohou Marii nejprve zavraždila. ŠíPŮVODNÍ
za ně podařilo najít důstojnou náhra- lený čin posléze svedla na služebnou,
reportáž
du z vlastních řad.
kterou kníže nechal popravit. Za to jej
Samotné noční prohlídky pak po- ubohá žena proklela a jeho plány na
pro Večerník
stupně nabídly dva příběhy. První stavbu velkorysého zámku o čtyřech
z nich pojednával o přísné rychtářce, vysokých křídlech z tohoto důvodu
Martin ZAORAL
která měla rozsoudit spor dvou vý- vzaly za své.
FOTOGALERIE
Ještě před svým zahájením se noční robkyň dámských čepců. Přestože se Jak je vidno, oba příběhy se odehrávaklikni na
www.vecernikpv.cz
prohlídky potýkaly s nenadálým pro- za začátku tvářila přátelsky, její vlastní ly za dávných dob, v nichž nebylo o krblémem. Kvůli nejrůznějším kom- ješitnost ji přivedla k dosti krutému vavé události nouze. „Tuším, že mi jedFoto: Martin Zaoral
plikacím, které v této době už opět rozhodnutí. Za to byla prokleta, při nu dceru v příběhu popraví a druhou 2TQJNÊFM[X[XTEJQNKN[PCDCwV÷JTCFGDRNWONQXUMÆJQ\¾OMW
přináší přejezd přes hranice, nemohli pohledu na milovaného muže zkame- probodnou a vyhodí z okna zámku,“ starostka Gabriela Jančíková, která se kony svých dospělých ratolestí.
provodu rodičů spatřit děti malé, větší
dorazit šermíři ze Slovenska se svými něla a dodnes ji lze spatřit ve skále zve- posteskla si s úsměvem plumlovská s manželem vypravila zhlédnout vý- Mezi návštěvníky bylo možné v do- i ty odrostlejší. „Představení se nám
moc líbilo, herci byli opravdu velmi
dobří. Oba příběhy měly dosti dramatické rozuzlení, takže se naše malá
dcerka po nich málem rozbrečela. Na
3x foto: Martin Zaoral
druhé straně s úlevou sledovala, jak
jednotliví protagonisté po skončení
scény nakonec ‚ožívají‘,“ poznamenala
jedna z přítomných maminek.
Na zámku v Plumlově to bude žít
i o nadcházejícím víkendu, kdy se zde
bude konat akce Řemesla na Plumlově. Lidé se mohou těšit na ukázky
středověkého soustruhu, zbrojířství,
provaznictví, karetkování, lucetkování a dalších řemesel. V doprovodném
programu vystoupí mimo jiné šermíř2TQJNÊFM[\CéCN[QJÿQXQWUJQYPCP¾FXQąÊ
2ąÊNKwRąÊUP¾T[EJV¾ąMCPCMQPGE\MCOGP÷NC
.KFÆOQJNKUNGFQXCVKFQDQXÚVCPGE
ské skupiny Reliquia, Taurus a Plus
Ultra.

PLUMLOV Kletby nelze brát na lehkou váhu. Obzvláště jsou-li vysloveny krátce před smrtí. To je zřejmě hlavní poselství dvou příběhů, které se odvíjely před očima návštěvníků oblíbených nočních prohlídek plumlovského zámku. Ty se na jedné z turistických
dominant regionu konaly uplynulý pátek i sobotu a opět se těšily
značnému diváckému zájmu. Ostatně všechny termíny byly vyprodány, v sobotu tak musel být ještě jeden přidán. Poslední prohlídky pak začínaly o pravé půlnoci. A večerník byl u toho!

Akce nabídla krvavé příběhy i kvalitní herecké výkony

Zákaz koupání je v posledních letech
spíše ojedinělý. Naposledy k němu hygienici přikročili před čtyřmi lety. Loni,
kdy však panovalo převážně deštivé počasí, se voda výrazněji zkazila až v září,
předloni to bylo koncem srpna. Přestože
tehdy hygienici koupání v nádrži nedoporučovali, zakázáno nebylo. V roce
2017 však začal zákaz platit nečekaně
už začátkem srpna. Bylo to poprvé od
nákladného bagrování, kvůli němuž byla
přehrada čtyři roky vypuštěná.
Dle správce přehrady, kterým je Povodí Moravy, právě bagrování spolu
s dalšími opatřeními mělo zabránit
množení jedovatých sinic, a tím udržovat přehradu v takovém stavu, aby
se v ní lidé mohli bez obav koupat.
Teprve po jeho dokončení začal státní
podnik oficiálně hovořit o tom, že věc
i nadále komplikuje nedostatečné odkanalizování okolních obcí.

Poslední zákaz?
před čtyřmi roky

jeme. Už tak jsme i kvůli nízkému stavu
vody letos měli o dost méně lidí, než
jsme očekávali. Pevně věřím, že příští
rok to bude lepší,“ komentoval situaci
Jaroslav Peška.

Plumlov (mls) - Veřejné osvětlení
v celém Plumlově se nachází v havarijním stavu. Z tohoto důvodu město
plánuje jeho kompletní rekonstrukci.
„Aktuálně řešíme studii a následně
podáme žádost o dotaci z programu EFEKT,“ prozradila starostka
Gabriela Jančíková.

Vrhnou se na osvìtlení

Němčice nad Hanou (mls) Budova radnice stojící na Palackého náměstí v Němčicích nad Hanou sloužila původně jako obecní
pivovar. Ke svému současnému
účelu byla přestavěna v 17. století.
V dohledné době by měla projít
kompletní rekonstrukcí. Vedení
města si už v této souvislosti nechalo zpracovat studii, aktuálně vzniká
projektová dokumentace.

5DGQLFHY\KOÉzÉRSUDYX
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BUKOVÁ Hodně poničený plot běžně vyčíslena na 100 000 Kč,“ policie Olomouckého kraje. „Poa škoda za sto tisíc korun. To je informovala Miluše Zajícová, tis- licisté na místě mladíkovi udělili
součet úterní bouračky v Buko- ková mluvčí Krajského ředitelství pokutu,“ dodala.
(mls)
vé, kde mladý šofér nezvládl jízdu v autě značky Mitsubishi.
V úterý 10. srpna dopoledne jel
devatenáctiletý řidič v obci Buková s osobním vozidlem značky
Mitsubishi. U jednoho z rodinných domů narazil do oplocení se
vstupní brankou a tam také jeho
jízda skončila.
„Přivolaní policisté provedli
u mladíka dechovou zkoušku, kte- 8č\ X TWMQW PG\MWwGPÆJQ
rá byla negativní. K jeho zranění ąKFKéG UMQPéKN UVGLP÷ wRCVnaštěstí nedošlo a hmotná škoda P÷ LCMQ MCOGPPÆ QRNQEGPÊ
(QVQ2QNKEKGè4
na vozidle a oplocení byla před- FQOW
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zprávy z regionu

Mladík to vzal s Mitsubishi pøímo do plotu

Ve středu 11. srpna kolem čtvrté
hodiny ranní probraly podivné
zvuky majitelku rodinného domu
v Laškově. Při kontrole narazila
společně s manželem na muže,
kterého vylekali tak, že vzal zpátečku a rychle zmizel. Později se
zjistilo, že do domu vnikl přes
verandu a vytlačil větrací okno
do sklepa, dál už se z důvodu odhalení nedostal. Obyvatelé domu
ihned kontaktovali policisty. Ti
přibližně hodinu po oznámení
podezřelého padesátníka zadrželi
v sousední obci.

Vloupání se nezdařilo

Minulé pondělí 9. srpna v nočních
hodinách přelezl neznámý pachatel
plot zahrady v Hradčanech a přes
zahradu se dostal na dvůr, následně pak do volně přístupné garáže.
Uvnitř byl zaparkovaný nezamčený
Opel, kterého zloděj otevřel a ukradl z něho peněženku s finanční hotovostí 1 700 Kč, osobními doklady
a platební kartou. Stejnou cestou
pak z místa odešel.

Přes zahradu se
dostal až do garáže

V neděli 8. srpna brzy ráno, když
se obyvatel domu z malé obce
na Konicku oddával sladkému
snění, odsunul jeho soused dřevěnou stěnu mezi domy a dostal
se na jeho dvorek. Otevřenými dveřmi vstoupil do domu
a z chodby odnesl dvanáct lahvových piv. Když to dopoledne
okradený zjistil, rozohnilo ho
to natolik, že vzal spravedlnost
do svých rukou. Odemčenými
vstupními dveřmi vešel k sousedovi a z domu, kde bydlí s rodinou, si odnesl notebook a mobilní telefon. Oba muži jsou
v současnosti podezřelí z trestných činů porušování domovní
svobody a krádeže.

Sousedé se navzájem
okradli
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Hana Pospíšilíková propadla hanáckým tradicím
dicím
díky dětství v Kralicích na Hané
PROSTĚJOV Naše tradice nejsou
jen něco, co nás táhne do minulosti. Je to zároveň něco, co nás
spojuje s určitým okruhem lidí
a zároveň zásadním způsobem
tvoří naši jedinečnost. Bez nich
by všichni lidé na světě byli téměř
stejní a zřejmě i podobně osamělí.
Jenže tradice a úctu k minulosti
obvykle vyznávají pouze ti, kdo
měli šťastné dětství. Právě k těm
nepochybně patří i Hana Pospíšilíková (na snímku), která do světa
hanáckého folkloru nakoukla díky
prarodičům žijícím v Kralicích na
Hané. Nyní pro něj už řadu let obětavě pracuje coby předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení. Jak
se ona sama k folkloru dostala? Co
ji na něm tak fascinuje? A jak se jí
daří skloubit práci, rodinu a časově
náročného koníčka? O tom všem
i mnoha dalších věcech jsme si
s touto energickou a optimisticky
laděnou ženou popovídali.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin ZAORAL
yy Nedávno jste za své aktivity v oblasti folkloru získala prestižní cenu
Křesadlo určenou dobrovolníkům.
Co všechno vlastně v této oblasti děláte a kolik času vám to zabere?
„Co se týče práce pro spolek, jedná se
především o každodenní komunikaci
s členskou základnou, kterou tvoří přes
třicet kolektivů dětských i dospělých
souborů, muzik a jednotlivců. Pokud
jde o počet, tak hovoříme o zhruba
550 lidech. K běžné denní rutině patří
vyřizování e-mailové korespondence,
jednání s partnery, vedení účetnictví,
provozování e-shopu, vyúčtování dotací či našich závazků vůči Ochrannému svazu autorskému. A samozřejmě
dramaturgie a organizačně technické
zabezpečení akcí, plánování atd. Spolek nemá žádné zaměstnance, jeho
činnost závisí na bezplatné práci dobrovolníků.“
yy Pracujete jako realitní makléřka.
Jak se vám daří skloubit vaši profesi
s tak časově náročným koníčkem?
„Vše je o organizaci času. Jsem nejen
realitní makléř, ale i finanční zprostředkovatel. Jde o profese, které se vzájemně doplňují a já tak mohu klientovi
nabídnout komplexní služby. A to mě
na tom baví. Využít veškerý potenciál, který mám, ke spokojenosti všech.
Abych stihla vše, co jsem si pro daný
den naplánovala, musím využívat svůj
čas naplno a nezbývá mi tedy prostor na
zbytečnosti.“

yy Jaká byla vaše osobní cesta
k folkloru? Postavili vás na její začátek
rodiče nebo někdo jiný?
„Moje osobní cesta k folkloru byla dána
místem, kde se narodili oba moji rodiče.
V Kralicích na Hané jsem díky svým
prarodičům trávila většinu svého času
a začínala poznávat svět dětskýma očima.
A odtud to byl jen krůček k místnímu
dětskému folklornímu souboru Klásek,
kde jsem mohla trávit čas se svými vrstevníky. To bylo tedy moje první setkání
s folklorem. Studium mě zaválo daleko
od domova, a proto se u mě nekonal
přirozený přechod z dětského kolektivu
do dospělého Klasu. Vždy u mě však převládala touha vrátit se. Návrat se dostavil
až v mých pětadvaceti letech. V této době
začala éra aktivního folklorního života,
pravidelné zkoušky, rozličná vystoupení,
festivaly, zahraniční zájezdy, spousta zábavy, zážitků. Zažívali jsme pocit sounáležitosti a kamarádství. Společně jsme
vyjížděli vstříc folklorním akcím, navazovali nová přátelství trvající dodnes. Už
tehdy jsme měli příležitost se setkávat se
vzácnými lidmi, kteří nám předávali svoje znalosti, zkušenosti a rady. My doslova
hltali vše nové. Folklor se stal naším životním stylem. A konečně, v Klasu jsem si
našla i manžela.“ (úsměv)
yy Kdo všechno vám na ní ukázal
směr, kterým jste se posléze vydala?
„Samozřejmě moji rodiče byli těmi, kteří mě podporovali ve všech aktivitách,
v tomto ohledu jsem měla nesmírné štěstí. Od maminky jsem mívala pečlivě vyžehlený kroj, tatínek
mě poctivě vozil na zkoušky. A oba
rodiče bývali věrnými diváky při
našich vystoupeních. V pozdějším
věku v dospělém souboru to byla
například osoba Jana Kadlece, který mi byl velmi blízký a v mnohém
jsem jej obdivovala.“
yy Čím hanácký folklor uhranul právě vás? Co vás na něm
přitahuje?
„Celý život bydlím v Prostějově,
regionální příslušnost k Hané je tedy
daná. A co mě na folkloru přitahuje? Krása hanáckého kroje a možnost jej nosit,
nářečí, krásné písně. Vzácní lidé, které mi
osud postavil do cesty a kterých si vážím
pro jejich um a přátelství. Vždyť ve folkloru se ještě nikdo nezkazil.“
yy Zásadní roli sehrálo nepochybně
právě vaše působení v Klasu z Kralic
na Hané…
„Díky Klasu jsem prožila nádherných téměř třicet let ve společnosti výjimečných
lidí. Tak nějak vždy byli se mnou a já byla
jejich součástí. Ve folklorním souboru
je jedno, kolik je vám let, je zde místo
pro všechny věkové kategorie a blízkost
mládí vás udržuje v dobré náladě a s pozitivní myslí. Nemáte čas řešit bolesti nebo
nemoci nebo se přít o nepodstatné věci.“

vizitka
HANA POSPÍŠILÍKOVÁ
✓ nanarodila se 22. června 1965 v Prostějově
✓ už patnáct let je předsedkyní Hanáckého
folklorního spolku, který zaštiťuje přes 30
dětských i dospělých souborů a sdružuje
bezmála 550 nadšenců
✓ po základní škole nastoupila v roce 1980
na Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově,
po dvou letech přešla na Střední hotelovou
školu ve Velkém Meziříčí, kde maturovala v roce 1986
✓ o rok později začala studovat na Ekonomické fakultě VŠ báňské
v Ostravě, kterou úspěšně absolvovala v roce 1993
✓ od roku 1996 až dosud působí jako OSVČ v oboru finanční
zprostředkovatel pro Hypoteční banku, od roku 2015 také
jako realitní makléřka
✓ je vdaná a má dvě děti
✓ mezi její zájmy patří rodina a život, nesmírně ráda poznává vše nové
zajímavost: její práce ve folklorním spolku znamená zejména časově
náročné zvládání náročné administrativy, stejně jako ostatní
členové spolku tak činí bez nároku na honorář

yy Vaše hlavní aktivity se však točí kolem Hanáckého folklorního spolku.
Jak vzpomínáte na své začátky v něm?
„Hanácký folklorní spolek si letos
připomíná třicet roků od svého vzniku. V roce 1991 šlo ještě o Hanácké
folklorní sdružení, v jehož čele stál Jan
Kadlec, dlouholetý umělecký vedoucí
a choreograf Národopisného souboru Mánes a poté Hanáckého souboru
písní a tanců Klas. Marie Vysloužilová
byla druhou osobou v čele sdružení, od
roku 2006 jsem tuto štafetu přebrala já.
V začátcích mého působení jsme byli
ještě pod ochranou Folklorního sdružení ČR, který nás, jednotlivé regionální folklorní sdružení, zaštiťoval. Měli
jsme tedy vyřešen vztah s Ochranným
svazem autorským nebo třeba pojištění pro své členy. Fungovala spolupráce
mezi jednotlivými regiony na úrovni
souborů či festivalů, měli jsme
otevřené dveře při jednání
s rozličnými partnery. Byla
zajištěna propagace souborů
i na mezinárodní úrovni, vydával se časopis Folklor. Společná
setkání bývala velmi inspirativní. O všechny tyto výsady jsme
bohužel přišli a regionální pracoviště zůstala odkázána sama
na sebe.“
yy Plánujete nějaké speciální
oslavy 30 let spolku?
„Nic zvláštního. Doba covidová

mimo jiné i na e-shopu
hopu Hanáckého
folklorního spolku.“
yy Hanácký kroj hodně zviditelnil
malíř Josef Mánes, který svého času
pobýval v Čechách pod Kosířem.
oj nakreslit
Je podle vás těžší kroj
nebo vytvořit?
ilo
„Na Hané působilo
mnoho umělců, kteříí
se pokoušeli ztvárnit
krásu hanáckého
kroje, hanácké krajiny či architektury.
Kresby Hanaček
v podání Josefa Má-

nesa jsou
omenunezapomenuro všechh
telné a pro
ostatečně
ny
dostatečně
obně se
známé. Osobně
domnívám, že kroj je
ořit, ať už
těžší vytvořit,
du dostupz pohledu
nosti, nebo ceny.“

Buďme hrdi na místo, odkud
kud pocházíme,
buďme pyšní na své tradicee a berme je
jako součást dnešního života.
ota. Ukazujme
ten správný směr svým dětem,
tem, neboť
právě v nich je naše budoucnost...
ucnost...
se velmi výrazně podepsala na životech
nás všech. S akcemi různého typu se teď
doslova roztrhl pytel a všichni se snaží
dohnat ztracený čas. My budeme rádi,
pokud uspořádáme Setkání Hanáků
v režimu, na který jsme zvyklí. Loňské setkání jsme byli nuceni zrušit tři dny před
samotnou akcí, a to bylo velmi bolestné.
V této době se těžko plánuje.“
yyAkceseletosuskuteční28.zářívTovačově. Proč právě v tomhle městě?
„Setkání Hanáků proběhlo poprvé
v roce 2010 ve Velké Bystřici ještě jako
Setkání s hejtmanem Olomouckého
kraje. Jde o celostátně unikátní festival hanáckých tradic, krojů, tanců, písní a zvyků. Setkání byla a jsou putovní, v průběhu let jsme navštívili Tovačov, Doloplazy,
Zábřeh, Prostějov, Olomouc, Čechy pod
Kosířem, Přerov. A nyní se vracíme do
Tovačova, kde si město připomíná 700
let od svého vzniku. Za třináct let svého
konání se festival dostal do povědomí
široké veřejnosti a pro svoji autenticitu se
stal vyhledávanou folklórní akcí.“
yy Jako narozeninový dárek si chystáte nadělit knihu Lidový kroj na Hané.
Jak byste tuto publikaci představila?
„Populárně naučná publikace encyklopedického charakteru vznikala několik
let. Je jen dílem náhody, že závěrečné
práce na knize finišují právě k datu výročí
vzniku našeho spolku. Věřím, že se nám
ji podaří pokřtít letos v září u příležitosti
Setkání Hanáků v Tovačově. Čtenář se
na 250 stranách dozví vše o lidovém kroji
Hané a jejích podoblastí, přičemž důraz
je kladen na praktické předvedení ‚dobrých příkladů‘. Cílem je sestavit skutečný
manuál pro zájemce o nošení hanáckého
tradičního oděvu, doplněný o bohatý
fotografický materiál. K dispozici bude

yy Předpokládám, že i dnes se stále
hanácké kroje vyrábí.í. Kde a jak?
m kroji by vydalo
„Povídání o hanáckém
vek. (směje se)Sou
una samostatný příspěvek.
se)) Souajetku kroje, jejichž
bory mají ve svém majetku
některé součásti jsouu původní, staré
někdy i sto let. Je tedyy nutností krojový
materiál obnovovat. Potýkáme se však
álu, chybí nám kvaa
s nedostatkem materiálu,
flíky či nitě, paterky.
litní látky, kovové knoflíky
nohdy nahrazená
Ruční výšivka je mnohdy
strojní výšivkou, ručníí paličkovaná krajobou. Ještě máme
ka průmyslovou výrobou.
mezi sebou šikovné tetičky, které jsou
schopné vytvořit krojj – doslova umělecké dílo – tak, jak máá správně vypadat.
V hojnosti hanácké výšivky se odráží
atství lidí, kteří jej
úrodnost kraje a bohatství
m ještě ručně šité
nosili. Nezmínila jsem
boty, ručně vyráběné opasky vykládané
avími brky
kovovými plíšky či pavími
brky, kožené
darmovisy… A péče o hanácký kroj? To
je teprve alchymie!“
yy Kromě krojů je hanácký folklor
zejména o muzice. Je něco, co by právě tradiční hanáckou hudbu odlišovalo od lidových písní jiných krajů?
„Jednotlivé folklorní oblasti se odlišují
nejen krojově a nářečím, ale i muzikou.
V roce 1929 přišel na prostějovskou radnici JUDr. Jan Poláček, rodák ze Strážnice.
Jeho přínos pro Hanou byl nesmírný. Začal pátrat po zapomenutých hanáckých
písních, kterých v průběhu deseti let
zaznamenal na 1 500. Většina z nich byla
vydána ve sbírce Lidové písně z Hané.
Poláčkova sbírka je jedním z nejvzácnějších kulturních pokladů našeho národopisného regionu a pro většinu z nás
hlavním inspiračním zdrojem. Nesmíme
zapomenout na sbírky Františka Bartoše
či Františka Sušila nebo Guberniální sbír-

ku. Hanáci jsou v historických pramenech
popisovánijakolidklidnéažpohodlnépovahy a tomu by odpovídalo spíše volnější
tempo hudebního
hudebníhoprojevu,
projevu, vážné i lyricky
laděné tance. Hanáci zpívají i písně veselé,
hravé a žertovné, mnohdy dynamické
a temperamentní.“
yy Už řadu let chystáte přehlídku
O hanáckyho kohóta. Jaký je mezi
dětmi stále častěji vyrůstajícími s mobilem v ruce o folklor zájem?
„Situace ve folkloru je obdobná jako v ji-i
ných zájmových oblastech. Je to zejména
o vedoucích a jejich vůli a schopnostech
přivést děti k určité aktivitě. A jejich záá
jem udržet a rozvíjet. Samozřejmě ruku
v ruce s podporou rodičů. Přehlídka dětt
ských zpěváčků lidových písní s názvem
O hanáckyho kohóta je jednou z našich
početných aktivit ve vztahu k dětem. Na
Hané není bohužel taková situace
situace, jako
například na jihu Moravy, kde děti zpívají
ve svém přirozeném prostředí. Snažíme
se podchytit každý zpívající dětský hlásek, o kterém se dozvíme.“
yy Čím oslovuje folklor právě nejmladší generaci?
„Domnívám se, že jde o vzory. Malé děti
chtějí být oblečeni v kroji jako jejich rodiče, největší přírůstek vidíme tedy v rodinách ‚postižených‘ folklorem. Ostatně
tak to bylo i u nás. S manželem máme
stejný koníček a nějak přirozeně se stalo,
že obě naše děti nejprve tančily v Klásku
a poté působily v muzice jako muzikanti.
Folklor se stal pro nás životním stylem.
Velké díky osvíceným učitelům působícím na základních školách vychovávající
děti k lásce k lidovým tradicím. Školy
jsou místa, kde mohou vzniknout velmi
kvalitní a početné dětské soubory. A nikomu nepřipadá divné, že ten druhý

obléká kroj a vypadá ‚nějak divně‘.“ (pouu
směje se)
yy Máte vy sama nějakou oblíbenou
hanáckou písničku?
a
„Hanácké písničky jsou věrným obrazem hanáckého nářečí. Těch oblíbených
mám celou řadu. Z repertoáru Hanáckéy
ho mužského sboru Rovina mohu vyjmenovat Trávo, trávo nebo Dež sem já
šil na Svaté Kopeček. Při poslechu těchto
písní mívám pocit takového příjemného
a
mrazení. A pak samozřejmě písně z Klay
su – Vyletěla holubička a Rokyta, rokyta a mnohé další, nelze vyjmenovat
všechny.“
yy Je hanácká píseň, kterou bysyyJe
te si nechala zahrát na vlastní
svatbě?
„Určitě by neměla chybět píseň
Sivá holubičko.“
yy Tím se dostávám k DVD
Hanácká svajba, které jste
natočili už v roce 2014, a i to
by mělo svoji roli sehrát při
letošních oslavách. Jakou?
„Společný projekt Hanácká
svajba se narodil v roce 2005
u příležitosti předvedení
hanáckého svatebního obd
řadu v rámci Mezinárodního folklorního festivalu
ve Strážnici. Podílelo se na
něm více než sto účinkují-í
cích zzněkolikafolklorních
několika folklorních
souborů. Od společného
projektu Hanácká svajba
uběhlo více než patnáct let
a uvedené nastudování
nás v nepatrných obměnách provází
celou
dobu.
P fesionální
Pro
Profesionální
nahráv ka
Hanácké
svajbyvroce
2014 se
stala lo-

(QVQCTEJKX*CP[2QURÊwKNÊMQXÆ

gickým vyústěním dlouholeté vzájemné
spolupráce hanáckých souborů.“
yy Na fasádě prostějovského zámku
se píše „Hanák tade bode do skonáni
světa.“ Co bude potřeba, aby tomu tak
skutečně bylo?
„Buďme hrdi na místo, odkud pocházíme, buďme pyšní na své tradice a berme
je jako součást dnešního života. Ukazujme ten správný směr svým dětem, neboť
právě v nich je naše budoucnost.“
yy Co byste popřála spolku do dalších deseti let jeho existence?
„Mít vizi a chuť do práce, inspiraci a zapálené lidi. Spolupracovníky, bez jejichž
práce existence spolku není možná. Lidi,
kteří svou prací a životním stylem jsou
vzorem pro ostatní a motivují k lásce
k našim tradicím. Protože tradice jsou to,
co nás odlišuje od okolního světa.“
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Konstelace hvězd Prostějova
Mysl Prostějovanů pozvolna ovládnou přípravy na nový školní rok. Rodiče vezmou obchody se školními potřebami útokem, ovšem daleko větší starosti nastanou
s ohledem na nová proticovidová opatření. Nebude to lehký začátek školního roku.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Dávejte
si pozor na pusu, obzvláště v případech, kdy budete hovořit s lidmi,
které nutně potřebujete mít na své
straně. Pokud si je poštvete proti
sobě, mnoho věcí se vám může rapidně zkomplikovat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Při cestování
městskou hromadnou dopravou
potkáte člověka, který vás zaujme
na první pohled. K vašemu štěstí se
s ním náhodně potkáte i druhý den
a oslovíte ho. Nový milostný vztah
tak bude na světě.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Hodně věcí nesplníte tak, jak
vám bylo uloženo nebo jak jste
si sami naplánovali. Může za to
vaše lenost a neschopnost se po
dovolené přizpůsobit realitě.
Přinese vám to značné problémy.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Do
peněženky máte stále hlouběji,
což vás přiměje přijmout razantní
úsporná opatření. Utrpí tím
hlavně rodinný rozpočet, protože
financovat vlastní radovánky budete
i nadále. K nelibosti partnera.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Váš spánek
nebude v tomto období zrovna
klidný. V hlavě vám straší spousta
restů, na které jste se v uplynulých
dnech vykašlali. Pokud chcete
usínat s klidným svědomím, vše
postupně začněte napravovat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
U rodinného krbu bude převládat
pohoda, ovšem na pracovišti se
budete muset vyrovnat s pravým
opakem. Nervozita se tady bude
stupňovat poté, co nadřízení
vyhlásí svůj úmysl propouštět.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Žijete
stále v přesvědčení, že jste naprosto
neomylní. Jenže právě teď uděláte
chybu, za kterou byste si nejradši
nafackovali. Náprava bude složitá,
ale pokud získáte pomoc svých
kolegů, zvládnete to.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Abyste se
ve své kariéře posunuli dál, budete
muset ustoupit ve svých nárocích.
Aktuálně se musíte sklonit před
úkolem svého šéfa, přestože ho
budete považovat za nesmyslný. Pro
klid v práci to ale udělejte.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Většinu dní tohoto týdne budete
mít špatnou náladu, která bude
pramenit z neshod s partnerem.
Poslední dobou to jde ve vašem
vztahu z kopce, takže je pravý čas
na změnu. Neodkládejte to.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Velice špatně si nastavíte aktuální
rodinný rozpočet. Musíte utáhnout
opasky, jinak byste se do výplaty bez
půjčky neobešli. Omezte nesmyslné
vyjížďky do supermarketů, stačí
jednou za týden.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Do
práce se budete vyloženě nutit, a to
jak v zaměstnání, tak doma. Přepadne
vás obrovská lenivost, takže většinu
času budete chtít odpočívat. Jak se to
ale bude líbit kolegům a partnerovi,
to je ve hvězdách.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Děláte
většinou věci podle svého, ovšem
nyní nastává čas, kdy budete
muset udělat výjimku. Dostanete
úkol, kterému budete rozumět jen
velice málo. Proto se bez pomoci
přátel neobejdete.

nákupní
servis
pro vás
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Letní Flora Olomouc startuje již v tomto týdnu a PROSTĚJOVSKÝ Večerník vám tak přináší poslední SOUTĚŽ O VSTUPENKY. Letošní Flora láká na téma „Souznění s přírodou“ a těšit se můžete na
bohatý program se spoustou lákadel v rámci výstavy 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 posledních 5 vylosovaných šťastlivců.

3. SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
KDO BUDE HLAVNÍ HVĚZDOU VEČERNÍHO POSEZENÍ U VÍNA?
a) Jožka Šmukař
b) Daniela Magalová
c) Břeťa Osička
Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách Flory Olomouc 2021...
Výherci volné vstupenky z čísla 31: Ludmila ŠVECOVÁ, Kostelec na Hané * Majka LUSKOVÁ,
Prostějov * Josef OSLADIL, Bohutín * Marie PORTEŠOVÁ, Ptení * Jana HORÁKOVÁ, Prostějov
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 18. 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 dodávkyy
O
elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: KÁVA...
Instantníí kkáva
84,90
Jacobs Velvet 200g
Instantní káva
89,90
Nescafé Classic 200g
Mletá káva Standard
79,90
Jacobs Aroma 250g
Mletá káva Standard
89,90
Jihlavanka 250g
Mletá káva Standard
9,90
Marila 1000 g (70g)
Mletá káva Espresso
159,00
Lavazza 250 g

16. srpna 2021

89,90 (100g)

129,90

188,90

89,90

-

99,90 (100g)

119,90

82,90

84,90

119,90

-

89,90

54,90

57,90

89,90

54,90 (150g)

89,90

89,90

89,90

54,90(150g)

24,90 (150g)

179,00

178,90

179,90

99,90

-

114,90

159,90

127,90

-

Káva je nápoj z upražených a rozemletých semen plodů kávovníku, je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Nejčastěji se pije ze zrnek druhu arabika
a robusta. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost
a zvyšuje krevní tlak, především se pak pije právě pro své povzbuzující účinky. Je také
velmi oblíbeným nápojem při setkávání lidí a často je podávána po jídle jako jakási
„tečka“ či pro lepší trávení. Je druhou nejprodávanější komoditou na světě (po ropě),
k největším producentům patří Brazílie, Vietnam, Kolumbie a Indonésie. V prostějovských regálech marketů seženete instantní kávu značky Jacobs Velvet nejlevněji
v Albertu a Classic od Nescafé v Kauflandu, kde nabízí i cenově nejvýhodnější mletou
kávu Jacobs Aroma Standard. Espresso Lavazza má za nejnižší cenu Billa a kdo má
rád značku Marila, měl by navštívit Penny market. V cenách mleté kávy Jihlavanka
Standard není mezi šesti markety žádný rozdíl.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 11. srpna 2021.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 17. srpna: Hrázky, J. Köhlera, J. Křičky, J.Rokycany, J. Suka, Kpt. J. Nálepky (J. Rokycany - J. Křičky),
V. Nováka, O. Nedbala, O. Ostrčila, Čs. Odboje, Vrahovická komunikace SSOK (Majakovského – Rokycany)
pravá strana do centra
čtvrtek 19. srpna: M. Alše, Husitská, P. Jilemnického, I. Olbrachta, K. Světlé, Sokolovská, Kyjevská, Trpínky,
Jaselská, Prešovská, Čechůvky, K. Světlé parkoviště + komunikace policie ČR, spojka I. Olbrachta (M. Alše –
I. Olbrachta), Čs. armádního sboru, Vrahovická (most Romže - Čs.armádního sboru)

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Budětsko, Zavadilka, Konice Obec: Prostějov
Obec: Konice
Dne: 31. 8. 2021 od 7:30 do Dne: 30. 8. 2021 od 7:00 do 15:00 Dne: 30. 8. 2021 od 7:30 do
15:30 hodin. Vypnutá oblast: hodin. Vypnutá oblast: celé obce: 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Konice: celé ulice Zádvoří, Nad Budětsko, Zavadilka. Část obce ul. U Spalovny - č. 12 (ŠvehloŠafranicí, č. 479, 593, 508, 366, Konice: lokalita Vyšehrad od va střední škola polytechnická
377 Pod Vyšehradem, ul. Chmel- č. 365 po č. 243 (vč. areálu Správy Prostějov), Stavební společnost
nice od č. 44 a 4 po č. 161, Ovčír- silnic) a dále od č. 246 a 328 po Navrátil, s.r.o., ul. Kojetínská
č. 278. Odběratelské trafostanice: s č. 13, 13a, 15 (ČS PHM Kona, Cihelna I, Cihelna II.
Budětsko ZD (č. 300491), FVE jetínská vč. vedlejšího průmysloObec: Konice
Dne: 6. 9. 2021 od 9:30 do 11:30 Solar Global Ochoz (702091).
vého areálu).
hodin. Vypnutá oblast: Konice - Obec: Pohora, Horní Štěpánov, Obec: Prostějov - Domamyslice
celé ulice: Na Příhonech, Vodní. Nové Sady, Brodek u Konice, Dne: 8. 9. 2021 od 7:30 do 14:30
Dešná, Lhota u Konice
Areál ROLS Konice.
hodin. Vypnutá oblast: levá straDne: 6. 9. 2021 od 7:30 do na ul. Jasmínové s č. 9-19.
Obec: Konice
Dne: 6. 9. 2021 od 11:30 do 09:30 hodin. Vypnutá ob- Obec: Kralice na Hané
15:00 hodin. Vypnutá oblast: last: celé obce: Pohora, Horní Dne: 31. 8. 2021 od 7:30 do 14:00
Konice - celé ulice: Kružíkova, Štěpánov, Nové Sady, Brodek hodin. Vypnutá oblast: Kralice na
Vápenice, Husova, Sportovní, Ko- u Konice, Dešná, Lhota u Koni- Hané: jednostranně ulice Hlavní
menského, Zahradní, Radošovec, ce. Odběratelské trafostanice: třída od č.p. 16 po č.p. 13.
u
Konice
suška Obec: Kralice na Hané
Areál železničního nádraží č. 691 Brodek
a 485. č.p. 691 a 485 na ul. Jirás- (č. 300798), Jednov vodárna Dne: 7. 9. 2021 od 7:30 do 15:30
kova. Odběratelské trafostanice: (č. 300803), Brodek u Konice hodin. Vypnutá oblast: Kralice
Konice Kožetvorba (č. 300807), Preciosa (č. 300797), OSKAR na Hané - celé ulice: Prostějov(č. 310061) Vantage Towers s.r.o. ská, U Mlýna (vč. 78, 79, 375,
Konice Kovo (č. 300806).
Obec: Žárovice, Hamry, Vícov 147), Nerudova (od 77 po č. 68).
Obec: Ohrozim
Dne: 8. 9. 2021 od 7:30 do 16:00 Dne: 6. 9. 2021 od 7:30 do 18:30 Jednostranně ul. Zákostelí od č.
hodin. Vypnutá oblast: lokalita hodin. Vypnutá oblast: celé obce 67 po č. 226 (vč. ZŠ a kostela).
RD u kulturního domu s č. 181- Žárovice, Hamry vč. chatové lo- Obec: Otonovice
kality a areálu armády, obec Vícov Dne: 9. 9. 2021 od 7:30 do 15:00
193 a 211.
- areál ZD a FVE Vícov.
Obec: Víceměřice
hodin. Vypnutá oblast: OtonoDne: 1. 9. 2021 od 7:30 do 14:00 Obec: Prostějov
vice - jednostranně ulice od č. 32
hodin. Vypnutá oblast: Vícemě- Dne: 2. 9. 2021 od 7:30 do 15:00 po č. 54 a dále ulice od č. 42 a 28
řice - jednostranně ulice od č. 132 hodin. Vypnutá oblast: ul. Krap- po konec obce s č. 41.
kova s č. 20, 22, 24 + garáže.
po 101 + č.p. 133 a 135.
E.ON Distribuce a.s.

PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉH
VEČERNÍKU
ČERNÍKU

DÁREK NAVÍC ZDARMA!

1(9+(-7(16.217$.729$7
tel.: 582 333 433 | mobil: 608 960 042
e-mail: predplatne@vecernikpv.cz
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16. srpna 2021
SLUŽBY

REALITY
Prodám rodinný dům se zahradou
v Prostějově – Krasicích. Dům je cihlový, podsklepený, s byty 2+1 v přízemí a 3+1 v patře, průjezdem, dvorem
a 2 garážemi.Veškeré inženýrské sítě
připojeny. Oprava nutná.
Bližsí informace na tel.: 731 090 232

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz

WWW.VECERNIKPV.CZ
Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal.

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

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

=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,

Dne 18. srpna 2021
uplyne 20 roků od smrti
pana Hynka ŠMERDY
z Nivy.
Za tichou vzpomínku
děkují manželka
a děti s rodinami.
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Zavzpomínejme
na vaše blízké!
To, že již nejsou
mezi námi,
neznamená,
že stále nejsou
v našich srdcích.
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
LQN
3OXPORYVNi
LQN
6PUåLFH60m2
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
7\ORYDpo rek.
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 739 322 895
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Volejte: 723 335 940
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zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých
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VOLEJTE: 739 322 895
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www.realitypolzer.cz

KOUPÍM

Dne 12. srpna 2021
to bylo 60 roků,
co po havárii odešel z tohoto světa
pan Ladislav PROCHÁZKA
z Holubic.
Vzpomínají spolupracovníci.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 14. srpna 2021
jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí
paní Jiřiny BERKOVÉ
z Žešova.
Za tichou vzpomínku
děkují děti s rodinami.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Dne 17. srpna 2021
vzpomeneme 20. výročí úmrtí
pana Milana ZATLOUKALA
z Hrubčic.
Za tichou vzpomínku
děkuje manželka, dcery Hana
a Jitka s rodinami.

Co osud vezme, nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Kdo v srdci
žije, neumírá...

Dne 15. srpna 2021
jsme vzpomenuli na den,
kdy by se dožil 100 let
pan Ladislav HAŠÁK
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami.

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

Dne 8. srpna 2021
jsme vzpomenuli
4. smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka,
dcera, sestra a manželka
paní Mgr. Silvie SVOBODOVÁ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou v srdci
vzpomíná
manžel, děti, rodiče
a celá rodina.

Kdo ztratil
na světě to nejdražší,
jen ten ví,
kolik žalu a bolesti
v srdci zůstává.

Dne 11. srpna 2021
jsme vzpomenuli
20 let od úmrtí
paní Miloslavy KUČEROVÉ
z Mostkovic.
S láskou vzpomínají
Vladimír a Simona
s rodinou.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK 20. srpna,
v 10.00 hodin
21061620769

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

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

Proč osud byl tak krutý
a nenechal Tě žít.

Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
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Volejte: 739 322 895
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce / vzpomínky

Dne 18. srpna 2021
uplyne druhý smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Jiří KONEČNÝ
ze Ptení.
S láskou stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 7. července 2021
jsme vzpomenuli
15 let od úmrtí
pana Františka MOLČÍKA
z Pivína
a 20. srpna 2021
vzpomeneme
jeho nedožité 40. narozeniny.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku
děkují rodiče a sourozenci.

Kdo v srdcích žije,
neumírá.

Dne 14. srpna 2021
jsme vzpomenuli
nedožitých 87 roků
pana Oldřicha EŠNERA

a dne 17. srpna 2021
vzpomeneme nedožitých 88 let
paní Jiřiny EŠNEROVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Ešnerova.

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

16011421482

Pohřební služba Pavel Makový

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

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

Našim milým rodičům
a prarodičům
Jiřímu a Emílii
VINCOUROVÝM
přejeme vše nejlepší,
hlavně zdravíčko a pohodičku
k jejich krásným narozeninám.
Oslaví spolu
82 a 80 let.
Dcery s rodinami,
vnoučata
a pravnoučata.

100
Za pouhou stokorunu
si můžete v tomto týdnu
podat inzerát v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Alois Křupka 1937
Prostějov
Jarmila Bartošíková 1951
Vrážné
Marie Srovnalová 1931
Prostějov
Zdeněk Navrátil 1934
Olšany u PV
Antonín Lužný 1929
Vranovice
Zdeňka Studená 1926
Krakovec
František Pospíšil 1956 Malé Hradisko

Pondělí 16. srpna 2021
František Hloušek 1956 Kostelec na Hané 13.00 Obřadní síň Brněnská, Pv
Čtvrtek 19. srpna 2021
Jiří Nedbal 1949 Kelčice 14.00 hodin kaple Kelčice
Pátek 20. srpna 2021
Marie Kalábová 1959 Mostkovice 10.00 hod. Obřadní síň Brněnská, Pv
+ hrob Mostkovice
Jan Piňos 1937 Mostkovice 12.30 Obřadní síň Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jaromír Moudrý 1937

Prostějov

Jan Frehar 1942

T ištín

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Božena Rušilová 1937
Pavel Drábek 1993

Křenůvky
Určice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 20. srpna 2021
Ing. Zdeněk Řehulka 1928 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Kment 1962 Čechy pod Kosířem 11:45 Obřadní síň Prostějov
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Vodní
Jana ŠPIČÁKOVÁ, Smržice
Výhercezískává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

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

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 7, 1, 9
Kamila CETKOVSKÁ, Prostějov
Výherce
Výh získává:
V
í
DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Vyzkoušejte rekondiční a regenerační masáže.
Růžena VYROUBALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
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Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá 'È5.29é%$/Ëý(.
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POHROMY, PANIKA, PRUT, KORD, KONŠ, METR, DŽÍP, ILJUŠIN,
PRAVOST, ŠIML, SBĚŘ, MOLO, OMAM, NIOB, LÍNI, ÚHOR, TMÁŘ,
RODY, ROTNÝ, IGOR, UNIE, SYNEK, NITĚ, SODA, AMIL, STRÁŽ,
PORŠ, ODMLKA

20050760687
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili prvního muže obce na
Prostějovsku s přízviskem„na Hané“, který je ve funkci starosty již od roku 2003, tedy páté volební období. Dodejme,
že i když je starousedlíky pořád brán jako „náplava
z Pivína“, místním obyvatelem je již jednatřicet let...
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MĚSTSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
KDY: PÁTEK 20. SRPNA, 19:00 HODIN A SOBOTA 21. SRPNA, 12:00 HODIN
KDE: AREÁL VEDLE OC ALBERT, ZA PLUMLOVSKOU UL., PROSTÌJOV
Máte rádi dobrou zábavu a pořádně vychlazený chmelový
mok? Tím pádem jsou pro vás
Městské pivní slavnosti Prostějov ideální akcí. Letošní ročník oblíbené akce bude navíc
dvoudenní. V pátek večer proběhne koncert kapely Škwor,
v sobotu od pravého poledne
budou slavnosti pokračovat
bohatým programem s nabídkou piv z 20 pivovarů a pestrým cateringem.
Pivní slavnosti jsou tu opět po roce,
v novém kabátě a s hojným programem. „Připomínám, že festival
vznikal za velice, velice vojenských
podmínek, některé kapely mohly
v pátek, některé v sobotu. A výsledkem jsou dva dny,“ připomněl největší novinku letošního ročníku Petr
Paníček, hlavní organizátor akce.

V pátek 20. srpna čeká na návštěvníky exkluzivní koncert kapely Škwor, předskokanem jim
bude konická stálice GABRIELA
V. G. Co se týče dalších kapel, tak
v sobotu 21. srpna dále vystoupí
Limetall, Komunál, Premier, Kontakt a Respect Rock.
Vedle kvalitní muziky bude pro
návštěvníky přichystáno i bohaté
občerstvení v podobě rozličného
cateringu a nabídky piv z 20 pivovarů. „Co si letmo vzpomínám,
z těch nových máme potvrzenu
Nachmelenou Opici, Poddřevnický pivovar, má být Bernard, místní
AXIOM, pak Stern, celkově jsme
zase na nějakých dvaadvaceti pivovarech z celé Moravy. Občerstvení bude opět, co hrdlo ráčí,
prasátko na rožni, máme dohodnuty burgery, nově i pizzu. Loni

sklidila velký úspěch účast vinařství Hruška, tak letos bude repete,“ prozradil s úsměvem Paníček.
Vstupné na místě bude pouze
v omezeném množství, předprodej nadále probíhá přes portál
www.smsticket.cz, e-mailové objednávky přes e-mail pivnislavnostipv@email.cz či v Hudebninách TYL na Kramářské ulici
v Prostějově. Majitelé páteční vstupenky jsou zvýhodněni při nákupu
vstupenky na sobotu. „Jen díky
našim partnerům je vstupné de facto symbolické. Chci proto i jejich
jménem pozvat všechny fanoušky
dobré zábavy, dobrého jídla a hlavně piva na tento svátek, kdy vaše
hojná účast nejlépe ukazuje, že
naše úsilí má smysl covid necovid,“
vzkazuje hlavní organizátor Městských pivních slavností Prostějov.

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, Prostějov
pondělí 16. srpna
17:30 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
komedie ČR
20:00 ZÁKON LÁSKY
český dokument
úterý 17. srpna
15:00 METRO SENIOR:
SVATÝ PETR A PAPEŽSKÉ
BAZILIKY ŘÍMA
italský dokument
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
komedie ČR
20:00 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
akční komedie USA
středa 18. srpna
17:30 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
20:00 GUNDA
americký dokument
čtvrtek 19. srpna
17:30 VEČÍREK
česká komedie
20:00 TEMNÝ DŮM
horor USA
pátek 20. srpna
15:30 LUCA
rodinný film USA
17:30 SPÍCÍ MĚSTO
thriller ČR
20:00 REMINISCENCE
americký thriller
21:00 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
sobota 21. srpna
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
animovaný film USA
17:30 FREE GUY
americká komedie
20:00 VEČÍREK
neděle 22. srpna
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA
VE FILMU
15:30 MAXINOŽKA 2
animovaný film Belgie
17:30 MARCO
dánské drama
20:00 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL

Knihovna
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 16. srpna
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek
a kvízů
středa 18. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
hry deskovky
čtvrtek 19. 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

Prostìjovské
léto
Kolářovy sady
(před hvězdárnou)
úterý 17. srpna
NOC NA KARLŠTEJNĚ
romantická komedie plná známých
a oblíbených melodií v podání Moravského divadla Olomouc
V případě nepříznivého počasí se akce
koná v Městském divadle Prostějov, sledujte internetové stránky

Letní kino
Mostkovice
středa 18. srpna
20:30 ŽENSKÁ POMSTA
česká komedie
pátek 20. srpna
20:30 MATKY
komedie ČR
sobota 21. srpna
20:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
neděle 22. srpna
20:30 ČERVENÝ STŘEVÍČEK
A 7 STATEČNÝCH
animovaný film Jižní Korea

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

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 20. srpna
21:00 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
komedie ČR
sobota 21. srpna
21:00 KID
Hudba: Vojtěch Kůrka
a Antonín Frelich
němý film s živou hudbou

Duha
Kulturní klub

Flamenco v Čechách pod Kosířem

akce
a
ce v regionu
g

Festival iberoamerických kultur
Ibérica 2021 se po úspěšné loňské premiéře vrací na zámek v Čechách pod Kosířem. Ve
zdejší oranžerii vystoupí v sobotu 21. srpna od 19:00 hodin
španělská flamencová tanečnice Virginia Delgado s projektem Azahar, což v překladu znamená květ pomerančovníku.

Řemesla na Plumlově

Hody v Dřevnovicích

Zámek Plumlov a skupina Reliquia zvou na akci Řemesla na
Plumlově, která se bude konat tuto sobotu 21. a v neděli 22. srpna. Lidé se mohou těšit na ukázky středověkého soustruhu, zbrojířství, provaznictví, karetkování, lucetkování a dalších řemesel.
V doprovodném programu vystoupí mimo jiné šermířské skupiny Reliquia, Taurus a Plus Ultra. V sobotu od 16:30 hodin dojde
i na ohňovou show, která vypukne ve sklepě pod kavárnou.

Poznej svého farmáře ve Štětovicích

Rušno bude o víkendu v Dřevnovicích. Po oba dny se zde
budou konat hody. Sobota 21. srpna začne sportovně,
od 9:00 hodin nohejbalovým turnajem a od 14:00 hodin
turnajem ve vybíjené, vše završí hodová zábava. Neděle
22. srpna naopak nabídne více hudby, o kterou se postará
především taneční skupina Jahanara. Po čtrnácté hodině pořadatelé slibují i ukázku bojového umění, výrobu kovových
předmětů nebo i netradiční minigolf. Hody se uskuteční
v dřevnovickém Areálu zdraví.

Pěknou akci nejen pro děti chystají na Zlaté farmě ve Štětovicích.
Nadcházející sobotu 21. srpna od 10:00 do 16:00 hodin se zde
uskuteční akce s názvem Poznej svého farmáře. Návštěvníci se
mohou těšit na spoustu dobrot, včetně vepřových kýt nebo halloumi sýru, dále se seznámí s lokálními farmáři a výrobci, pro děti
bude připravený bohatý program. A chybět nebude ani dožínkový průvod. To vše ve společnosti řady hospodářských zvířat.

Jedna z nejvýraznějších hudebních osobností zpívaného šansonu u nás Szidi Tobias se svojí kapelou vystoupí na barokní
faře ve Slatinicích nadcházející pátek 20. srpna od 19:00 hodin. Ještě předtím od 17:45 hodin se na stejném místě představí skupina Sugar & Spice holding company.

Szidi Tobias ve Slatinicích

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

* více
VHGRþWHWH
QDVWUDQČ

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice
do 13. září
OBRAZY ALENY KOJDLOVÉ
+ SKLO A DŘEVĚNÉ PLASTIKY
RENÉHO STODŮLKY
výstava uměleckých řemesel

Zámek
Èechy p. Kosíøem
Mánesova 1, Čechy p/K
sobota 21. srpna
19:00 IBERICA
flamenkový koncert v zámecké oranžérii

Zámek
Plumlov
Plumlov
sobota 21. a neděle 22. srpna
10:00 ŘEMESLA NA PLUMLOVĚ
ukázky řemesel - středověký soustruh,
zbrojířství, provaznictví, karetkování,
lucetkování

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

Mìstské divadlo
Prostìjov

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
do 31. srpna
KOMETOVANÉ PROHLÍDKY
NÁRODNÍHO DOMU
Školní 4, Prostějov
jsou zaměřené na architekturu a na
do 31. srpna
zajímavosti divadelního zákulisí a jsou
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
zdarma, termín je nutné předem
LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů domluvit

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* od pondělí 16. do neděle 22. srpna je na
programu CYKLOTRASA PROSTĚJOV
– ŽEŠOV, na samoobslužné trase budou vyvěšeny hravé úkoly pro velké i malé cyklisty.
* v úterý 17. srpna od 7:45 do 14:00 hodin
se koná VYCHÁZKA NA BĚLÁK, při které se vydáme do lesů nad Běleckým mlýnem.
Můžete se těšit na mnoho her, úkolů a informací o zvířátkách v lese. Sraz v 7:45 hodin na
hl. nádraží, společný odjezd vlakem v 8:02 hodin do stanice Zdětín. Návrat do 14:00 hodin.
* ve středu 18. srpna od 7:40 do 13:30 hodin se pořádá VYCHÁZKA PŘEMYSLOVICE – STRAŽISKO určená pro seniory
a další dospělé zájemce. Cestou lze vidět zámek v Přemyslovicích, na Stražisku pak navštívit nově opravenou křížovou cestu vedoucí ke kostelíčku na kopci a dále se vydat do lesů
nad Stražiskem a dojít na vlak do Ptenského
Dvorku. Ráno společný odjezd autobusem
v 7:40 hodin do Přemyslovic (st. č. 1). Návrat
vlakem do 13:30 hodin. Délka trasy asi 7 km.
* ve čtvrtek 19. srpna od 16:00 do 17:30
hodin se uskuteční TVOŘIVÁ DÍLNA:
HMYZÍ DOMEČKY. Akce nejen pro rodiny s dětmi, při které se dozvíme, jak jsou pro
zahradu důležité samotářské včely. Zároveň
si vyrobíme z dřevěného špalku svůj vlastní
hmyzí domeček, který si odnesete domů nebo
ho společně vyvěsíme v biokoridoru Hloučela.
Vstup z boku budovy bývalé ZŠ Husova na adrese Husovo nám. 91, Prostějov 1.

MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve středu 18. srpna od 10:00 do 11:30
hodin se koná LÉTO S CIPÍSKEM
pro rodiče s dětmi od 1 roku. Programy
budou probíhat v parku, na akci je nutné se přihlásit.
* ve čtvrtek 19. srpna je na programu
LÉTO S CIPÍSKEM pro maminky
s dětmi od 3 do 8 měsíců a od 8 do 12
měsíců v herně MC Cipísek. Na akci je
nutno se přihlásit předem.
*od pátku 20. do středy 25. srpna bude
pro rodiny s dětmi nachystána samoobslužná cesta s úkoly LETNÍ STEZKA S CIPÍSKEM, akce proběhne
v Kolářových sadech.

SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní poradenství,
sociálně aktivizační služby a dopomoc
v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15:
pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30, čtvrtek
9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.
* ve čtvrtek 12. srpna od 9:00 do 12:00
hodin se uskuteční PLETENÍ Z PEDIGU
v klubovně na Svatoplukové 15.

RÙZNÉ...
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777 k zapůjčení kompenzační pomůcky,
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 např. polohovací lůžka, ortopedické vodo 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čt- zíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
vrtek jen pro objednané klienty. Můžete rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
využít služeb našeho zařízení v podobě tel. č. 588 008 095, 724 706 773
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenst- Regionální pracoviště TyfloCentra
ví ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým
ušní tvarovky různých velikostí).
občanům na adrese: Kostelecká 17,
Svaz tělesně postižených MO pořádá 26. srp- Prostějov. Provozní doba: ponděna zájezd do Třebíče spojený s návštěvou lí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do
židovského hřbitova a synagogy. Další za- 14:00. V úterý a ve středu po telefostávkou bude zámek v Náměšti nad Oslavou. nické domluvě.
Více informací na tel.: 606 891 219. Členové
svazu STPMO mají dopravu zdarma.

CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00, po telefonické domluvě, nabízíme podporu a doprovázení při SK Kobra Kobeřice zve na druhý ročník chahledání řešení v čase náročné životní etapy, ritativního běhu „Koberská pětka“, který
či manželské krizi. Poradenství pro rodiče při se koná 28. srpna 2021 od 12:00 hodin.
Startovné bude věnováno Štěpánkovi,
obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném směřování. S psycholožkou Mgr. Bc. který má závažné zdravotní postižení. Trasa
Hradčany–Kobeřice, délka trasy 5 km.
Marcelou Anežkou Kořenkovou.
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Pondělí 16. srpna 2021
Naleznete
uvnitř

PROSTĚJOVSKÉ
LÉTO POKRAČUJE

ƔƔ V plném proudu je festival akcí
pořádaný městem, přijela Laura a její
tygři i s fantomem a nyní nás čeká módní přehlídka
strany 22 až 24
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Skoro dva tisíce
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SERVIS PRO ŽENY

ƔƔ Letí to jako voda a my jsme tu s dalším
dílem tematické strany nejen pro něžnější
pohlaví. A stojí to za to!
strana 26
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PŘILETĚLA BRAZILKA

ƔƔ Prostějovský volejbalový tým se
dočkal! Z Jižní Ameriky přicestovala
vytoužená posila. Hned ale odjede…
strany 27 a 37
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ƔƔ Prostějovský magistrát informuje
o částečné uzavírce komunikace: Edvarda Valenty ve dnech od 16. do 20.
srpna. Důvodem je realizace stavby
opravy příčného prahu.
ƔƔ Pouhých jedenáct dnů chybí do
MČR dospělých v terčové lukostřelbě,
kterou završí finále před prostějovskou
radnicí. Více se dočtete v příštím čísle.

PROSTĚJOV ZPROSTĚJOV Druhá nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž uhání dál vysokým tempem. O víkendu tak čeká Prostějov
už pátý zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
2021/2022. V něm se eskáčko představí na
svém hřišti, když hostí Třinec.
Celek ze Slezska loni měl co dělat, aby se udržel,
což se nakonec podařilo. Po úvodních kolech se
však zdá, že výběr kouče Straky čekají problémy znovu. Úvodní tři utkání totiž prohrál, nad
síly Třince se ukázaly být Ústí nad Labem, Dukla
Praha i Chrudim. Všechny tyto týmy navíc Slezanům nasázely po třech brankách.
To vše se souboru ze severu Moravy přihodilo i přesto,
že po nepovedené sezóně tým výrazně obměnil kádr.
Zaregistroval hned dvanáct odchodů, včetně hráčů jako
Hlúpik, Celba, Attah nebo Cienciala, kteří nastupovali
pravidelně v základní sestavě. Do týmu místo toho přišel půltucet nových plejerů jako například dvacetiletý brankář Lukáš Hasalík, zálohu posílili Lukáš
Kania nebo Michal Szewieczek a útok zkušené duo Juřena – Petráň. Obrana
naopak zůstala bez výraznějších zásahů, její pilíře jako Omasata, Habusta
nebo Bedecs působí pod Javorovým i v tomhle ročníku.
Překvapením je špatný vstup do ročníku i proto, že v přípravě tým zapsal poměrně slušné výsledky. Z pěti zápasů padl jedinkrát. Nicméně
ani 1. SK Prostějov do sezóny nevstoupilo nejlépe a dojem zachránila
výhra s brněnskou Zbrojovkou a bod z Ústí nad Labem. O to je nyní
těžší určit možného favorita duelu.
Pro Prostějov je ale Třinec oblíbeným soupeřem. Se Slezany totiž pravidelně boduje jak v přípravě, tak v soutěžních mačích. Poslední porážku eskáčko utrpělo 17. listopadu 2018.
Utkání proti sobě celky sehrají na stadionu SCM Za Místním nádražím v Prostějově tuto sobotu 21. srpna od 17:00 hodin.
(sob)

vs.

ƔƔ Minulý týden si mohli trochu oddechnout řidiči na dálnici D46, skončilo totiž zúžení dálnice ve směru na Olomouc na úrovni Brodku u Prostějova.
ƔƔZ hráčů 1. SK Prostějov, kteří v létě
odešli do mateřských klubů či za prvoligovou zkušeností, se zatím nejvíce daří
Jakubu Matouškovi. Ofenzivní záložník
naskakuje v lize za Sigmu Olomouc pravidelně. Naopak duo Píchal – Jurásek
v Mladé Boleslavi sbírá jen štěky.
ƔƔVe středu od 16:00 hodin se v místní
knihovně v Křemenci uskuteční setkání
občanů s investorem realizujícím výkopové práce spojené s pokládkou kabelů.
ƔƔDo florbalového oddílu se z Brna
vrátil odchovanec Filip Antel, který
je známý skvělou technikou, pohybem po hřišti i střelou.

.ÊFTMQCNKEG5RQNWRTQ2TQUV÷LQXUMQ2GVT5QMQNCFCNwÊ\MCPFKF¾Vč,QUGHĊWNRÊMPC<NCVÆHCTO÷XGiV÷VQXKEÊEJ (QVQ288GéGTPÊM

ƔƔ U příležitosti oslav 100 let konické sokolovny hledají ve městě dobové
materiály ze 60. až 80. let týkající se budovy. Jejich majitelé mají kontaktovat
pana Surmu na čísle 607 023 475.

ŠTĚTOVICE Uplynulou sobotu se na Zlaté farmě ve
Štětovicích promítalo letní
kino koalice Spolu. Mezi pořadateli nechyběl ani její lídr
pro Prostějovsko, vysokoškolský učitel Petr Sokol.

ƔƔZítra, tj. v úterý 17. srpna, oslaví 27
let aktuální člen útoku prostějovských
Jestřábů Petr Mrázek.

„Poprvé jsme promítali film
přímo na farmě. Někomu by se
mohlo zdát, že představení zaujalo vedle mnoha diváků i místní
zvířectvo. S trochou nadsázky by
se dalo říct, že to byl další důkaz
toho, že naše koalice nezapomíná ani na problémy zvířat a ze-

boje na zelených trávnících aneb

mědělské otázky,“ smál se po
úspěšném promítání Sokol.
Již 5. září zavítá letní kino také
do Prostějova, kde se bude večer na náměstí T. G. Masaryka
promítat film Ženy v běhu. Promítání se chystá i na Konicku.
(pk)

KAM ZA F

FOTBALOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 28-29

TBALEM

➢

KRAJSKÝ PØEBOR – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. B – 4. KOLO

I.A TØÍDA, SK. B – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. A – 4. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 4. KOLO

PØEBOR OFS – 4. KOLO

FC KRALICE NA HANÉ
SK LIPOVÁ
SOBOTA 21. 8. 10.30 HODIN

SK PROTIVANOV
TJ SOKOL PLUMLOV
SOBOTA 21. 8. 16.30 HODIN

FC KOSTELEC NA HANÉ
FK NOVÉ SADY „B“
SOBOTA 21. 8. 16.30 HODIN

SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL OTASLAVICE
NEDĚLE 22. 8. 16.30 HODIN

SK JESENEC-DZBEL
TJ SOKOL VELKÝ TÝNEC
NEDĚLE .22. 8. 16.30 HODIN

TJ SOKOL DRŽOVICE
FC KRALICE N. H. „B“
SOBOTA 21. 8. 16.30 HODIN

Fotbalový stadion v Kralicích na Hané

Fotbalový stadion v Protivanově

Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

Fotbalový stadion v Pivíně

Fotbalový stadion ve Dzbelu

Fotbalový stadion v Držovicích

kultura

„Prostějov je boží město!“ Tento jednoznačný vzkaz adresoval skutečný
„Šér Chán“ skupiny Laura a její tygři
Karel Šůcha prostějovskému náměstí,
které se ve veskrze příjemném letním
podvečeru utěšeně zaplnilo. Letos šedesátiletý Šůcha kapelu založil a od
počátku jí vtiskl její nezaměnitelnou
image, již společně tvoří černé kalhoty
i veselá rytmika, černé brýle i punková
naléhavost, černé kravaty i jazzová elegance a bílé košile s rockovou energií.
A k tomu všemu navrch ještě jedna dračice s mikrofonem vládnoucí nejen parádním hlasem, ale i pořádnou dávkou
sex-appealu.
„Na tak parádním pódiu a náměstí
jsme si letos ještě nezahráli. Moc vám
gratulujeme, že to tady máte tak pěkné!“ prohlásil nadšený Karel Šůcha,
který organizátory pochválil za to, že

21080310952

Martin ZAORAL

pro Večerník

původní
reportáž
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Prostìjovské kulturní léto nabídlo
poøádnou porci fantastické muziky
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Místo Hany Zagorové vystoupí ve
þWYUWHNVUSQDVORYHQVNiUHYLYDORYiNDSHODLPLWXMtFt%HDWOHVÄ7KH
%DFNZDUGV MH ]QiPD VYêP VP\VOHPSURGHWDLO]DFRåVLY\VORXåLOD
SUYQtPtVWRQDQHMSUHVWLåQČMãtPIHVWLYDOX%HDWOHVUHYLYDOĤQDVYČWČ1HZ
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vadla Olomouc se nesmírně těším. Noc na
Karlštejně, film plný úžasných melodií, je
nezapomenutelný a stejně tak nadšeni budeme určitě i z tohoto vystoupení. Nepochybuji o tom, že Kolářovy sady rozezpívají
nejen sami divadelníci, ale hlavně samotní
návštěvníci,“ neskrývá natěšenost Milada
Sokolová, náměstkyně prostějovského
primátora. Jak prozradila, pro více než tři
stovky diváků budou připraveny židle či
lavičky. „A pevně věřím, že si lidé s sebou
přinesou i deky,“ usměje se. Na místě bude
nachystáno občerstvení, stejně jako budou
k dispozici toalety. „Osobně považuji představení za vrchol letošního Prostějovského
kulturního léta,“ dme se Milada Sokolová.
Představení Noc na Karlštejně začne v prostoru před hvězdárnou od 19:00 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Městského divadla v Prostějově.
(sob)

VNXSLQDY\VWRXSLODY0ČVWVNpPGLYDGOHÄ0LPRWRMH]QiPiMDNY(YURSČWDNLYH6SRMHQêFKVWiWHFKNGH
RGHKUiODNRQFHUW\YQHMYČWãtFKPČVWHFKWĜLDGYDFHWLVWiWĤ³SĜLGDOD$QQD
.DMOtNRYiUHIHUHQWNDYQČMãtFKY]WDKĤSURVWČMRYVNpKRPDJLVWUiWX POV

Místo Zagorové vystoupí revival Beatles

se ujalo i v letošním roce. „Zatím to vypadá
velmi pěkně. Po prázdninách jsme byli ve
středu v Uničově, den nato v Tovačově
právě s Nocí na Karlštejně, tam bylo vyprodáno. A v pátek jsme zajeli do Brodku
u Prostějova,“ uvedl za divadlo David Kresta z oddělení komunikace. „Zájem o naše
zájezdová představení mimo Olomouc je
velký. Za to jsme rádi. A budeme rovněž
rádi v tomhle druhu představení pokračovat i v dalších letech,“ dodal.
Na Prostějovsku už měli možnost Moravské divadlo Olomouc v přírodě zažít loni.
V zámeckém parku v Brodku u Prostějova
totiž soubor sehrál právě Noc na Karlštejně. Setkala se tehdy s obrovským ohlasem
divákům, kteří přijeli z širokého okolí. Zítra
se tak očekává podobně velký zájem, obzvlášť když v rámci seriálu Prostějovské léto
vstup je zdarma.
„Na divadelní představení Moravského di-

PROSTĚJOV Pěkný kulturní zážitek
podpořený okolní zelení čeká v úterý
17. srpna milovníky divadla. Od 19:00
hodin se totiž v Kolářových sadech
uskuteční představení Moravského
divadla Olomouc, jehož umělci zde
ztvární hru Noc na Karlštejně v rámci
svého kočování Olomouckým krajem.
Pro divadlo i pro samotný park bude
představení premiérou.
„Absolutní novinka – to je vystoupení Moravského divadla Olomouc v Kolářových
sadech v Prostějově. Před hvězdárnou si
budeme moci vychutnat dávné časy české
minulosti a známé hudební melodie v romantické komedii Noc na Karlštejně,“ láká
divadlo na Facebooku.
Kočovat začalo během léta loni. Tehdy tak
sobě i divákům zpestřilo prázdninové měsíce po nucené koronavirové pauze. A takové pojetí založené na kočovném divadle
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jiné opakovaně umožnilo přímý fyzický
se kvůli covidu dvakrát odkládaný kontakt interpretů s jejich fanoušky.
koncert vůbec podařilo uspořádat.
„Myslím si, že večer se báječně vydařil. <CMNCFCVGNMCRGN[-CTGNičEJCC\R÷XCéMC.WEKG$CMGwQX¾UKMQPEGTVX2TQUV÷LQX÷WåÊXCNKPCVQNKMåGUKFQMQPEGPCEJXÊNKUWPFCNK
Foto: Martin Zaoral
Během samotného vystoupení se pak Na kapelu Laura a její tygři je nejenom éGTPÆDTÚNGCD[NÆRGXKF÷NKPCNKFKXRWDNKMW
všichni přítomní dočkali průřezem saa
tvorbou kapely, která svoji nekonečnou
a veskrze pozitivní energii pumpuje do
lidí už neuvěřitelných 35 let. „Moc jsem
je neznal, takže mě opravdu překvapilo,
jak moc dobré to bylo,“ zhodnotil prostějovský hudebník Oli Vidmuch, který
se chystal se svojí kapelou Majestico
Muzikus na sobotní vystoupení na žánrově poněkud odlišném Guláš Rock
Festu.
Kromě skutečně perfektního osvětlení
a nazvučení mnohé z těch, kteří na akci
Prostějovského kulturního léta zavítali
-CåFÚMFQXVÆVQTGRWDNKEGJT¾NP÷MF[PCUCZQHQP\CVQWåKNCNGURQÿLGFPQW &ÊM[OQNWUGNKFÆOQJNKJWFGDPÊMčXGUMWRKP÷.CWTCCLGLÊV[IąK -T¾UPÆ RTQUV÷LQXUMÆ P¾O
poprvé, zaujalo „promenádní molo“ veXåKXQV÷UV¾VUGV[ITGO
RąÊOQFQVMPQWV
RCT¾FPÊO\RčUQDGOQåKXKV
doucí z pódia. To na jedné straně působilo poněkud nepatřičně, na druhé straně hezký pohled, ale umí i báječně zpívat,“ primátora statutárního města Prostějov. stane již během módní přehlídky něm bude konat již tento týden,
v samotném průběhu koncertu mimo podotkla Milada Sokolová, náměstkyně Plného využití se tomuto molu do- prostějovských firem, která se na konkrétně pak ve čtvrtek 19. srpna

PROSTĚJOV Léta žár trvá! Přestože se letošní prázdniny přehouply
už do své druhé poloviny, před prostějovskou radnicí to ve středu
11. srpna skutečně vřelo. Nejprve náměstí rozehřáli místní „nemilosrdní“ rockeři ze skupiny Bezsoucitu a než slunce stihlo definitivně
zmizet za radniční věží, vyhoupla se na pódium legendární kapela
Laura a její tygři. Právě její vystoupení bylo zlatým hřebem dalšího
týdne Prostějovského léta, u čehož Večerník nemohl chybět.

1É0ħ67Ì-$.2ð$3,7Ð
$91ħ0',92.É/$85$
,6(69ă0,7<*5<
,

22

21081311011

16. srpna 2021

39
23

Světový pohár na přesnost přistání
2021 pokračoval třetím dílem v italském Bellunu. Mezi jednotlivci se
prostějovští borci tentokrát k medailím neprobojovali, když nejlepší
z nich Oldřich Šorf zůstal těsně pod
bednou čtvrtý a Bonifác Hájek obsadil šestou příčku. Příliš se nedařilo členům A-družstva Dukly, kvůli

63Y,WiOLLY\åHO
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(Strakonice, Plzeň)
Individuální akrobacie muži:
1. Jiroušek 19,70 sec, 2. Gečnuk
20,45, 3. Tábor 21,04, 4. Chládek (všichni Dukla Prostějov)
21,32, 5. Pflüger (Německo),
6. Směšný 21,51, 7. Pavlíček
22,15, 8. Šorf 23,08, 9. Hájek
23,11, 10. Rataj 24,43, 11. Žák
24,82 (všichni Dukla Prostějov).
Přesnost přistání jednotlivci:
1. Hájek 9 cm, 2. Šorf 10, 3. Gečnuk 10, 4. Směšný 14, 5. Tábor
16, 6. Pavlíček 18, 7. Chládek
23, 8. Jiroušek 24, 9. Pflüger 25,
10. Rataj 26, 11. Žák 28.
Celkové pořadí jednotlivců –
kombinace: 1. Gečnuk 5, 2. Tábor 8, 3. Jiroušek 9, 4. Hájek 10,
5. Šorf 10, 6. Směšný 10, 7. Chládek 11, 8. Pavlíček 13, 9. Pflüger
14, 10. Rataj 20, 11. Žák 22.
(Belluno, Itálie)
Muži – jednotlivci: 1. Kai 2 cm, 2. Wiesner 3 cm, 3. Lasotta (všichni
Německo) 4 cm, 4. Šorf (Česko – Dukla Prostějov) a Carbone (Itálie) 5 cm, 6. Hájek 6 cm, ... 11. Pavlíček 7 cm, 15. Kříž 9 cm, 23.
Tábor 10 cm, 42. Gečnuk a Směšný 14 cm, 47. Chládek a Žák 15
cm, 67. Rataj 19 cm, 71. Jiroušek 20 cm.
Muži – družstva: 1. Itálie 34 cm, 2. Česko – Dukla Prostějov B
(Šorf, Hájek, Pavlíček, Směšný, Chládek) 47 cm, 3. Německo 50
cm, 4. Maďarsko 58 cm, 5. Dánsko 64 cm, 6. Česko – Dukla Prostějov A (Kříž, Tábor, Gečnuk, Žák, Jiroušek) 68 cm.
v historii to měl být společný mun1D06Y5XVNXWRXKD
dial všech parašutistických disciplín
SRPHGDLOtFK
na jednom místě. Po covidovém
Aktuálně parašutisté Dukly Pros- odkladu z loňska však tahle globáltějov již pobývají v ruské destinaci ní akce musela být rozdělena na
Tanaj/Kemerovo. Právě tam totiž víc částí právě z důvodu pravidel
od 10. do 22. srpna probíhá civil- proti šíření koronaviru. Závodit
ní mistrovství světa 2021. „Poprvé se bude za přísných hygienických

ru na vrcholném podniku Oldřich
Zbíral. „Naším cílem je z každého
světového šampionátu přivézt alespoň jednu medaili. A čím víc cenných kovů případně získáme, tím
pochopitelně lépe,“ zasmál se Libor
Jiroušek s jasnou touhou po dalším
výsledkovém úspěchu.

„V Sarajevu jsme už od 10. srpna
a budeme tu pravděpodobně až do
20. srpna, kdy evropský šampionát končí. Jako národní kouč mám
tady pod sebou tři děvčata Amálii
Lantovou, Viktorii Jílkovou a Julii
Poledníkovou, zároveň můžu stát
při zápasech v rohu ringu po boku
prostějovského odchovance Doriana Kropoga. Spojilo se tak příjemné

Marek SONNEVEND

SARAJEVO, PROSTĚJOV Dva zástupce má boxerský oddíl BC DTJ
Prostějov na právě probíhajícím
Mistrovství Evropy školní mládeže
v Bosně a Hercegovině. Jsou jimi
talentovaný rohovník Dorian Kropog a reprezentační trenér České
republiky Martin Klíč.

s užitečným, což zažívám již podruhé. Loni nastala podobná situace
s Filipem Jílkem při ME kadetů v Sofii,“ napsal Martin Klíč Večerníku
z vrcholné akce na Balkáně.
„S Dorianem jsme se připravovali společně velmi intenzivním způsobem,
turnajů před samotnou Evropou bylo
dost. I během covidového lockdownu.
V květnu jsme byli v polském Štětíně, kde Dorian absolvoval dvě utkání
proti polským soupeřům a obě vyhrál.
V půlce června poté startoval na turnaji v Mikulově,“ připomněl Klíč.
„Premiérový ročník Zlaté rukavice
jsem pořádal s kolegy z výboru Jihomoravské oblasti právě pro české
reprezentanty v kategoriích školní
mládeže a kadetů jako přípravné
klání směrem k ME. Mezinárodních

akcí pro školní mládež totiž není dostatek. Dorian v Mikulově boxoval
proti dvěma Slovákům, jednou zvítězil a jednou podlehl,“ ohlížel se Klíč.
Příprava dále pokračovala v tělocvičně DTJ Prostějov. „Na konci června
ještě Dorian naskočil v rámci srazu
reprezentace ČR pod vedením trenéra chlapecké školní mládeže Pavla Dudy do zápasu oblastní soutěže
v Lipníku nad Bečvou, kde porazil
českého soupeře. Na začátku letních
prázdnin jsme dali klukům i holkám
DTJ třítýdenní volno, Dorian však
po týdnu regenerace naskočil do
individuální přípravy před Mistrovstvím Evropy pod mým vedením,“
navázal prostějovský kouč.
„V průběhu pětitýdenního mikrocyklu jsme se první polovinu zaměřili

na dlouhodobou vytrvalost, která
spočívala v bězích i práci na aparátech
a lapech. Vše ve dvou minutách. Tyto
dva týdny byly zakončeny poslední
zápasovou akcí, když jsme vycestovali
do polského Szczytna a tam ladili formu s reprezentací Polska v rámci sparingů. Po návratu domů jsme přešli
do rychlostní fáze. Vytrvalostní běhy
se zkrátily a změnily na sprinty, práce
na aparátech a lapech taktéž. Poslední
týden před odjezdem do Sarajeva už
Dorian jen ladil formu na soustředění SCM JMO v Mikulově pod vedením Pavla Fejta a Martina Borka,“
dokončil Klíč.
Další podrobné informace přímo
o bosenském ME školní mládeže přineseme v příštím vydání Večerníku.

$QZGTUMÆ/'wMQNPÊON¾FGåGX5CTCLG
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Foto: internet

TLMAČE, PROSTĚJOV Jak
ak
Večerník informoval již v mimiinulém vydání, ve slovenských
kých
Tlmačích se uskutečnil závod
á d
mistrovství České republiky s hrohro
omadným startem ve věkovéé katek ekate
gorii do třiadvaceti let. Tým TUFO
PARDUS Prostějov nastupoval
upoval
s cílem bojovat o medaile, přičemž
řičemž
se vzhledem k profilu tratě jevila
jako vhodná sázka na spurtéra
ra Da
Daaniela Babora. Zároveň však
k bylo
potřeba také hlídat úniky, v tomto
směru si skvěle vedl Filip Řeha.
ha.
Národní šampionát U23 byl vypsán
na 164 kilometrů rozdělených
ých do
pěti zvlněných okruhů, každýý o dél
dél-lce 32 kilometrů. Závod se kona
konal
– jak je už zavedenou tradicí – spo
spoolečně s mistrovstvím Slovenska, což
vždy rozšiřuje startovní pole. A boj
o dva tituly také hraje roli v taktic-kém pojetí celého klání.
Hanáci vyrazili v počtu pěti jezdců
a snažili se pokrývat útoky hlavních
favoritů. Zde byl velmi aktivní výše
zmíněný Filip Řeha, který se dostal
i do velmi nadějného úniku, později
bohužel zlikvidovaného. Ačkoliv se
většina závodu odehrávala ve velmi
aktivním tempu, kdy se před pelo-tonem vystřídalo několik skupin
atakujících cyklistů, vše nakonec do-spělo k závěrečnému spurtu již notně

zredukova
zredukovad k aného hlavníhlavn
hlavníího balíku
balíku.
Pro sprinter
sprinterrský finiš vsavsaadili členové
členo é
T U F O
PA
ARDUS
na rych
rychhlého
ho Da
Daaniela
i l Ba
Baa- 2TQUV÷LQXUMÚ &CPKGN $C
bora, jenž
bora
j
DQTPQXÚOKUVTTGRWDNKM[
v těsném XUKNPKéPÊE[MNKUVKEG
s o u b o j i  (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
s Tomášem Bártou (Topforex ATT
Investments) vydřel mistrovský dres
a zlatou medaili! V dramatické koncovce si výborně vedl i René Smékal, který skvělé Danovo vítězství jistil rovněž hodnotnou pátou pozicí.
„S klukama jsme udělali dobrou práci, poradili si s převahou Topforexu
a řekl bych, že jsme to měli pod kontrolou. Všechno bylo o tom pohlídat
si, aby nikdo neodjel. A ve spurtu už
záleželo na mně,“ okomentoval svůj
triumf Daniel Babor.
(son)
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opatření, snad se celý program povede odskákat,“ doufal Jiroušek.
Český tým reprezentovaný vyslanci
hanáckého ASO nastupuje v sestavě
Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Libor Jiroušek, Oldřich Šorf a Miloslav Kříž
s náhradníkem Bonifácem Hájkem,
v juniorské kategorii zažívá premié-

d$qVÚO&WMN[2TQUV÷LQX\ÊUMCNPC5X÷VQXÆORQJ¾TWX+V¾NKKUVąÊDTQ
Foto: archiv Libora Jirouška

8VQOVQUNQåGPÊUVCTVWLÊRTQUV÷LQXwVÊRCTCwWVKUVÆ
PCRT¾X÷RTQDÊJCLÊEÊO/5X4WUMW
Foto: archiv Libora Jirouška
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čemuž skončil jejich výběr v týmové soutěži až šestý. Mnohem lépe
se naštěstí vedlo kolektivu B, který
získal stříbro za druhou pozici.
„Byl to náš poslední závod před
mistrovstvím světa. A musíme si
přiznat, že nám z áčka moc nevyšel,
mně osobně vůbec. Ještěže mančaft
podrželi kluci z béčka, ti zaskákali
výrazně líp. Jinak věřím, že my, co se
nám v Itálii nedařilo, jsme si veškerou smůlu vybrali už tam. A v Rusku předvedeme o hodně lepší formu,“ řekl Večerníku Libor Jiroušek
ještě před cestou na východ.

Marek SONNEVEND

pro Večerník
ník

původní
reportáž

Boxer Dorian Kropog a VTGP¨T/CTVKP-N¬Ê

Trochu divoké mistrovství republiky
2021 prožili nejen Hanáci. „Národní
šampionát měl být původně v Jeseníku. Asi měsíc před konáním však
odstoupil pořadatel, takže se organizace narychlo ujali ve Strakonicích,
což je dějiště mistrovství Evropy
2022. Bohužel kvůli silným dešťům
byla na letišti
přistávací
B Y L I Jrozmoklá
SME
U T O H O by se tak skákat týdráha a nemohla
mová soutěž z velkého letadla. Proto
ve Strakonicích proběhla jen individuální akrobacie z malého letounu
Cessna, načež se všichni závodníci
přesunuli do Plzně na letiště se zpevněnou přistávací dráhou. Tam se za
jediný den uskutečnilo osm kol seskoků a vzápětí byl šampionát ukončen z důvodu nepříznivé předpovědi
počasí na další dny,“ popsal turbulentní vývoj ohledně MČR Libor
Jiroušek z Dukly.
Individuální akrobacii vyhrál právě
on před Jiřím Gečnukem a Hynkem
Táborem, v přesnosti přistání zvítězil Bonifác Hájek před Oldřichem
Šorfem a Gečnukem. Velezkušený
Jiří Gečnuk tak triumfoval v konečném pořadí kombinace obou disciplín a přidal tím další titul do své přebohaté sbírky. Stříbro získal Hynek
Tábor a bronz Libor Jiroušek.
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PROSTĚJOV Nejnabitější fází letošní sezóny právě procházejí
parašutisté Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov, kteří
mají za sebou dva důležité závody a právě nyní soutěží na vrcholné akci tohoto roku – na civilním mistrovství světa v Rusku!
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míčové sporty

poøádnou porci fantastické muziky

Včera začal turnaj mužů ITF25 s hodně zajímavým obsazením

Daniel Siniakov titulem z Pardubické
juniorky, což je mistrovství republiky
staršího dorostu. Šlo již o 94. ročník
a Dan coby nový národní šampión
rovněž nebude na PROSTĚJOV
OPEN chybět. Stejně jako poražený
finalista v Pardubicích Jakub Menšík,
taky náš hráč. Dostal volnou kartu, totéž platí pro Adama Jurajdu,“ prozradil
Šilhánek.
Dalšími prostějovskými zástupci na
domácím klání budou zkušený matador (současně už i trenér) Jaroslav
Pospíšil a člen místního extraligového týmu David Poljak. „Ze zahraničních účastníků jsou nejvýš v aktuálním
světovém žebříčku ATP Tour Lucas
Miedler z Rakouska, Američan Nick
Chappell, Nikolas Sanchez Izquierdo
ze Španělska či Bělorus Vladzimir Ignatik. Zajímavým jménem rozhodně
je i Toby Kodat, nevlastní bratr Nicole

je dodržování přísných hygienických
pravidel proti šíření koronaviru jak pro
samotné aktéry, tak pro všechny lidi
spjaté s organizací akce i pro diváky.

jaké bylo léto s laurou...

i jeho tenisová kvalita, na danou kategorii nadprůměrně, až mimořádně vysoká. Určitě je na co se těšit,“ zdůraznil
Ivo Šilhánek s tím, že samozřejmostí

SAN MARINO, PROSTĚJOV
Také další hráč TK Agrofert Zdeněk Kolář se nachází ve fantastické
formě. Čtyřiadvacetiletý prostějovský tenistra si na challengeru v San
Marinu došel pro třetí letošní trofej
ze čtyřhry a celkově sedmnáctý titul z deblu v kariéře. Po boku Luise
Davida Martineze ve finále porazili
dvojici Matos, Menezes 1:6, 6:3,
10:3.
hou čehož si vynutili super tiebreak.
Zkrácená hra již jednoznačně byla v režii Koláře s Martinezem. Rychle vedli
4:0, a i když přišli o výhodu jednoho
minibrejku, tak ve zbytku zápasu získali tři míčky při podání soupeřů. Po
necelé hodině a půl tak mohli propuknout oslavy.
Českému hráči se letos daří ve dvouhře
i čtyřhře. V singlu letos získal dvě trofeje z challengeru, v Prostějově k tomu

vybojoval semifinále. Aktuálně se tak
nachází na 177. místě, což je jeho žebříčkovým maximem. Lépe si však vede
ještě v deblu.
V probíhajícím ročníku se pětkrát probojoval do finále, dvakrát z toho před
turnajem v San Marinu byl titul. V sobotu večer zvítězil potřetí, zásluhou
čehož by se měl dostat na 114. příčku
čtyřhry, čímž tak o šest pozic vylepší
aktuální nejlepší místo v kariéře. (red)

ně střetly ve dvou zápasových generálkách na kontinentální šampionát.
V Kuřimi nejprve triumfovaly hostitelky 3:1 (22, 17, 17, -16), odveta skončila
remízou 2:2 (21, 21, -15, -16).
Obě prostějovské plejerky přitom ve
svých národních výběrech mají roli střídajících. Ale zatímco Bajusz naskakuje
z lavičky spíš méně častěji a je zřejmou
nahrávačskou dvojkou, Fričová plní
mnohem výraznější roli. Na hřiště to-
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Foto: internet

Základní skupiny:
Osmifinále (Bulharsko a Srbsko):
Čtvrtfinále (Bulharsko a Srbsko):
Semifinále (Srbsko):
Finále, o 3. místo (Srbsko):

18. až 26. srpna.
28. až 30. srpna.
31. srpna a 1. září.
3. září.
4. září.

0(9(92/(-%$/8å(1u352*5$0

Turecko, Nizozemsko, Rumunsko, Ukrajina, Švédsko, Finsko.

Základní skupina D (Napoca):

Itálie, Chorvatsko, Bělorusko, Slovensko, Maďarsko, Švýcarsko.

Základní skupina C (Zadar):

Německo, Polsko, Bulharsko, Česko, Španělsko, Řecko.

Základní skupina B (Plovdiv):

Srbsko, Rusko, Belgie, Francie, Bosna a Hercegovina, Ázerbájdžán.

Základní skupina A (Bìlehrad):

0(9(92/(-%$/8å(1u6/2å(1«6.83,1

PROSTĚJOV Ve středu 18. srpna
odstartuje na území čtyř zemí současně volejbalové Mistrovství Evropy žen 2021, kterého se zúčastní dvě
současné hráčky VK Prostějov: česká nahrávačka Simona Bajusz a slovenská smečařka Karolína Fričová!
Tým ČR se v rámci vrcholící přípravy
zúčastnil mezinárodního turnaje Savaria Cup v maďarském Szombathely,
kde těsně podlehl Nizozemsku 2:3 (18,
22, -16, -17, -12), hladce porazil domácí
Maďarky 3:0 (19, 18, 23) a jasným poměrem si poradil i s Ázerbájdžánem 3:0
(18, 19, 17).
Družstvo SR absolvovalo tři přátelské
duely v Řecku, postupně se tam zrodily
výsledky z pohledu domácích 4:0 (22,
17, 24, 22), 1:3 (27, -17, -24, -26) a 3:1
(24, -20, 20, 23). Tudíž pro celek italského kouče Marca Fenoglia dvě prohry
a jedno vítězství.
Následně se Češky a Slovenky vzájem-

začíná ME!

tiž chodí velice často, dostává hodně
prostoru a také dost skóruje, například
v Řecku se dvakrát dostala přes deset
dosažených bodů.
Co nyní čeká obě členky vékáčka na
ME? Volejbalistky ČR patří do základní
skupiny B v bulharském Plovdivu, kde
narazí na Španělsko (čtvrtek 19. srpna,
16.30 hodin), Německo (pátek 20.
srpna, 16.30 hodin), Polsko (sobota 21.
srpna, 16.30 hodin), Řecko (pondělí
23. srpna, 16.30 hodin) a domácí Bulharsko (úterý 24. srpna, 19.30 hodin).
Volejbalistky SR absolvují základní
skupinu C v chorvatském Zadaru, postupně tam vyzvou Maďarsko (pátek
20. srpna, 20.15 hodin), domácí Chorvatsko (neděle 22. srpna, 17.00 hodin),
Itálii (pondělí 23. srpna, 17.15 hodin),
Švýcarsko (úterý 24. srpna, 20.00 hodin) a Bělorusko (čtvrtek 26. srpna,
17.00 hodin).
Do osmifinále play off, jež propukne
od soboty 28. srpna, projdou čtyři nejlepší týmy každé ze čtyř skupin. A právě
k účasti ve vyřazovacích bojích se vážou
ambice českého i slovenského souboru.
„Cíl je jasný – postoupit do osmifinále.
A dál by se vidělo,“ shodly se Karolína
Fričová a Simona Bajusz
(son)

&CPKGN5KPKCMQXVTKWOHQXCNPC2CTFWDKEMÆ LWPKQTEG t /è4 UVCTwÊJQ
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Foto: internet

PRAHA, PARDUBICE, PROSTĚJOV Báječný týden má za
sebou prostějovský tenis. Mladí
hráči místního TK Agrofert totiž
excelovali hned na dvou různých
a velmi prestižních turnajích!
Osmnáctiletý Dalibor Svrčina
senzačně ovládl mužský challenger TK Sparta Prague Open
2021, což je pro něho opravdová
bomba. „Zatím určitě můj největší
úspěch v dosavadní kariéře. Mám
samozřejmě obrovskou radost,
ale tímhle vítězstvím nic nekončí, musím makat dál,“ řekl šťastný
Svrčina.
V české metropoli se mu od začátku dařilo skvěle a svou výbornou
formu potvrdil i v rozhodujících
závěrečných bitvách. Nejprve v semifinále přemohl domácího Jonáše
Forejtka 7:5, 6:4, poté ve finále po-

➢ ZE STRANY 21

razil druhého nasazeného Dmitrije
Popka z Kazachstánu 6:0, 7:5.
„Dalik si poradil s žebříčkově mnohem lépe postavenými soupeři, což
mu jistě pomůže a dodá zdravé sebevědomí, že na to i mezi muži má,“
těšilo šéftrenéra mládeže TK Agrofert Prostějov Iva Šilhánka. Svrčina díky cennému titulu poskočí

&CNKDQT 5XTéKPC éGTUVXÚ
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Foto: internet

v pořadí ATP Tour z páté stovky na
dosud životní 334. místo.
Fantasticky vyšla členům hanáckého
klubu tradiční Pardubická juniorka,
tedy mistrovství republiky staršího
dorostu. Dařilo se hlavně chlapcům,
neboť v čistě prostějovském finále
Daniel Siniakov zdolal Jakuba Menšíka 7:6, 6:1. Právě Siniakov společně s oddílovým parťákem Hynkem
Bartoněm opanoval i čtyřhru, přičemž ve dvouhře Bartoň došel do semifinále a Jan Hrazdil do čtvrtfinále.
Ani v kategorii dívek nevyšel TK
Agrofert naprázdno, když Linda Klimovičová dospěla po boku
Dominiky Šalkové (Sparta Praha)
k vítězství v deblu. Kromě toho si
připsala čtvrtfinále v singlu, tam ji
vyřadila klubová kolegyně a pozdější semifinalistka Kristýna Tomajková. „Na Pardubické juniorce
se naše mladé naděje předvedly ve
výborném světle a udělaly nám velikánskou radost, bylo to povedené
vystoupení,“ chválil Ivo Šilhánek.
(son)
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Dobromilice (mls) - Jiří Vosička
je známý zejména jako neúnavný a
pečlivý fotograf zachycující sportovní
akce úspěšného oddílu krasojízdy TJ
Stavební stroje Němčice nad Hanou.
Nedávno se však vydal také do francouzského města Štrasburk ležícího
nedaleko německých hranic. I tentokrát měl s sebou fotoaparát. Vznikly z
toho snímky, které lze aktuálně spatřit
na výstavě v prostorách Regionálního
muzea v Dobromilicích. Expozice zde
bude k vidění až do 5. září, navštívit
ji můžete každý čtvrtek od 15:00 do
17:00 hodin či neděli od 15:00 do
18:00 hodin.

Štrasburk na fotografiích

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

V inscenaci této ryzí komedie v podání
Moravského divadla by se opravdu jen
těžko našla nějaká chybička. Ústřední postava Truffaldina v podání herce Romana
Vencla byla jednoznačně stěžejním prvkem a dokázala bavit od první minuty až
do samotného závěru. Během jeho služby
dvojici zamilovaných Beatrice a Florinda
čekal jeden zábavný moment za druhým.
Ve scénáři této komedie navíc nechyběla
ani často probíraná témata dnešní doby,
což hře dodalo další překvapivý, ale zábav-

Jan FREHAR

BRODEK U PROSTĚJOVA Činohra Moravského divadla v Olomouci
zavítala v pátek do zámeckého parku
v Brodku u Prostějova. Zde si tak diváci, kterých pár stovek určitě dorazilo,
mohli vychutnat jednu z nejznámějších
divadelních komedií Sluha dvou pánů.
I když se po letní pauze činohry jednalo
pro většinu herců o první představení,
rozhodně nezklamali. Ba právě naopak. Proměněný zámecký park na divadelní jeviště zvedal diváky ze sedadel
a od smíchu nezůstalo jedno oko suché.

Michal SOBECKÝ

Zazněly přitom třeba mimo jiných písně od Karla Svobody, část z nich dříve
zpívané Karlem Gottem, z čehož byli
diváci logicky nadšení. Uplynulý čtvrtek se sice nejednalo o jednu z těch
akcí, na kterých by nebylo k hnutí, ale
i tak bylo pod pódiem plno. Návštěvníci přitom odměnili každou píseň
bouřlivým potleskem a jásotem.
„Počet lidí a dramaturgie jsou zhruba takové, jaké jsem je čekala. Každé
představení se snažíme udělat pro
trochu jinou skupinu lidí. Stein27 byl
spíše pro mladé, jiné lidi zase zaujala
kapela Mňága a Žďorp. Fantom opery
byl opět skoro až operním počinem,“
poznamenala Martina Drmolová,
pracovnice pořádajícího Kulturního
klubu Duha. Akce tak skončila úspěchem. „Mně se osobně vystoupení
líbilo. Nejvíce ze všeho ale právě ztvárnění úvodní písně z Fantoma opery.

<R÷X¾M6QO¾w8CP÷MD÷JGOéVXTVGéPÊJQRTQITCOW(CPVQOQRGT[
Foto: Michal Sobecký

Ta nemá konkurenci,“ dodala Drmolová.
„Muzikálový večer byl fantastický, lidé
si broukali známé melodie, zpěvačka
měla nádherný hlas. Je znát, že i když
je tím, který se během Prostějovského
kulturního léta každoročně opakuje,
ač s jiným námětem, Prostějované jej
pokaždé hojně navštěvují a milují,“
přidala se s kladným ohodnocením
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
Prostějovské kulturní léto tím přitom nekončí. Příští úterý 24. srpna
se v Prostějově představí Pokáč, před
jehož vystoupením zazpívá prostějovská písničkářka Pavla Ashenbrennerová. Den nato obsadí pódium na náměstí T. G. Masaryka zpěvák Michal
Hrůza.

PĚORYHONë~VSĚFK

Y\VWRXSHQtWULDXPĚOFŢ
PROSTĚJOV S pěkným zážitkem
se vraceli ve čtvrtek lidé z náměstí
T. G. Masaryka. Na úvod čtvrtečního programu Prostějovského
léta se představila kapela Luna,
aby pak přímo navázala ukázka
písní z muzikálu Fantom opery. Na
pódiu před prostějovskou radnicí
vystoupili Radim Schwab, Monika
Sommerová a také Tomáš Vaněk.
Díky nim si člověk při vstupu na
náměstí v podvečer připadal jako
v divadle na opeře...

16. srpna 2021

23

ný směr, který dokázal nadchnout.
Divák se tak setkal s vtipnými narážkami na českou politiku, pandemii
koronaviru, české sportovce, městys
Brodku i okolní vesnice, ale také třeba
pevnost Boyard. Do provedení hry navíc
všechny tyto aspekty skvěle zapadly, jako

by tam byly už i v originálním znění, a diváci je ocenili vřelým potleskem.
Kromě jeviště se herci také ukazovali i mezi
diváky a dokázali je zapojit do dění. Nutno
dodat, že některé scény byly možná ještě
více improvizací, než si samotní herci představovali, a několikrát se ani oni nedokázali

ubránit hlasitému smíchu, obzvláště ve
druhé gradující části inscenace. V žádném
případě by se to však nedalo hodnotit negativně, protože právě tyto scény všechny
přítomné bavily nejvíce. „Na tomto představení jsem už potřetí a musím říct, že
vždycky se směji snad ještě více než před-

/QTCXUMÆFKXCFNQX$TQFMWQRTCXFWDCXKNQ
Foto: Jan Frehar

tím. V každém vystoupení se vždy objeví
něco nového, co byste nečekali. Jsou to
opravdu špičkoví herci,“ hlásila jedna z přítomných divaček při svém odchodu.
S celým večerem byla jednoznačně spokojená i jedna z hlavních organizátorek této
akce Marie Kaplánková. „Byl to naprosto
úžasný večer, činohra Moravského divadla
ukázala svou nadstandardní kvalitu, bylo
vidět, že se všichni diváci náramně baví
a užili si opravdu krásný večer plný humoru. I počasí bylo pro všechny opravdu
ideální a nyní doufáme, že se nám na takovou akci podaří navázat i v dalších letech
a naše spolupráce s Moravským divadlem
bude pokračovat. Do příštího ročníku už
nějaké možné představení mám, ale ještě
je k tomu daleko. Určitě jsme však rádi, že
se do Brodku zase vrací i takováto kultura,
která tu poslední roky chyběla,“ prozradila.
V krásném areálu zámeckého parku se
tak diváci dočkali opravdu skvostného představení, které ocenili na konci
dlouhým potleskem vestoje, a domů si
odnesli řadu zážitků a hlavně pozitivní
náladu, jež je v této době obzvláště vítaná.
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Fantom nadchl:

od 18:30 hodin. Dalším nepochybným tahákem letošního programu
Prostějovského kulturního léta
bude také vystoupení písničkáře Pokáče, jenž je naplánovaný na úterý
24. srpna či následný vrchol v podání koncertu Michala Hrůzy.

O÷UVÊ UG X NGVPÊO RQFXGéGTW RQFCąKNQ
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Nástup do utkání česko-španělské
dvojici vůbec nevyšel. Hned v úvodním gemu nezužitkovala tři brejkboly
v řadě, v setu naopak dvakrát přišla
o podání. Na returnu neuspěla ani za
stavu 1:5, znovu z toho byly tři zahozené šance. Titul se vzdaloval i zkraje druhé sady, kdy si čtvrtí nasazení
potřetí v utkání přišli o servis. V šesté
a osmé hře však poprvé, resp. podruhé
v zápase vzali soupeřům podání, záslu-
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kán české derby a to proti Krumichovi.
„Vzhledem k tomu, že jde o pětadvacítku, má náš turnaj hodně silné hráčské
obsazení. A tomu bude jistě odpovídat

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ ITF M25

15. – 21. 8.
AREÁL TK PROSTĚJOV

Y\KUiO7.6SDUWD3UDJXH2SHQ
Simoně Bajusz a Karolíně Fričové 6YUþLQD
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1. kolo kvalifikace:7RPiã.UþPD±7RP*HQW]VFK 1ČPHFNR 'LOOHQ]±0DUHã.iĖD±6NOHQND6DPXHO3DXORYþiN 6ORYHQVNR ±)UHG2OLYLHU
6FKRPPHU 1ČPHFNR 6WDLGHU 86$ ±+RUQLWVFKHN 1ČPHFNR 
$UHJJHU âYêFDUVNR ±.URãOiN 6ORYHQVNR ýHUQê±3iQLN+DOILQJHU
1ČPHFNR ±0DOLã9ONRYVNê±9iOHN/DKNê 6ORYHQVNR 
±-LQGiþHN0XFKWDUXOLQ 8NUDMLQD ±+DYOtþHN3DW]DQRYVN\ 1ČPHFNR ±6iPRãL 6ORYHQVNR *UDI 1ČPHFNR ±3RãWROND-DQþRYLþ
6ORYHQVNR ±-HUPiĜ3iWê  ±6DSDOD 3ROVNR 3ĜtKRGD±(QGOHU 1ČPHFNR 

Dvouhra - 1. kolo: 0LHGOHU 5DNRXVNR ±NYDOLILNDQW1HMHGOê ý5 ±6HNWLþ %RVQD
D+HUFHJRYLQD 6WHWWQHU 1ČPHFNR±'. ±-HQtþHN ý5 'LD]$FRVWD $UJHQWLQD±
 ±NYDOLILNDQW,JQDWLN %ČORUXVNR ±NYDOLILNDQW0HQãtN ý5'. ±.RGDW 86$ 
3RVStãLO ý5 ±$OYDUH]9DURQD âSDQČOVNR -XUDMGD ý5'. ±6YUþLQD ý5 3LURV 0DćDUVNR ±'RQDOG ý5'. NYDOLILNDQW±NYDOLILNDQW.UXPLFK ý5±6LQLDNRY
ý5 NYDOLILNDQW±6DQFKH],]TXLHUGR âSDQČOVNR 5\EDNRY 86$ ±3ROMDN ý5 
*HQJHO ý5 NYDOLILNDQW5HþHN &5 ±NYDOLILNDQW5XPOHU ý5 ±&KDSSHOO 86$

LOS PROSTÌJOV OPEN 2021

„Jasnou jedničkou našeho klubu na letošním PROSTĚJOV OPEN je Dalibor Svrčina, který právě vyhrál challenger na pražské Spartě. Což je vyšší
turnajový level a pro něho obrovský
úspěch, jenž mu výrazně pomůže do
další kariéry. Uvidíme, jak tenhle triumf vstřebá, jak se bude cítit po náročném programu i přejezdu domů. Ale
věřím, že na důvěrně známých domácích kurtech bude mít nezmenšenou
motivaci startovat,“ řekl Večerníku
šéftrenér mládeže TK Agrofert Ivo
Šilhánek.
„Ohromnou radost nám udělal také

Marek
SONNEVEND
VEND

pro Večerník
ník

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství

Vaidišové s občanstvím USA,“ představil Šilhánek papírové lídry startovního pole PROSTĚJOV OPEN 2021.
Týdenní boje zahájila už včerejší
dvě úvodní kola kvalifikace, jež vyvrcholí dnes, tj. v pondělí 16. srpna,
od 10.00 hodin, v pozdějších hodinách začne již také hlavní soutěž.
První kolo dvouhry bude pokračovat v úterý 17. srpna, další program
je následující: středa 18. srpna – 2.
kolo, čtvrtek 19. srpna – čtvrtfinále,
pátek 20. srpna – semifinále (plus
finále čtyřhry), sobota 21. srpna –
finále. Denně od 10.00 hodin.
Úvodní kolo bojů o hlavní soutěž absolvovalo celkem 16 domácích tenistů, z nichž se polovině povedlo projít
do dalšího kola. A včera odpoledne byl
již také turnaj rozlosován. Nasazenou
jedničkou
je Rakušan
Miedler, 315.
Martin
ZAORAL
hráč světového žebříčku. Roli dvojky
plní Chappell z USA (349.), trojkou
je Španěl Sanchez Izquierdo (365.)
a čtyřkou známý Ignatik z Běloruska
(378.). Nejvýše nasazeným Čechem
je domácí Dalibor Svrčina na pozici 7,
který se utká s krajanem Adamem Jurajdou. Také na Daniela Siniakova če-

1É0ħ67Ì-$.2ð$3,7Ð PROSTĚJOV OPEN 2021
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PROSTĚJOV Týden po skončení úspěšného mistrovství světa družstev U14 začala v areálu TK Agrofert za Kosteleckou ulicí
další důležitá tenisová akce – mužský turnaj kategorie ITF25
PROSTĚJOV OPEN 2021 by Nový Zeleneč, který je dotovaný částkou 25 tisíc amerických dolarů. V jeho startovním poli lze nalézt
velmi zajímavá jména včetně dvou čerstvých vítězů prestižních
akcí hraných jinde v tuzemsku.

Prostìjovské kulturní léto nabídlo
9SOQpPSURXGXMHWHQLVRYë35267ę-2923(1
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společnost

PLUMLOV Kde se guláš vaří, tam se dobře daří.
To mohli potvrdit všichni, kteří uplynulou sobotu 14. srpna zavítali na pláž U Vrbiček u plumlovské přehrady, kde se konal další ročník Guláš Rock Festu. Letos to
platilo snad i trojnásob. „Myslím, že to byl nejlepší ročník,
o což se kromě všech návštěvníků, kuchařů, hudebníků,
parašutistů, hasičů a dalších zúčastněných zasloužilo hlavně počasí,“ usmíval se spokojený Petr Zlámal z pořádající
agentury HIT trade akci, jejíž premiéra se konala již v roce
2015.

„Už nyní víme, že v nabídce budou
tradiční grilované chobotnice, domácí
buchty, minizákusky, paella, francouzské dezerty, domácí sirupy, limonády
a pivo, marmelády a miniburgery,“
uvedla za Okrašlovací spolek předsedkyně Milada Sokolová. Zároveň
dodala, že zájemci, kteří by chtěli
veřejnosti nabídnout své kuchařské
výrobky, se stále mohou hlásit na
restaurantdaypv@seznam.cz.
Spoluorganizátorem akce, která se
koná pod záštitou Zdravého města
Prostějov, je Marky obchůdek. (red)
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součástí celé akce, úplně všechny přítomné spojovala zejména
láska k jídlu. „Ze stejného stánku jsme si vzali hovězí a pštrosí
guláš, a to už jen proto, abychom
zjistili, jak moc se budou jejich
chutě lišit. A skutečně byly výrazně odlišné, nicméně oba nám
chutnaly,“ pochvalovala si Gábina, jedna z návštěvnic.
Guláš Rock Fest letos nabídl i novinky v podobě ukázek seskoku parašutistů a zásahu hasičů.

PROSTĚJOV Program letošního Prostějovského léta nabídne
ve čtvrtek 19. srpna od 18:30 hodin zajímavou novinku. Stane se
jí módní přehlídka, která se bude

konat na velkém pódiu před prostějovskou radnicí. Díky tomu si
tentokrát na své nepřijdou pouze
uši, ale i oči.
Legendární Oděvního podniku se sice

již dávno v prach obrátilo, nicméně
Prostějov stále po svém zůstává městem módy. Přesvědčit se o tom budou
moci návštěvníci módní přehlídky
naplánované na nadcházející čtvrtek.
V programu se postupně představí
společnosti Go Fashion nabízející
nadčasový design a styl, Svatební
salón Marilyn s výběrem luxusních
rób, tvorbu svých studentů odkryje
SŠDaM, své autorské pánské i dámské kolekce bude prezentovat firma
RV Fashion, originální prezentaci lze
očekávat od rodinné firmy Švadlenka,
jež představí plavky a tuniky. Čistě pro
dámy šije značka Ranae, za níž stojí
prostějovská módní návrhářka Radka
Kosková. „Velmi akční je rovněž návrhářka Yvona Leitner známá kromě
mnoha jiného také svojí spoluprací na
akcích na plumlovském zámku. Módní doplňky ze své obrovské nabídky
představí i nekonformní Optika Wagner,“ vypíchla z harmonogramu Milada Sokolová, náměstkyně primátora

statutárního města Prostějov.
V rámci kulturního programu se lidé
mohou těšit na herečku a zpěvačku
Evu Hacurovou. Prostějovská rodačka aktuálně působí v Praze v Divadle
v Dlouhé a zazářila mimo jiné v televizním filmu Až budou krávy lítat.
Lidé ji také mohou znát jako Alici
z nekonečného seriálu Ulice. „O tom,
že talenty najdeme v Prostějově
i v mladších věkových kategoriích,
pak nepochybně přesvědčí Taneční
škola Piourette. V rámci jejího bloku
vystoupí také mistryně světa z roku
2019 Vanesa Burdová, která byla letos
opět nominována na mistrovství světa do Anglie a Paříže,“ prozradila dále
Sokolová a naznačila, že na molu by
se mohla předvést i ona sama! „Třeba
se s Alenkou Raškovou (další náměstkyně prostějovského primátora – pozn.
red.) opravdu ukážeme,“ navnadila
Prostějovany a poslala tu nejlepším
pozvánku ke čtvrteční návštěvě centra
města. Tak přijďte!
(mls, pk)

Vystoupí známá herečka a zpěvačka,
stejně jako prostějovská mistryně světa
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5XQLK PQXQW MQNGMEK RąGFUVCXÊ K \P¾O¾ P¾XTJ¾ąMC
;XQPC.GKVPGT.
Foto: Facebook
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Foto: Martin Zaoral

3x foto: Martin Zaoral

Akce zakončila letošní trojdílný
seriál Maier Rock Fest, jehož dalšími částmi byly Burger Rock Fest
a Rock Memory Of. „Víc toho už letos asi dělat nebudeme, nikdo netuší, co bude kvůli covidu na podzim
a zda se opět nedočkáme dalších
nesmyslných zákazů a omezení,“
posteskl si Petr Zlámal za celou
agenturu HIT trade s tím, že věří,
že všechny tři výše zmíněné akce
se k plumlovské přehradě příští rok
opět vrátí.
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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
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pak je tu TRADIČNÍ MOŽNOST:
PODEJTE SI ŘÁDKOVOU
ČI SLOUPCOVOU INZERCI
V NEJČTENĚJŠÍM REGIONÁLNÍM
PERIODIKU
a pak už jen čekejte…

A nevěříte sociálním sítím?
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Jelení, zvěřinový, hovězí či pštrosí... Letošní Guláš Rock Fest nabídl
celkem čtrnáct druhů gulášů. Pro
návštěvníky bylo připraveno 1 700
porcí. Netrvalo přitom příliš dlouho
a prodejci už umývali vyprázdněné
kotlíky či várnice. „Klíčovou postavou letošního ročníku se stal můj
kamarád z meteorologické stanice
Jaroslav Rozsíval zvaný šerif. Předpokládám, že to byl právě on, kdo nám
po deštivých letech tentokrát zajistil
opravdu luxusní počasí. Jsem šťastný, že i díky němu si lidé akci mohli
naplno užít,“ liboval si s nadsázkou
Petr Zlámal, který jedním dechem
poděkoval dalšímu z mužů v pozadí.
„Kamil Řezníček všem vystupujícím

Martin ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍÍ
reportáž

zajistil naprosto profesionální zvuk
a servis,“ dodal Zlámal zcela vážně.
Na akci se opět sešla zajímavá ekipa muzikantů. „Určitě mě nadchl
bezvadný výkon členů skupiny Penzistor, kteří zahráli vlastní skladby
a ukázali, proč v minulosti vystupovali například s legendární kapelou
Olympic,“ vyzdvihl Zlámal.
Kromě přerovských hudebníků vystoupili také skupiny Suzi Quatro revival, Quercus, Smokie revival, Plus
rock, Majestico Muzikus, 19rumů
a STZ zvaná Pytlíkova banda. Lidé si
díky tomu mohli upřesnit rozdíl mezi
zkratkou STZ značící sousloví „sme tu
zas“ a STS, což znamená strojní a traktorová stanice. „S traktorovou stanicí
opravdu nemáme nic společného,
ačkoliv se přiznám, že právě v traktoru jsem jednou souložil,“ ohlédl se za
svojí pikantní minulostí Roman „Pytlík“ Doležel.
Přestože dobrá muzika i doprovodný program byly nedílnou
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PROSTĚJOV V roce 2015 se Prostějovu poprvé představil Restaurant Day. Akci, které se po celém
světě účastní tisíce lidí, do města
přivedl Okrašlovací spolek Prostějov. Konala se pravidelně až do
roku 2019, kdy ji zastavil koronavirus. Teď je ale jasné, že si mlsné
jazyky opět přijdou na své. A to již
příští neděli v prostějovském Národním domě.
První Restaurant Day roku 2021 se
bude konat 29. srpna na zahrádce Národního domu. Začne v 11.00 hodin.

16. srpna 2021

slav Čada. „Makáme pondělí, středa a pátek jednofázově, úterý a čtvrtek dvoufáz,
víkendy jsou volné. Náročnost se oproti
trochu lehčímu začátku zvýšila, není na
co čekat,“ poukázal Petráš.
Během druhého týdne týmové práce žen
vékáčka se nezapojovaly juniorky Viktorie Nečasová, Zuzana Dostálová, Darina
Tesařová a Andrea Píchalová, jež pobývaly na mládežnickém soustředění hanáckého klubu v Karlově pod Pradědem.
Chyběly též národní reprezentantky Simona Bajusz a Karolína Fričová, nadále
se čekalo na přílet brazilské blokařky Raquel Löff da Silva. Zatímco univerzálku
Gabrielu Kopáčovou od čtvrtka vyřadila
stále ještě ne zcela zregenerovaná achilovka.
Plnou zátěž v Národním sportovním
centru Prostějov, v posilovně Letní haly
TK PLUS i v lesoparku Hloučela tak
podstoupily Klára Dvořáčková, Kateřina
Kvapilová, Petra Kožoušková, Martina

Michalíková, Michaela Smolková, Michaela Beránková a Adéla Stavinohová.
„Teď už se všichni těšíme do Jeseníků,“
smál se Luboš Petráš směrem ke svěřenkyním při zmínce nadcházejícího kon-
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klikni na
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dičního kempu ve zmíněném Karlově
pod Pradědem. „Doufáme, že budou
páni trenéři rozumní a úplně nás tam nezničí,“ ozývaly se hráčky o poznání méně
pobaveným tónem.

Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz

kterou po dalších konzultacích posvěcoval šéf Čada. „Samozřejmě to bude
nejvíc o běhání a kondičních cvičeních,
podnikneme i nějaké túry. Jednu určitě
až nahoru na Praděd,“ plánovali Petráš
a Krčmař.
Přirozenou cestou by se navíc měla utužit
hráčská parta. „Holky stráví několik společných dnů mimo domov a čeká na ně
náročný program, tím pádem se můžou vzájemně sblížit ještě víc než doteď.
Opravdu soudržný kolektiv budeme
během sezóny určitě potřebovat,“ zmínil
Miroslav Čada jeden z důležitých faktorů.
Do Karlova se vydají: Klára Dvořáčková, Raquel Löff da Silva, Kateřina
Kvapilová, Petra Kožoušková, Mar-

*QVGN-CO\ÊMX-CTNQX÷RQF2TCF÷FGORąKXÊV¾åGP[8-2TQUV÷LQXFoto: internet

tina Michalíková, Michaela Smol- i některá(é) ze čtveřice juniorek Vikková, Gabriela Kopáčová, Michaela torie Nečasová, Zuzana Dostálová,
Beránková a Adéla Stavinohová. Dle Darina Tesařová, Andrea Píchalová.
(son)
aktuální domluvy se možná zapojí

lečné týmové přípravy, ale podstatné je,
že už ji máme zde. Zajistit v současnosti
trvalejší pobyt kohokoliv z jiného kontinentu v ČR totiž není vůbec jednoduché. Proto chci poděkovat Národní
sportovní agentuře za pomoc, v kontaktu jsme průběžně byli i s Velvyslanectvím Brazílie v Praze,“ zmínil Čada.
Löff da Silva strávila cestováním většinu sobotního dne. „Letěla ze Sao Paula
do Lisabonu, kde čekala hodinu a půl
navíc na další zpožděný spoj. Tím se

pak letecky přesunula do Vídně, kam
jsme pro ni mezitím poslali auto. Do
Prostějova dorazila v jedenáct hodin
večer, tedy spíš už v noci. Unavená, ale
naprosto v pořádku,“ ujistil Čada s popisem náročné anabáze.
Exotická akvizice VK byla na dálku v telefonickém kontaktu se svou brazilskou
krajankou Solange Soares, někdejší
hráčskou oporou a momentálně trenérkou hanácké organizace. „Soli s Raquel
průběžně komunikovala tak, aby její

přesun proběhl co nejvíc hladce. I dál je
výhoda, že cokoliv důležitého mohou
spolu řešit ve své mateřské řeči.“
Do přípravy svého nového klubu
se šestadvacetiletá střeďačka zapojí
hned ode dneška. „Už se moc těšila
a nemohla dočkat, proto se k mančaftu připojí okamžitě. Během pondělí máme dva tréninky, následně
v úterý ráno odjíždíme i s Raquel na
soustředění do Karlova pod Pradědem,“ dodal Čada.
(son)
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yy Proč jste se rozhodla jít za
volejbalem do Prostějova?
„Působení v Šelmách pro mě bylo
cestou do české extraligy žen, což
byl vždycky můj sen si v téhle kvalitní soutěži zahrát. V Brně ale je
řada výborných ostřílených hráček, takže jsem jako mladá holka
do zápasů tolik nenastupovala.

Marek
ND
SONNEVEND

"INIL?JILN´Û

Přesto se mi tamním působením
povedlo nasbírat spoustu cenných
zkušeností, hodně mě to v kariéře
posunulo. No a teď jsem chtěla na
své cestě udělat krok dál. Prostějov má spíš mladší tým, proto zde
vidím větší šanci ukázat se v utkáních přímo na hřišti a osobně přispět k co nejlepším výkonům i výsledkům.“
yy Ve vékáčku však nejste poprvé. Během předminulé sezóny
jste několikrát nastoupila za B-družstvo VK ve druhé lize, že?
„Ano. V ročníku 2019/20 byl
v Šelmách takový přetlak kvalit-

ciózní Šelmy Brno a zamířila na Hanou, kde má logicky jak osobní,
tak především týmové cíle.

ních hráček, že nám umožnili ještě
s jednou mladou parťačkou jít na
hostování do prostějovského béčka. Odehrály jsme několik druholigových zápasů tady v Národním
sportovním centru, bylo to fajn.“
yy Jak se vám v téhle nové moderní hale hraje?
„Hala je to moc hezká, jen ze začátku má člověk trochu problém
s orientací v prostoru. Což je však
o zvyku, tím pádem bychom mohli mít hlavně ze začátku soutěže
určitou výhodu oproti soupeřkám.
Ony se tady budou rozkoukávat,
zatímco my už budeme po dvouměsíční přípravě zvyklé.“
yy Co říkáte na úvodní dva tréninkové týdny?
„Já se přiznám, že začátek společné
přípravy byl pro mě dost náročný.
Předtím jsem chodila dva měsí-
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Prostějov (son) – Tři další novinky
týkající se hráčských kádrů napříč
družstvy volejbalové UNIQA extraligy žen ČR vypluly informačně na
povrch během uplynulého týdne.
Z hlediska VK Prostějov je určitě nejzajímavější zpráva, že odchovankyně
klubu dosud působící pouze v něm
BYLI JSME
a v druholigovém TJ
U T OP
O H O Prostějov
Tereza Baláková bude působit v Přerově. O odchodu šikovné univerzálky
či smečařky bylo přitom jasno už delší dobu. A nyní tedy víme, že přestupuje k Zubřicím. Sokol Frýdek-Místek získal po nahrávačce Ivě
Navrátilové (za svobodna Šípové)
vracející se z prostějovského angažmá
také jednu zahraniční posilu. Stala se
jí smečařka Gvansta Ulimbelashvili,
reprezentantka Gruzie. Přichází
z Kypru, předtím nastupovala i v Polsku nebo Litvě. Olymp Praha se naopak musí obejít bez mladé nahrávačky Sarah Jaňourové, neboť nabrala
směr za oceán do USA. Nově bude
oblékat dres Western Carolina University a přitom současně studovat
tamní vysokou školu.

Baláková do Pøerova,
)UÙGHNP½*UX]ÉQNX
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Prostějov (son) – Hned při nástupu
prostějovských volejbalistek do společné přípravy na aktuální sezónu bylo
v případě univerzálky Gabriely Kopáčové zřejmé, že její z dubna operovaná
achilovka není dosud zcela v pořádku.
„Zatím nemůžu jít do stoprocentní zátěže, noha mě ještě nepustí do plného
běhu ani do výskoku,“ vysvětlovala třiadvacetiletá hráčka, která měla tím pádem částečné tréninkové úlevy. Přesto
musela koncem druhého přípravného
týdne úplně vysadit a navštívit svého
lékaře, jenž zákrok před čtvrt rokem
provedl. Doktor Vladimír Macháček
pak Kopáčové aplikoval do problematického místa injekci její vlastní krevní
plazmy pro zlepšení procesu hojení
i proti bolesti. Jde o standardní léčebnou proceduru, po které by se Gabriela
měla dnes znovu připojit k týmu
a v rámci svých možností absolvovat
rovněž nadcházející kondiční soustředění v Karlově pod Pradědem. „Jde
o to, aby se Kopy dostala – pokud možno v dohledné době – do potřebného
fyzického stavu. A měla čas nabrat odpovídající herní formu před startem
nového ročníku extraligy,“ upozornil
sportovní ředitel a hlavní kouč žen VK
Miroslav Čada na konto klíčové plejerky.

Achilovka Kopáèové
dostala injekci plazmy

9(ÿ(51Ì.
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Po regionu se opět brázdilo z lázní do lázní

ření proti koronaviru je teď mnohem komplikovanější pobyt občanů
mimo Evropskou unii v České republice, než tomu bylo dříve za normální
situace. Proto jsme museli vyřizovat
řadu nezbytných kroků, aby sem Raquel mohla dorazit a delší dobu tady
zůstat. Což nějaký čas trvalo,“ vysvětlil
sportovní ředitel a hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.
„Jedna z našich největších letošních posil tak sice přišla o první dva týdny spo-

než volejbal. Nebo šlo o klasická
soustředění v Česku, kdy jsme na
týden někam odjely a tam nabíraly
hlavně kondici. Tentokrát to bude
něco podobného, jedeme do Jeseníků a tam v horách nás asi čeká
především fyzická dřina.“
yy Máte jako svůj stěžejní cíl pro
sezónu 2021/22 naskakovat do
soutěžních duelů co nejvíc pravidelně?
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Foto: Marek Sonnevend
jaká byla rallyekztomu
lázní
do lázní…
plavání v moři a jiné sporty

ce jen do práce a do posilovny,
pak jsem přijela, musela se rychle zabydlet, seznámit s kolektivem a hned naskočit do tréninků,
i dvoufázových. Jsou kvalitní a výživné, sama na sobě cítím, jak mě
každý posouvá dál.“
yy Už jste se tedy adaptovala?
„Teď už je to docela v pohodě, ale
musím říct, že ten úplně první den
s výběhem na Hloučelu mě odrovnal. (smích) A musela jsem se trochu vzpamatovávat. Další dny jsem
si však na zátěž postupně zvykala,
nebyl problém. Navíc platí, že čím
víc a kvalitněji budeme v přípravě
makat, tím lépe pro naši sezónu.“
yy Před sebou máte soustředění
v Karlově pod Pradědem. Absolvovala jste za kariéru podobné
tréninkové kempy?
„Jasně. Kadetský a juniorský věk
jsem strávila v Plzni, kde jsme
na soustředění jezdily každý rok
v létě. Dokonce i do Itálie s makáním na plážích, beach v písku,

„Samozřejmě bych ráda nastupovala do zápasů, jak jen to půjde.
Ale hlavně chci, abychom s holkama všechny naplno makaly jako
jeden tým a společně se pokusily
o co nejlepší umístění v UNIQA
extralize i v Českém poháru. Sice
je zde mladší družstvo, přesto však
má potenciál. A nebála bych se
říct, že můžeme usilovat o horní
extraligovou pětku. Takový výsledek by byl hezký.“

Michaela Beránková: Ů0ĨĳHPHXVLORYDW

PROSTĚJOV Atraktivní posila
a zřejmě nejatraktivnější letní
úlovek desetinásobných šampionek české extraligy je připravena
hájit barvy VK. Raquel Löff da
Silva se může radovat, konečně
dorazila do Prostějova. A okamžitě se připojila k týmu, s nímž
také zítra odjede na soustředění.
„Jak už jsem říkal, s ohledem na opat-

➢ ze strany 27
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PROSTĚJOV Karlov pod Pradě- Azyl najde výprava vékáčka v útulném
dem, to jest „oblíbená“ destinace Hotelu Kamzík, kde to volejbalové náprostějovských mládežnických vo- vštěvnice z Prostějova za poslední roky
lejbalistek. Uvozovky u slova oblí- už dobře znají. „Ubytování je na odpobená jsou alespoň zčásti rozhodně vídající úrovni, k tomu restaurace s výnamístě, neboť do této obce v Je- bornou kuchyní a skvělá regenerační
seníkách každoročně jezdí hanác- linka včetně bazénu i wellness,“ prohoké talenty nabírat fyzičku. A nyní dil hlavní kouč Miroslav Čada.
totéž zažijí poprvé v historii i ženy Největším plusem pro náročnou dřinu
VK.
však pochopitelně jsou horské terény
„A“-družstvo vékáčka absolvuje Michal
sou- v okolí. „Tenhle čtyřdenní kemp tak
středění v Karlově od 17. do 20. srpna. logicky zaměříme skoro výhradně na
SOBECKÝ
„Odjíždíme v úterý ráno, končíme tam kondici. Nějaké herní zpestření asi také
v pátečním poledni, následně se vrací- zařadíme, ale přednost dostane fyzická
me domů. Mezitím dostanou holky po- práce,“ ujistil Petráš. Společně s druřádně zabrat,“ má jasno asistent trenéra hým asistentem Jakubem Krčmařem
Lubomír Petráš.
vymýšleli vhodnou tréninkovou náplň,

Přichází kondiční soustředění v Jeseníkách

„Holky dělají kondiční cvičení, běhají,
chodí do posilovny. Právě na fyzičku se
v prvních tréninkových týdnech zaměřujeme tradičně nejvíc a k tomu přidáváme
v menší míře i herní tréninky. Aby náplň
byla celkově pestrá a ne moc jednotvárná,“ přiblížil asistent trenéra Lubomír
Petráš.
Přípravný proces má na starosti v největší
míře on, kondiční plán sestavuje Solange
Soares. A vše zastřešuje hlavní kouč Miro-

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník
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PROSTĚJOV Druhý týden přípravy na novou sezónu 2021/22
absolvovaly volejbalistky VK Prostějov. Jejich společnou práci zatím nic zásadního nenarušuje, dosavadní program probíhá přesně
B Y L I dle
J S M Estanoveného plánu.
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Hlavní náplní je nabírání kondice a síly, v menší míře jsou zařazovány i herní tréninky

volejbal

Jan PROSTĚJOV Jednou ze čtyř nových posil, jež do VK Prostějov přišly po minulé méně vydařené sezóně, je Michaela Beránková (na
FREHAR
snímku). Dvaadvacetiletá univerzálka či smečařka opustila ambi-

Gurmáni, tìšte se! $2)`/, (#"017-0)+"'®0-í`+í'`¡
se těšila z výjimečně
3UYQÉSRVWFRYLGRYÙ Akcepříznivého
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rozhovor večerníku

vizitka

rálku? Musíte
íte se třeba někdy nutit
do toho, abyste
yste vyběhl?
„No já už too mám tak, že jsem na to
zvyklý. A prostě
ostě šestkrát týdně si jdu
zatrénovat. A mám navíc kouče Pavv
la Nováka, see kterým řeším tréninky.
V neděli nebo
ebo v pondělí mu tedy
napíšu, co jsem odběhal za uplyy
nulý týden, a on mi naopak napíše
plán na ten další. A podle toho jedu.
Když se zraním
ním nebo jsem nemocný,
tak netrénuji.i. Ale jinak co mi napíše,
to si uběhnu.
u.“
yy Běhání je hodně o dýchání,
o plicích a o tom, jak dobře využít
jejich kapacitu.
citu. Zkoušel jste s dýý
cháním nějak
ak experimentovat?
„Dýchání jsem
em bral jako přirozenou
věc. Pak jsem
m ale zjistil, že to dělám
špatně. Myslel
lel jsem si, že mám dýchat
do plic a zatahoval
ahoval jsem moc břicho.
A jednou jsem
em byl na kurzu, kde se
předvádělo, jak na rozvoj běhu. Bylo
mi právě řečeno,
čeno, že dýchám strašně
moc do plic a břicho mám zadržené.
Přitom tam
m by měl člověk dýchat
více. Ze začátku
átku jsem tedy styl neměl
kdovíjaký, teďď je už ale za ty roky lepší.
(pousměje se)) Jednou jsem ale zkoušel i kyslíkový
vý stan. Myslel jsem si,
že mě to raketově
ketově posune někam,
ale není to tak. Nechal jsem si
udělat rozbor
or krve, spal jsem
dva měsíce v kyslíkovém stanu,
i s manželkou.
ou. Ta z toho byla
hotová. (směje
ěje se) A po dvou
měsících jsem
m si nechal udělat znovu rozbor
zbor krve, abych
věděl, kolik mám červených
krvinek. Platí:
atí: čím víc, tím
líp. Jenže za ty měsíce se to
vůbec nezlepšilo,
pšilo, bylo to
úplně stejné..“
yy To trochu
chu demotivuje…
„No hlavně manželka se ptala,
jestli jsem normální, spala tam
přece se mnou
nou a teď zjistila, že
to nemělo žádný vliv. (usměje
se) Protože člověk se v tom
stanu hůře vyspí, má méně
vzduchu, méně kyslíku.
U toho jsem
m tedy zjistil,
že to pro měě nemá žádný
smysl.“
yy Nyní už máte za
sebou spousty závodů,
včetně Zlaté tretry. Je ale nějaký
úspěch, kterého si obzvlášť vážíte?

✓ nnarodil se 8. června 1875 v Prostějově
✓ běžec, rekordman vytrvalostních
veteránských kategorií
✓ studoval a odmaturoval na Střední
průmyslové škole v Prostějově
✓ aktuálně pracuje v oboru zpracování kovového odpadu
✓ na základní škole se věnoval běhu, později amatérsky volejbalu
✓ před devíti lety se k běhání znovu vrátil, jako první závod absolvoval
Silvestrovský běh v Prostějově
✓ později začal se závoděním na mezinárodní scéně. V roce 2016 se dočkal
velkého úspěchu, 2. místa na MS veteránů v australském Perthu
✓ v roce 2019 byl 3. na ME veteránů v italských Benátkách v tratích 800
a 1500 metrů
✓ loni ustanovil na Zlaté tretře český rekord pro veteránskou kategorii
v běhu na 1500 metrů
zajímavost: mezi jeho další velké koníčky patří horské kolo a volejbal,
v budoucnu by rád příležitostně znovu vyzkoušel triatlon.

BRONISLAV KHÝR

yy Začal jste pravidelně běhat až
před zhruba devíti lety. Jaké to
bylo? Odhodlával jste se dlouho?
„Na základní škole jsem chodil do
atletické třídy a přípravy na dnešní
škole Jana Železného. Takže já jsem
tu atletickou průpravu měl. Pak,
když jsem šel na střední školu, jsem
to zabalil. Popravdě to zabalili skoro
všichni, je to takové to období, kdy
má prostě člověk jiné zájmy. Následně jsem se ale dostal k volejbalu a občas jsem si šel zaběhat. Párkrát jsem
si šel vyzkoušet i triatlon…“
yy Ale závody jste ještě tehdy nezkoušel?
„Ne, na běžecké jsem nechodil třeba
vůbec. Ale věděl jsem, že na to mám
pořád postavu, neměl jsem třeba
dvacet kilo navíc. Ze začátku to pak
bylo horší, ale člověk se do toho dostane.“
yy Kdysi jste se nechal slyšet, že
jste začal běhat právě v tom boomu, kdy se stal pohyb pravidelnou
součástí pořádné ekipy Čechů. Co
přesně ale bylo pověstnou poslední kapkou?
„Vzpomínám si, že tehdy všichni
kluci mluvili o olomouckém půlmaratonu. A že tam museli běhat dvě
hodiny… A já na to, že na to nemusím trénovat. (smích) Zaběhám, potrénuji třeba půl roku a jdu tam. Tak
jsem začal na podzim trénovat a pak
na přelomu jara a léta se zúčastnil
toho půlmaratonu. Ještě předtím
jsem si dal nějaké závody. Třeba
můj úplně první byl Silvestrovský

Michal SOBECKÝ

pro Večerník
se ptal

v rámci exkluzivního
interview

pro vlastní veteránskou kategorii! A nezastavil jej ani koronavirus, byť mu znemožnil závodění,
a tedy porovnání s konkurenty.
Mezi ně přitom nepočítá zdaleka
jen své vrstevníky, ale také o generaci mladší běžce. Pokud by
přitom jen pomýšleli na to, že by
vysokého atleta pro nějakou tu
šedinu či vrásku navíc podcenili,
vzápětí by je tento nadšenec přesvědčil, že to nebyl vůbec rozumný přístup.

s veterány, tak je to pomalé. Já jsem
tam nejmladší a musím tahat tempo sám.“
yy To je hodně slušné...
„Ano. A i ten čas byl suprový. Veteráni si to i různě přepočítávají. Když se
to tedy srovná v různých kategoriích,
tak to byl super čas. V závodě jsem
byl devátý. Jezdím přes veterány na
různé republikové akce. Byl jsem i na
mistrovství světa a před dvěma lety
na evropském šampionátu v Benátkách. Tam jsem byl na patnáctistovce druhý, i když jsem byl v kategorii
nejstarší.“
yy Je pro vás důležité mít se na
dráze koho držet a držet si tak
tempo?
„Ano, je to lepší. Když vidíte Diamantovou ligu, jak tam mají své
vodiče, je to hned něco jiného. Pro
mě je lepší běžet s kluky. Jsem v AC
Prostějov a jezdíme na druhou ligu,
kde běháme závody na dráze. Jsem
tam prakticky nejstarší a běhám

"INIL?JILN´Û

„Loni mi bylo pětačtyřicet let.
I veteráni mají různé rozřazovací tabulky, podle kterých
se určují i rekordy. V minulémMartin
roce kvůli
koroZAORAL
naviru žádný závod
nebyl, snažil jsem se
tedy alespoň přerekordy,
konávat
veteránské samozřejmě. (úsměv) Některé jsou skvělé,
jiné trošku horší.
A třeba jak jsem
byl na Zlaté tretře,
tak jsem udělal veteránský rekord. To byl dobrý,
rychlý běh, na patnáctistovce dal rekord pod
4:02 minuty. Nejlepší český
výkon jsem zlepšil o deset
sekund. Ono když běžím
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veno o dvě hodiny později. V 17:00 hodin
bude uzavřen vstup do pohádkového lesa,
o půl hodiny později začne v kempu Biketrialshow. Od 18:30 hodin se představí
místní hasiči ukázkou zásahu. Vše by mělo
skončit zhruba ve 20:00 hodin.
Ve skutečně bohatém doprovodném programu budou připraveny například projížďky na koních, výstava hasičské techniky, kreslení křídami, malování na obličej,
pohádková tombola, lesní bar, nafukovací
a skákací atrakce a spousta soutěží a odměn. Chybět nebudou rozsáhlý stánkový
prodej a bohaté občerstvení. „Všechny
pohádkové bytosti, které budou opět jiné
než v předchozích letech, se na všechny
návštěvníky už moc těší,“ vzkázal prezident pořádajícího spolku Marek Otruba.
(mls)

Dožínky 2021 však byly v mnohém
nové, což upřesnil prezident Větřáku.
Hovořil třeba o přítomnosti srbského folklorního soboru. „Bylo to pro
nás trochu překvapení, víme to asi od
čtvrtka. Zřejmě mají družbu s Velkým
Týncem. A jelikož my se známe zase
s nimi, tak se ozvali, zda nemohou
přijet. Uvítali jsme to: je to tady nový,
zajímavý prvek. Myslím si, že to sem
zapadlo a obohatilo program,“ uvedl
pro Večerník Václav Horák.
Zatímco pak Srbové vsadili na kytaru,
Klas předvedl spíše hru na housle a jiné
strunné nástroje. Program přinesl spous-
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PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

ty tanců a zpěvu – prim třeba mezi tanci
hrála polka. „Vystoupení jsem si užil.
Byla to pro mě výzva, největší s padající vestou. Je to ale něco, co už nějakou
dobu umím, vytáhli mě, protože věděli,
že to umím. A tančil jsem se sestrou, se
kterou jsem zvyklý i zkoušet, takže v pohodě,“ nechal se slyšet jeden z tanečníků
Klasu Martin Dobeš. Zpět ale k novinkám. Mezi ty patřila také pouť Hanáků.
Ta se loni konala směrem do Dubu
nad Moravou. Letošek ale patřil Pivínu.
„Pouť Hanáků je taky novinka. Spolek
Hanfos, který je pořádá, se nám ozval.
Vzpomněli si, že Pivín je poutní místo.
Tak jsme to spojili. Je to pro nás takové
plus,“ prozradil Horák.
Lidé se do akce zapojili i přes úmorné
horko. Na své si přišli dospělí i děti,
pro ty byly u hasičské zbrojnice od půl
páté odpoledne připravené soutěže.
Dospělí si dosytosti užili nejen kultury, ale i hodování. Táhly například

PIVÍN Když dožínky, tak pořádné a se vší parádou. Tímto heslem se
už nějaký ten pátek řídí v Pivíně. Alespoň to platí o místním divadelním spolku Větřák. Ten každoročně pořádá dožínky plné krojů, hudby a zpěvu. Letošek nebyl výjimkou. Lidé se sešli na poli, aby sklidili
a naložili zralé obilí, které potřebovalo vymlátit. A pak také na návsi:
zde se konal tradiční program za účasti folklórního souboru Klas.
U toho prostě Večerník nemohl chybět!

domácí koláčky, při sečení pak nechybělo pohoštění od Hanaček v podobě
syrečků, salámů a zeleniny. A slivovice? Ta tekla proudem.
„Přítel vystupuje ve Větřáku. Akce se
mi líbí, nejsem zde ani zdaleka popr-
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ze života, která zněla při vystoupení
Klasu „Nepij tu kořalečku“. V dobrém
rozmaru proběhla celá akce. A to i přes
vražedné vedro. „U nás organizátorů
vládne spokojenost. A to naprostá,“
uzavřel Václav Horák.
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vé. A že bych se přidala? Ne, to ne,“
usmívala se žena, která se představila
jako Marcela. Mezitím bylo kolem ní
pořádně živo, přítomní chasníci i ženy
všeho věku se navzájem povzbuzovali k práci i pití. Nic nepomohla věta

-TCNKEMÚHQNMNQTPÊUQWDQT-NCUPGOQJNWFQåÊPGMX2KXÊP÷EJ[D÷V
Foto: Michal Sobecký

Pivín slavil dožínky v krojích a s historickými mlátičkami
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Své letní příběhy a třeba i s fotografiemi posílejte DO KONCE PRÁZDNIN.
Ty nejlepší zveřejníme za „pětistovku“, kterou si můžete vyzvednout
v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Redakce Prostějovského Večerníku

Věříme, že se společně s Večerníkem a jeho čtenáři se podělíte o své zážitky
z letošního léta, které bylo pro většinu z nás velice příznivé.

TY NEJLEPŠÍ ZVEŘEJNÍME A ODMĚNÍME PRÉMIÍ 500 KORUN!

Už se to nedá zastavit, letní radovánky a nádherné chvíle během dovolených máme za
sebou. Prostějovský Večerník připravuje speciální přílohu s názvem Letní příběhy, do
kterých chceme úzce zapojit i vás, vážení čtenáři. Pokud jste během léta prožili cokoliv
krásného, neobvyklého nebo kuriózního, popište nám svůj příběh!

PLUMLOV Loni to byla v regionu
akce s vůbec největší návštěvností za
celý rok. Pohádkovému lesu Spolku
Plumlovských nadšenců se podařilo
trefit do doby, kdy nadpřirozené bytosti nemusely do karantény, a podívat
se na ně přišlo zhruba sedm stovek dětí
a další stovky jejich rodičů. Jak tomu
bude letos?
Nadcházející sobotu 21. srpna pořádá
Spolek Plumlovských nadšenců Pohádkový les. Zahájení akce je naplánováno
v plumlovském kempu Žralok u Podhradského rybníka na 13:30 hodin, kdy bude
otevřen vstup do lesa. Spolu s tím zahájí
svoji produkci v kempu skupina Marbo,
která bude provázet celým odpolednem.
Ve 14:15 hodin se děti dočkají veleoblíbené hasičské pěny, to samé bude připra-
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Odjezd ze Skalky proběhl podle plánu
v deset hodin. Po komunikacích třetích
tříd se následně vozidla dopravila do
zámku v Čechách pod Kosířem, kde byla
zhruba hodinová zastávka. Poté už automobily vyrazily do cíle ve Slatinicích, kde
na ně čekala řada příznivců historie. Své
obdivovatele však měli závodníci i v okolních vesnicích, kde na ně také s chutí čekali, až budou projíždět.
V letošním roce se však kromě registrace
musel každý z účastníků také prokázat
negativním testem nebo prodělaným
očkováním. „Jsme velmi rádi, že všichni
účastníci bez větších komplikací souhlasili s potvrzením o očkování, prodělané
nemoci nebo antigenním testu. Museli
jsme totiž brát v potaz, že lázně jsou zdravotnickým zařízením. Navíc se vevnitř

Jan
FREHAR

EXKLUZIVNÍ
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Kromě samotného závodu se pak rozdávaly také věcné ceny pro vybrané
stroje i jezdce a nechyběla ani přehlídka dobových kostýmů, kde se někteří
z účastníků opravdu vytáhli, a k vidění
byly také ukázky oblečení z let první
republiky i poválečného období. Startu
se účastnila také dvojice Eduard Holánek a Dana Dorazilová, kteří se svou
Tatrou 87 z roku 1945 přijeli na rallye
hned po absolvování závodu 1000 mil
československých. „Trasa závodu byla
opravdu krásná a rozhodli jsme se ještě
pokračovat dnešní Rallye na pohodu,
i když jsme sem dorazili až někdy kolem druhé hodiny ráno, tak to stálo za
to,“ prozradili.
Ve Slatinicích se však nejednalo pouze o rallye, v rámci hodových oslav
byla samozřejmostí rovněž řada tra-

dic, které k této oslavě patří. Proběhla tak hodová mše, výstava historických
fotografií v zasedací místnosti obecního úřadu, výstava bonsají či hodový
jarmark a tombola. V neposlední řadě
se také uskutečnily koncerty. Nechyběl
ani velký výběr občerstvení a různých
suvenýrů u hodových stánků.
„Musím nesmírně poděkovat všem,
kdo se na těchto slavnostech podílejí,
protože se jedná o další úžasnou akci.
Lidé tu mají opravdu na výběr ze všeho
možného a je vidět, že se skvěle baví.
Velké poděkování patří také kapelám,
které nás tu doprovází, a také lidem
z Hanáckého auto moto klubu veteránů, kteří zase přilákali velké množství
nádherných aut, z nichž ta historie přímo dýchá,“ uvedla závěrem ředitelka
slatinických lázní Irena Vašicová.

Po regionu se opět brázdilo z lázní do lázní
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vydával i oběd, takže jsme zkrátka nemohli
bez tohoto potvrzení účastníky do závodu
vpustit. Měli jsme obavy, ale účastníci to
jasně pochopili a neměli s tím žádné potíže,“ prozradil jednatel klubu Josef Jakeš.
Závodu se zúčastnilo šedesát šest historických vozidel a dvacet motocyklů.
Nejstarším vozidlem byla Tatra 11
z roku 1923 a z řad motocyklů to byl
Nimbus, který vyrobili v roce 1926.
U něj je to obzvláště rarita, protože na
tomto stroji byla udělána jen minimální 0GLUVCTwÊOXQ\KFNGOX\¾XQF÷D[NC6CVTC\TQMWFoto: Jan Freha
renovace a jinak je v téměř původním
stavu. Kromě nich se přidávala i další ne- saa
registrovaná vozidla mladších ročníků.
3x foto: Jan Frehar
Situaci pořadatelům zkomplikovaly také
dopravní uzavírky v regionu, kvůli kterým musela být letošní cesta pozměněna.
„Trošku nám situaci zamotalo dopravní
omezení, takže jsme naši tradiční trasu
museli trošku pozměnit. Mohla za to
uzavírka v obci Krumsín a kompletní uzavírka Ohrozimi. Upravili jsme tak trasu,
aby i nadále patřila k těm cestám třetích
tříd a lidé z toho měli požitek v místních
malebných vesničkách i řidiči v autech,“ 8ÊV÷\QXÆ UQWV÷åG Q PGLGNGICPVP÷LwÊ MQUVÚO *WDGTV 0GLUVCTwÊO OQVQE[MNGO D[N 0KODWU \ TQMW  <¾XQFPÊEKRąKLÊåF÷NKFQCTG¾NW5NCVKPKED÷JGOEGNÆJQ
)TOGNCUGUXQWEJQVÊ
MVGTÚLGUV¾NGVÆO÷ąXRčXQFPÊOUVCXW
QFRQNGFPG
doplnil Josef Jakeš.

SLATINICE V rámci hodových oslav ve Slatinicích se konal také již
šestnáctý ročník Rallye na pohodu pořádaný Hanáckým auto moto
vveterán klubem Prostějov. Start i cíl byly v lázních, zatímco startovním místem však byla Skalka, cíl byl ve Slatinicích. Během cesty se
ještě ukázaly krásné stroje v zámku v Čechách pod Kosířem. V cílovém městě pak zaparkovaly přímo v lázeňském prostředí a přítomní
fanoušci tak mohli po celé odpoledne obdivovat nablýskané stroje
z první republiky i poválečného období. Kromě této akce čekaly na
návštěvníky ve Slatinicích také tradiční hodové stánky i koncerty.

Rallye na pohoduSĂLO»NDODEôKHPKRGRY×FKVODYQRVWÇ davy
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A nevěříte sociálním sítím?

jaké byly guláše u přehrady…

s mladými
borci, přitom
oni jsou zhruba
na mé úrovni, mám se
tam tedy s kým srovnávat.“
yy Ti mladí na vás asi koukají, že?
„Ano, někdy mi vykají. (rozesměje
se) Řeknou dobrý den, já na to ahoj.
Ale teď už mě znají.“
yy Tady v Česku máte nějaké oblíbené podniky?
„Chodím rád třeba na memoriál Josefa Odložila, který se koná v Praze
a jsou tam nejepší čeští běžce Maslák
a spol.. Pro veterány je tam připravená patnáctistovka. Běží tam všichni dohromady, patnáct až
dvacet lidí, čas se

tugalsku.
tugalsk Snad to nezruší…“
yy Ovlivnil
O
nějak koronavirus
způsob vašeho tréninku?
způso
„To bylo
by stejné. Běhal jsem sám, což
zakázané nebylo. Akorát v dobu,
zakáza
kdy to bylo nejvíce v televizi, člověk
netrénoval tak tvrdě. Měl to jako
netrén
pohodu, takový klid, aby zbytečně
pohod
neoslaboval imunitu. Ani žádný záneosla
vod nebyl.
ne “
yy M
Měl jste kvůli tomu problém
s moti
motivací?
„Přes zzimu jsem chodil na lyže, což
bylo pparádní. Motivace ale trošku
klesla, to je fakt. Zase jsem si ale odpočinul,
počinu měl jsem pohodu, nemusel
jsem sstresovat kvůli nějakým závodům.“
yy Co byste poradil lidem, kteří
by rádi
rád začali běhat, ale zatím se
k tomu
tom nemůžou dokopat?
„Nejdůležitější
je pravidelnost. Když
„Nejdů
budu cchodit třikrát za týden a pak měsíc nepůjdu,
tak je to zbytečné. Nebo
nep
to skloubit
s jiným sportem, protože
sklo
každý nemůže běhat, každého to nebaví, nebo
n na to nemá fyzické předpoklady. Ať
A zkusí tedy kolo, chůzi. Přijít
na to, co člověku nejvíce vyhovuje.
Mně nejvíce
vyhovuje běhání. Jako
n
doplněk
doplně k jinému sportu je to paráda.“
yy Je nějaký terén, který vám
osobně
osobn nejvíce vyhovuje na běhání?
„Pro m
mě je ideální běhat rovinu, asfalt neb
nebo dráha. Nechci kopce, to mi
nejde, jak jsem dlouhý, tak mi to nevyhovuje.
Proti klukům, kteří jsou
vyhov
malí, lehcí, nedokážu je v kopcích
porazit.
poraz Na rovině je třeba porazím
v pohodě,
ale v kopcích to mám
po
horší. Pro mě jsou nejlepší také
hor
kratší vzdálenosti 1500 až 3000
kra
metrů. Nebo si dám pětku či
me
desítku.“
de
yy Z
Zmínil jste, že manželka
s vámi
vám podstoupila kyslíkový
stan. Ú
Účastní se i rodina běhání?
„Manželka
neběhá, nebaví jí to.
„Manž
I když teď už se taky občas proběhne.
Ale ona
on chodí s hůlkami, to ji docela
chytlo a chodí tak každý den. Nebo
když m
měla dovolenou, tak běžkoval
a má ráda
r ti cvičení jógy. I děti sportují. Sice
Si neběhají, ale starší syn hraje
volejbal
volejba a dva mladší fotbal.“

Akce se těšila z výjimečně
Běžec-rekordman
Bronislav Khýr zraje jako víno
příznivého počasí
PROSTĚJOV Nikdy není pozdě běh, který se koná okolo hvězdárny
přepočte podle koeficientu a určí
začít. A výmluvy na věk nebo ne- v Prostějově. Tam jsem skončil asi
se výsledek. Byl jsem dvakrát první
Nejdůležitější je pravidelnost. Když budu
dostatek času? Jen prázdná slova! desátý, ale úplně vyšťavený, protože
a jednou druhý.“
Ukázkou toho, že i v pozdějším jsem ještě neměl tolik natrénováno
yy Zmínil jste, že závody loni nevěku sportovce se dá mnoho do- ze začátku. Bylo to nejdřív hodně
byly. Nevyrazil jste aspoň do zachodit
běhat
třikrát
za
týden
a
pak
měsíc
kázat, je příběh Bronislava Khýra těžké.“
hraničí?
(na snímku). Prostějovan se před yy Silvestrovský běh je ale závod,
„To jsme nakonec nejeli, všechno se
nepůjdu, tak je to zbytečné. Nebo se dá běh
devíti lety dal – coby pětatřicátník který vás provází až do dneška?
zrušilo. Na závodech veteránů jsou
- na běhání. A záhy se ukázalo, že „Ano, když je čas, tak jdu. Teď jsme
lidi od pětatřiceti let nahoru, ale taky
to byla dobrá volba, k poctivému tedy byli na horách, tak to jsem neosmdesátiletí. Takže oni nebudou
skloubit
s
jiným
sportem,
každý
nemůže
běhat,
tréninku totiž přidal tolik po- byl. Když ale jsem zrovna v Prostějoriskovat pozvání těch starších, aby
třebné nadšení a výsledkem byla vě, tak jdu vždy.
ždy.“
nebyl problém. Letos ale plánuji jet
nebaví ho to, nebo nemá fyzické předpoklady...
účast na Zlaté tretře i zisk rekordu yy Jakou máte tréninkovou mov říjnu na mistrovství Evropy v Por-
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Milé přítelkyně, milí přátelé,
elé,
vítám vás v srpnovém vydání
ání Servisu pro
te pěkného poženy. Doufám, že si stále užíváte
vní letní energii.
časí, čerpáte vitamin D a pozitivní
dnů ostrého sluMáme před sebou ještě pár týdnů
chtodarů
darůvyužijníčka a rozkvetlé přírody, tak těchto
využijme naplno. Nyní si však najdětee klid a chvíli sami pro sebe. Nadcházející chvílee budeme
dy. Dnes
trávit pouze spolu, a to teď a tady.
erkyní
vás čeká reportáž se třetí výherkyní
oběda s mou maličkostí, dále odo
halení vítězky prázdninového
dílu seriálu PROMĚNA IMAGE
od PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku a taky si jako už
tradičně můžeme připravit
nes
něco dobrého na zub. Ani dnes
mž jsme se
nepřijdete o letní cvičení, v němž
a. Přeji příjemné
zaměřili na posílení celého těla.
a ničím nerušené čtení.
Krásný srpen plný zdraví
ergie přeje,
a pozitivní energie
eta Křížová
Aneta
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Motto na tento týden:
„Jednej tak, abys byl šťastný,
ne aby ses šťastným jen zdál.“

servis pro ženy
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Seneca

Obklopuje nás zářící slunce,
O
nce,,
nce
Janka Dostálová má 71 let,
Jank
vů
vůně léta, lehký vánek, nád-je vdova, má dvě děti,
h
herná příroda a společně
a to dceru a syna. Syna
s tím nás čeká prázdninomohou naši čtenáři
v Proměna image. Jak
vá
znát z útulku Voříje všem určitě dobře
šek, který mu patří.
známo, v oblíbeném
Paní Janka by proseriálu PROSTĚJOVstřednictvím Proměny
SKÉHO Večerníku měi
image
chtěla zjistit, co
níme nejen vizáž, ale
jí sluší a jak se má uprapomáháme hlavně ke (QVQCTEJKX,&QUV¾NQXÆ vovat. Důvod změny
zdravému sebevědomí a novému
zněl v přihlášce jasně: „Chci být
náboji do života. Již šesté léto v po- na svůj věk pěkná.“ A takové přání je pro
řadí pro vás připravujeme další díl, náš tým rozkazem. Prázdninová vítězdo něhož se opět přihlásilo něko- ka tak bude opět v rukou profesionálů
lik desítek z vás. Vybírali jsme však a kromě nové vizáže ji čeká příjemná
pečlivě i z přihlášek, které přišly atmosféra.
během roku, kdy se kvůli koro- Jako první se společně vydáme do RV fanavirové pandemii žádná Proměna shion, kde vybereme módní outfity, nánekonala. Vítězkou se tentokrát stala sledně si zaskočíme pro originální brýle
Janka Dostálová, jejíž přihláška do- do Optiky Wagner, posléze se o krásu
sympatické dámy postará Studio H, kde
razila už 5. ledna.
Lístek do redakce zaslala dcera Rená- proběhne kosmetika a líčení, a poslední
ta Dostálová, která zároveň přihlásila zastávkou bude Vlassalon, kde Jance
i sebe. Štěstí se ovšem usmálo na ma- Dostálové upraví účes. Samotný závěr
minku. „Jsem moc šťastná, že se to pak patří odhalení nové image.
podařilo. Byla jsem hodně překvapená, A jaké jsou pocity samotné vítězky?
když jste mi po tak dlouhé době zavo- „Byla jsem v šoku, že jste mě vybrali,
lala s tím, že maminka vyhrála prázdni- navíc mě, takovou starou ženskou,“
novou Proměnu image. Máme všichni smála se Janka Dostálová. Z proměny
velkou radost,“ svěřila se Večerníku dce- však strach nemám, ničeho se nebojím, nikdy jsem se ničeho nebála, ba
ra prázdninové vítězky.

naopak se moc těším,“ vyjádřila se.
Paní Janka nám vzápětí prozradila, jak
o sebe pečuje. „Snažím se o sebe starat,
používám pleťové vody a krémy, z líčení
si maluji pouze obočí. Co se týče stylu
oblékání, tak nosím jen kalhoty, šaty
už pro mě nejsou, a k tomu nějakou
halenku. Většinou je to tmavé oblečení.
Nejraději mám černou, červenou, zelenou a šedou.“ Tým seriálu PROMĚNA
IMAGE však Jance Dostálové ukáže,
že černá není vždy úplně vhodnou
barvou, protože stručně a jednoduše:
černá není barva! Navíc není potřeba se
za ni schovávat.
„Ve volném čase navštěvuji knihovnu, chodíme na procházky, vždy tak
kolem pěti kilometrů, ať se udržuji
v kondici. Ráda chodím na různé
akce, povídám si s kamarádkami,
jezdím na dovolené. Rovněž pracuji
na zahrádce, ale to dělám nerada,“
usmála se paní Janka. „Ale hlavně se
snažím žít pozitivně, nic si nepřipouštím, přišla jsem na to, že je potřeba
brát všechno s humorem,“ uzavřela
své představení letní vítězka.
A jak prázdninová PROMĚNA
IMAGE dopadne? Uvidíme... Každopádně vy se to dozvíte již velmi
brzy a to v tištěném vydání, které najdete v prodeji od pondělí 30. srpna.
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Jak je již většině čtenářů známo,
v dubnu jsme si připomněli 10. výročí
trvání Servisu pro ženy. U příležitosti
tohoto jubilea PROSTĚJOVSKÝ
Večerník vyhlásil čtenářskou soutěž.
A protože klasických výher je všude
dost, hlavní cenou v tomto případě
byl slavnostní oběd s naší redaktorkou, která vás celých 10 let provází
nejen světem žen, jíž je Aneta Křížová.
Do klání se přihlásilo hned několik
desítek z vás, avšak vyhrát mohli jen
tři z vás. Na muže se tentokrát vůbec
nějak nedostalo, uspěly tři dámy. Třetí
šťastnou výherkyní se po paní Šlézarové a paní Liškové stala Jarmila Písařová z Prostějova.
Setkání s redaktorkou se odehrálo po několika odkladech, ale jelikož vše má svůj
čas, vše se zdárně podařilo začátkem srpna.

Stejně jako v předchozích dvou případech
i tentokrát se vše odehrálo na zahrádce
restaurace Národního domu v Prostějově, a znovu se obě ženy sešly místo oběda
v odpoledních hodinách, kdy již nebylo
tak urputné vedro. Opět to pak bylo posezení velice příjemné. Paní Jarmila ihned
zkraje nadhodila poznatek, že je zajímavé,
že všechny tři vítězky byly blondýnky, což
měla pravdu. „Ačkoliv jsme se nikdy dříve
neviděly, bylo si neustále o čem podívat,
přes dvě a půl hodiny nám bylo málo.
Prostě, jako bychom se znaly roky. Probíraly jsme témata všeho druhu od různých
životních zážitků a situací přes politiku až
třeba po olympijské hry,“ popsala setkání
redaktorka Aneta Křížová.
Jarmila Písařová na sebe prozradila, že
je v důchodu, má jednu dceru, která
žije v Praze, čte řadu knih, pravidelně

přelouská celý Večerník kromě sportu, bylo to, jako bych si povídala s kamarádluští křížovky a ručně vyrábí dekorace kou, se kterou se znám dlouhé roky. Tak
do bytu na zavěšení (viz. foto). „Na se- upřímné, moudré, bylo to prostě pohlazení na duši, na které budu ještě dlouho
vzpomínat. Jsem velice vděčná za to, že
jsem byla vylosována a mohla jsem něco
takového zažít a poznat paní redaktorku. Navíc už dlouho jsem nikde nebyla
a v restauraci Národního domu to bylo
hezké posezení se vším všudy, jídlo bylo
vynikající včetně servisu. Poprvé v životě
jsem ochutnala pečené šneky, které měli
v nabídce, a musím říci, že byly opravdu
tkání s paní redaktorkou jsem se moc výborní,“ smála se Jarmila Písařová.
těšila, ačkoliv jsem netušila, o čem si Jako další chod měly dámy lososa s grilobudeme vůbec vykládat, přeci jen jsme vanou zeleninou, na přání nám byl také
se nikdy neviděly. Byla jsem ale velice připraven dezert a nechyběla ani vídeňpřekvapená osobností Anety Křížové, ská káva. „Opravdu to pro mne bylo celé

R ecept pro vás
Ingredience
dĢƐƚŽ
250 g ƉŽůŽŚƌƵďĠŵŽƵŬǇ
150 g ĐƵŬƌƵŬƌƵƉŝĐĞ
ϮϬϬ ŵů ƐŵĞƚĂŶǇŬĞƓůĞŚĄŶş
3  ǀĞũĐĞ
4  ůǎşĐĞŽůĞũĞ
½  ƉƌĄƓŬƵĚŽƉĞēŝǀĂ
•
ƓƉĞƚŬĂƐŽůŝ
•
ůĞƐŶşŽǀŽĐĞ

velkým zážitkem, na který nezapomenu.
Ještě jednou děkuji za vše,“ nechala se
nadšeně slyšet naše poslední vítězka soutěže k 10letému výročí Servisu pro ženy.

Chalupáøský
koláè

CVIČENÍ
PRO TĚLO
I DUŠI

LXXXIV.
DÍL

V
tomto
okénku
se
budeme již
po
čtyřiaosmdesáté věnovat různým
harmonizačním, relaxačním,
ale i posilujícím či rehabilitačním a kompenzačním cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů,
blokádám a dalším nešvarům,
je potřeba pravidelný pohyb.
Pokud však již k nějakému narušení v oblasti zad, páteře či
kyčlí dojde, je potřeba se problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se proto zaměříme na posílení celého těla.
1. Jako první se rozcvičte. Rozcvička by měla předcházet úplně
každému cvičení. Následně si
pusťte nějakou oblíbenou hudbu a můžeme začít. Položíme
se na břicho a zvedneme se na
loktech a opřeme o špičky (viz.
foto). Nyní se od břicha začneme

pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od břicha do žeber,
kde máme pocit, že se žebra otevírají do široka, dech nezastavuje,
ale postupuje stále směrem nahoru. Pak pomalu vydechneme.
2. Tento cvik jsme již dělali
v mnoha variantách, nyní vyzkoušíme další z nich. Natáhneme pravou ruku a zkusíme takto
vydržet po dobu 15 sekund (viz.
foto). Pak ruku vrátíme zpět a vy-

střídáme s druhou. Následně se
položíme na břicho a vydechneme. Cvik provádíme zpočátku
pětkrát za sebou. Kdo má větší
výdrž, může ho protáhnout na
výdrž třicet vteřin až jedné minuty. Cvik je poněkud náročnější, ale perfektně zpevní celé tělo
a střed těla.
3. V dalším cviku přejdeme do
původní pozice (viz. foto). Nyní

se od břicha začneme pomalu
nadechovat. Dech postupuje
směrem od břicha do žeber, kde
máme pocit, že se žebra otevírají
do široka, dech nezastavuje, ale
postupuje stále směrem nahoru.
Pak pomalu vydechneme.
4. Nyní budeme zvedat ruce do
natažení, a to tak, že se opřeme
o dlaně a přejdeme do natažení
rukou (viz. foto). Vydržíme tak-

4x foto: archiv A. -ąÊåQXÆ

Postup
P
ostup
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V míse vyšleháme
vyšl
šlehám
háá e smetanu
hám
sm
společně s vejci. Poté postupně přidáváme cukr, olej,
mouku s práškem do pečiva a špetku soli. Vše řádně vymícháme na jemné těsto,
které vlijeme do vymazané a moukou vysypané koláčové formy a poklademe ovocem. Pečeme ve vyh
y řáté troubě při
p bližně 30 – 35 minut.
Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 8/2021 Piškotové recepty, který je právě v prodeji na stáncích tisku.

to patnáct sekund a pak přejdeme
zpět na lokty. Lopatky celou dobu
stahujeme k sobě. Cvik provedeme 8x za sebou. Během cvičení
pravidelně dýcháme. Tento cvik
je výborný na zpevnění ramen
a celého těla a na vnitřní stabilizační systém. Nezapomeňme na
závěrečné protažení, ať nás zítra
nic nebolí.
A já už se těším zase příště!

sport
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Sobota 14. srpna byla dnem,
kdy se volejbalový klub VK Prostějov konečně dočkal své jihoamerické posily
Raquel Löff da Silva. Brazilská blokařka po
pracném vyřízení všech formalit zpřísněných kvůli globální situaci s covidem přiletěla do Prahy až hodinu před půlnocí, aby
se odtud okamžitě přesunula na Hanou.

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 37

Foto: internet
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PROSTĚJOV Nadcházející sobotu 21. srpna se v Praze koná
mistrovství republiky 2021
v nohejbalu singlistů. Mezi pětadvaceti účastníky nebudou
chybět hned dva hráči TJ Sokol
I Prostějov: Tomáš Roba a Lukáš Pírek.
„S klukama pojedeme do dějiště už
v pátek odpoledne a v Praze přespíme, aby se na náročné celodenní
boje s ranním zahájením mohli
dobře nachystat. Věřím, že oba zahrají kvalitně a dosáhnou na pěkné
výsledky,“ prozradil Večerníku trenér Sokola I Richard Beneš.
Hlavně Tomáš Roba patří mezi
adepty na medailový zisk. „Tom
vlastně obhajuje bronz z minulého
šampionátu v roce 2019, neboť loni
se MČR kvůli covidu neuskutečnilo.

SONDA
MARKA
SONNEVENDA

Měl by být nasazený, v probíhajícím
ročníku první ligy vyhrál všechny
své singlové zápasy a na co nejlepší
formě pracoval při přípravě s Honzou Matkulčíkem,“ uvedl Beneš.
Naopak Lukáš Pírek může spíš jen
překvapit. „Dlouho se potýkal se
zraněním, pak byl na dovolené. Až
po návratu v posledním týdnu před
mistrovstvím absolvuje aspoň jeden
nebo dva tréninky s Tomem Robou,
aby se dostal do tempa a nabral herní jistotu,“ sdělil kouč.
Svěřence bude jako vždy osobně podporovat přímo na místě. „Kluci nemusí být v konkurenci mnoha extraligových favoritů pod žádným tlakem,
můžou jen pozitivně potěšit. Zejména
Tomášovi však dost věřím, je to opravdu výborný singlista,“ doplnil Beneš.
(son)

PROSTĚJOV Na další etapy rekonstrukce prostějovského „zimáku“ jsou pro nastávající roky
naplánovány desítky milionů
korun z městského rozpočtu. Nedávno rada města schválila doporučení zastupitelstvu schválit dofinancování potřebné na pořízení
nových sedaček. Jak Večerník již
dříve informoval, Víceúčelová
hala-zimní stadion postupně
prochází úpravami. Po nedávné
rekonstrukci šaten a sociálního
zázemí se vedení města v letošním
roce zaměří na výměnu sedaček
a kopilitů, tedy skleněných tvárnic na bočních stěnách haly. Práce
budou rozděleny do dvou etap.
„První část bude zahrnovat realizaci
nových sedaček v hledišti. Do druhé by byla zařazena výměna zmíněných kopititů. Ta již proběhne pod
hlavičkou Sportcentra – domu dětí
a mládeže Prostějov. V tomto případě bude připravena žádost o dotaci
s předpokládaným termínem realizace od dubna do srpna příštího
roku tak, aby práce proběhly mimo
hokejovou sezónu. V případě získání dotace by mohla být akce s vý-

4CFCO÷UVC2TQUV÷LQXCFQRQTWéWLG<CUVWRKVGNUVXWO÷UVC2TQUV÷LQXCUEJX¾NKVFQHKPCPEQX¾PÊRQVąGDPÆPCRQąÊ\GPÊPQXÚEJUGFCéGM

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

měnou skleněných tvárnic zařazena
do návrhu rozpočtu pro rok 2022,“
prozradil náměstek prostějovského
primátora Jiří Rozehnal, který má
stavební rozvoj a investice města ve
své pracovní náplni.
V letošním roce bylo pro první etapu vypsáno výběrové řízení pouze
na realizaci sedaček. Radní rozhodli
o výběru dodavatele veřejné zakázky, kterým je firma Pozemstav Prostějov, která nabídla délku záruky 60
měsíců a splnila všechny zadávací
podmínky zadavatele. „V rozpočtu
města Prostějova je na danou akci
vyčleněna částka čtyř milionů ko-

run. Aby mohla být uzavřena smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem,
předkládáme zastupitelům ke schválení dofinancování ve výši 250 tisíc
korun. Celková cena díla je vyšší
z důvodu nárůstu cen materiálu
oproti loňskému roku, kdy jsme investice plánovali,“ nastínil náměstek
primátora.
„Pro mě je pořízení nových sedaček šťastný okamžik. Ty stávající už
přece jen pamatují hodně, jsou ještě
původní ze sedmdesátých let minulého století. A dávno na ně nejsou
náhradní díly. Pokud je nějaká zničená, nahrazujeme ji dřevěnou deskou.

NÁRODNÍ HRDOST VS. ZNECHUCENÍ

TENISOVÁ DVAADVACÍTKA
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Kdo má rád či přímo miluje sport, nemůže ho
jakákoliv olympiáda nechat chladným. Ať jde
o vrcholového borce, výkonnostního závodníka,
amatérského hobby sportovce, či jen pasivního
fanouška, prožívali jsme Letní olympijské hry
2020(21) v Tokiu určitě všichni naplno.
Z českého pohledu to byla v nejednom případě
nádherná paráda. Asi nejen mě nejvíc emočně
strhly fantastické triumfy kamarádů Jiřího
Prskavce a Lukáše Krpálka krátce za sebou, tenisové tažení Barbory Krejčíkové s Kateřinou
Siniakovou i Markéty Vondroušové či střelecká fantazie parťáků Jiřího Liptáka a Davida
Kosteleckého.
Samozřejmě ne vše se povedlo, což ale rozumný
člověk chápe, že někdy nepřijde v pravý čas optimální forma nebo není nakloněna přízeň osudu.
Přesto jsem vnitřně zažíval zklamání hraničící se
znechucením nad jednou konkrétní okolností.
Z čeho mi bylo zle? Z kariéristických půtek vrcholných sportovních představitelů ČR (přerůstajících
až do politiky) ohledně takzvaného „covidového
letu“. Místo hnusného vzájemného osočování
a hledání viníků by bylo dobré si uvědomit, co
za zmařené starty našich reprezentantů skutečně
může: extrémně přísná hygienická opatření, pro
fyzicky top zdatné lidi nesmyslně nastavená.

Také ITF World Junior Tennis Finals neboli
mistrovství světa družstev do 14 let v bílém
sportu se již druhým rokem těžce potýká
s globálními koronavirovými omezeními. Minulý rok se tak závěrečný turnaj téhle soutěže
tradičně konaný v Prostějově vůbec nemohl
uskutečnit. A letos sice ano, leč za cenu pracně vytvořené i celý týden striktně udržované
covid bubliny.
Vůbec nepřekvapilo, že pořádající marketingová agentura TK PLUS ve spolupráci s místním
tenisovým klubem zvládla četné komplikace.
A tradiční svátek mládežnických sportovců
zorganizovala navzdory notně ztíženým podmínkám jako obvykle na podtrženou jedničku s hvězdičkou. Má totiž chuť, profesionalitu
i bohaté zkušenosti s jinými turnaji za daných
okolností.
Mezinárodní tenisové federaci se proto není co
divit, že dějištěm MS 14 už více než dvě dekády opakovaně určuje osvědčený Prostějov. Tím
pádem proběhlo WJTF na Hané po dvaadvacáté za sebou a příští rok v našem okresním městě
bude na unikátní šňůru navléknut 23. korálek
v řadě. Toto potěšení z organizace navíc v posledních letech zvýrazňuje pravidelná medailová radost domácích týmů ČR. Jen tak dál!

Koronavirový byznys s (ne)přímo vynucovaným
opakovaným testováním a propagandisticky doporučovaným očkováním jede na plné obrátky.
Zatím pro běžného občana víceméně zdarma,
neboť vše dosud hradí zdravotní pojišťovny. Od
září si však testy má platit každý sám – a na tenhle
přechod jsem vážně moc zvědavý.
V současném světě totiž platí, že pokud chcete cokoliv
organizovaně sdílet s jinými lidmi (včetně sportovních
akcí) nebo třeba jen normálně pracovat, musíte splňovat alespoň jedno ze tří kritérií: být očkovaný, negativně
otestovaný či do půl roku po prodělání covidu-19.
Kdo tedy odmítá se nechat opakovaně očkovat a neměl poslední dobou zrovna „štěstí“, že onemocněl
covidem, musí počítat s nedobrovolně razantním
navýšením svého finančního rozpočtu. Z mého
pohledu jde o zcela jasně protiústavní záležitost
v podobě ekonomicky donucovacích prostředků,
ovšem to budou muset rozhodnout soudy. Možná
by pomohla masivnější občanská neposlušnost.
Každopádně snaha normálně uvažujících a zdravých lidí o přirozený život dostává pořádně na frak.
Kdo má o své zdraví z různých důvodů (i oprávněných) strach a věří, že mu to pomůže, ať se nechá
očkovat, jak je mu libo. Omezovat však práva kohokoliv na jiný názor by nemělo být v demokratické
společnosti možné.

A nejeden divák už si v sedačkách
přiskřípl kabát nebo kalhoty,“ konstatuje dlouholetý správce stadionu
Ivo Horák s tím, že k rekonstrukci by
mělo dojít zhruba za měsíc. „Měla
by jít na řadu jedna strana, pak druhá. Můžu pak prozradit, že v sektoru
hostujících fanoušků nové sedačky
nebudou,“ dodal Horák. Stadion by
se po stavebním zásahu měl zbarvit
do červené a černé. Výměna kopilitů
neboli skleněných tvárnic po stranách haly bude připravena s předpokládaným termínem realizace na duben až srpen 2022 mimo hokejovou
sezonu.
(mik, sob)
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Na eskáčko čeká těžký „anglický“ týden
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nou, a to navíc fúzí s Frýdkem-Místkem.
Výsledek je přesun tohoto celku, který
v posledních letech hrával 1.A třídu, do
Vratimova, města s osmi tisíci obyvateli
sousedícího s Ostravou. Na výsledcích
týmu to ale není znát. Celek totiž zatím se
soupeři zápolí úspěšně. Na kontě má ze tří
zápasů sedm bodů. Navíc takový Zlín „B“
Vratimov porazil dokonce 4:1. Jak se ukazuje, eskáčko nemusí čekat nic snadného.
Pohled na tým Vratimova nabízí spíše
jména ze druhé či třetí ligy. Hráči mají
vesměs kolem pětadvaceti, najde se
zde ale i mnoho mileniálů. Přesto celek
posílili někteří zkušenější hráči. Jasným
dirigentem celého mužstva je šestatřicetiletý Adam Varadi. Pokud někomu
ze čtenářů jméno něco říká a odpovídá

PROSTĚJOV Letně-podzimní klasika v podobě MOL Cupu je zpět. A nebude v ní chybět ani tým 1. SK Prostějov. Ten se na úvod poháru střetně
s třetiligovým Vratimovem, v němž se
MSFL kope po devatenácti letech. Nic
snadného ale svěřence Jiřího Jarošíka
nečeká: tým je aktuálně v popředí třetí
nejvyšší soutěže. Když ze tří odehraných kol se může pochlubit dvěma
výhrami a jednou remízou. Utkání 1.
kola MOL Cupu se odehraje ve středu
od 17:00 hodin právě ve Vratimově.
Vratimovský fotbal je možná pro příznivce Prostějova jednou velkou neznámou.
Aby ne: tým už dlouho, předlouho nefiguroval v nejvyšších českých soutěžích.
Do MSFL se dostal až před touto sezó-

bod vlastně úspěchem. Vědom si je toho
i trenér Prostějova Jiří Jarošík.
„Pro nás to byl velice cenný bod. Protože jsme utkání nezačali ani neskončili dobře. Je škoda, že jsme dostali
hloupý gól ze standardní situace. Ale
je pravda, že nás Ústí ke konci dostalo
pod velký tlak a mělo několik nebezpečných standardních situací,“ konstatoval bývalý kouč Ústí nad Labem,
který se nyní do rodného města vrátil
jako soupeř.

Za pravdu mu dávají četné šance soupeře ze druhého poločasu i hromada
faulů, kterých se ale dopouštěly oba
celky. „Šlo o hodně náročné utkání
a myslím si, že nám nesedlo. Nevím,
zda to bylo ovlivněno i dlouhou cestou. Bod byl celkově důležitý, zase
nám pomůže dál. Doma ale budou
muset všichni hráči podat úplně jiný
výkon. Musím vyzdvihnout brankáře Muchu, který nás hodně podržel.
Z velké části díky jemu máme bod,“
vyzdvihl Jarošík svého brankáře.
Tým na nějaký větší rozbor nebude
mít v týdnu moc času. Čekají ho totiž
jak utkání MOL Cupu s Vratimovem,
BYLI JSME
U TOHO
tak sobotní pokračování FORTUNA:Národní ligy proti Třinci. Navíc celek
bojuje trochu s marodkou. „Uvidíme, nil. Dlouhodobě nám chybí Michal
jak to bude vypadat s Petrem Jiráčkem. Stříž, ale už je na tom lépe a bylo by
A doufám, že už se nikdo další nezra- skvělé, kdyby se mohl zapojit v pohá-

Michal SOBECKÝ

více trápil?
„Určitě tím, že hodně držel balón. Nechci se na to vymlouvat. Ale taky jsme
tam přijeli po celodenním cestování
autobusem, navíc v tom horku. A ke
konci nám už, myslím, docházely síly.“
yy Hodně vám ale pomohl gól Vasila Kušeje z konce poločasu…
„Samozřejmě, to vždycky pomůže,
když dáte gól do šatny. Myslím, že
jsme v tom poločase bránili docela
dobře a když k tomu přibyl ještě gól,
tak ten výsledek byl skvělý.“
yy Když to srovnáte, sedí vám více
herní styl Jiřího Jarošíka nebo Pavla
Šustra?
„Myslím si, že je to dost podobné. Nevidím v tom takřka žádné rozdíly. Oba trenéři po nás chtějí náročný herní styl. Což
yy Zápas s Ústím nad Labem asi nám vyhovuje a bude to jenom lepší.“
nebyl nic snadného, naznačoval to yy Od trenérského štábu dostáváte
i trenér Jarošík. Čím vás soupeř nej- velkou porci důvěry. To vás musí

PROSTĚJOV Hodně prostoru
dostává v poslední době číslo 22
prostějovského týmu. Skrývá se pod
ním záložník Michal Zapletal (na
snímku), který ukazuje, co přesně
dnes již bývalý trenér eskáčka Pavel
Šustr myslel univerzálností: zdejší
odchovanec se totiž dokáže pohybovat jak mezi bránícími, tak útočícími
hráči. Pod koučem Jarošíkem se stal
specialistou spíše na defenzivní úkoly,
které si obvykle plní na výbornou, a to
třeba díky vyhrávání soubojů a dobrému čtení hry. V podobné roli byl
také v Ústí nad Labem, kde vydatně
pomáhal obraně. Celkově se ale zápas
mužstvu příliš nevydařil.

těšit…
„Samozřejmě
mě je
to dobré, když
hrajete pravidelavidelně. Na hřišti se
snažím odvést
dvést pro
tým maximum.
aximum.
A doufám,
m, že to
tak bude i dál pokračovat.“
yy V týmu
mu nyní
plníte spíše
píše defenzivnější
ší úkoly. Sedí vám tato
role?
„Už jsem tam hrával pár zápasů za
trenéra Šustra. Byla to změna, ale postupem času si na to stále více zvykám.
A ať už mě trenér dá kamkoli, budu se
tam maximálně snažit pomoct týmu.“
yy Kdo je nyní vtipálek v kabině?
A jak funguje po řadě změn kolektiv?
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„Baník“, hádá správně. Právě v ostravském klubu, ale třeba také v Sigmě toho
tento zkušený hráč odehrál dost a dost.
Dalším lídrem je čerstvý třicátník Lukáš Slota. A známý je i Jakub Teplý,
který v minulosti byl na zkoušce v Prostějově, avšak kvůli zdravotním problémům tehdy neuspěl.
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 Skwar-

czeka, který zároveň zastává pozici vedoucího mužstva a v eskáčku působil
v druholigové sezóně 2016/2017. „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 slyšet trenér
Racko.
„Ambice jsme si nijak nestanovovali, ale
máme tady mladé kluky, pro něž by bylo
samozřejmě fajn dostat se co nejdál, kdybychom se potkali s nějakým ligovým
týmem, a nabrat další zkušenosti. A po-

dávat lepší výkony než třeba proti béčku
Sparty či v Ústí nad Labem,“ postavil před
mužstvo jasný cíl Jiří Jarošík, kouč 1.SK
Prostějov.
Povědomí o místních poměrech má
brankář Filip Mucha. „Do Prostějova
jsem přišel přímo z Frýdku-Místku,
tak o Vratimovu něco vím. Působí tam
hráči Frýdku, které si tam přestěhoval
tamější bývalý sportovní ředitel. Jsou
to tedy hráči, kteří mají se třetí ligou své
zkušenosti. O vratimovských reáliích
toho ale opravdu moc nevím, nikdy
jsem tam nehrál,“ usmívala se prostějovská jednička. 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 Filip Mucha.
Pro eskáčko tak jako tak půjde při střetnutí s Vratimovem o dobrou zkušenost.
Rozhodně lepší, než jakou má z loňského roku. Tehdy sice taky měl Prostějov
odehrát MOL Cup, moc si z něj ale
celek neužil. V prvním kole totiž od
zápasu ustoupil Rýmařov, ve druhém
Velké Meziříčí. Oba celky hrát odmítly
z důvodu vysokých nákladů na testování. Třetí kolo už souboj přineslo, ovšem
ne se šťastným koncem: Prostějov totiž
vypadl po vysoké prohře se Slováckem.
(sob)

vs.

„Vtipálek, to je stále samozřejmě Koudy (Jan Koudelka – pozn.red.). Je to takový náš bavič. A parta je pořád dobrá.
Už si to pomalu sedá, jsme spolu již
nějakou dobu a kolektiv se ukázal jako
dobrý. Navíc myslím, že už to bude jenom lepší…“
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obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

Utrpěli jsme remízu. To mohli po návratu z Ústí nad Labem říct fotbalisté 1. SK
Prostějov. Na severu Čech totiž odehráli
nepříliš podařený zápas. A i proto byl

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Čtvrtý bod v letošním ročníku druhé nejvyšší soutěže
přidali uplynulý pátek fotbalisté 1. SK Prostějov. Na půdě Ústí nad
Labem vyválčili remízu 1:1, když se dostali do vedení a pomýšleli
na případný triumf. Herní projev Jarošíkvoa souboru ale nenadchl, nejen ohledně statistik eskáčko za soupeřem zaostalo. Není
přitom čas na oddech, tento týden totiž čekají Prostějovany hned
dva zápasy: ve středu 1. kolo MOL Cupu a v sobotu páté utkání
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.
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jdou a pomyslná hladina sebevědomí
jde povážlivě dolů. Zápas se zkrátka
příliš nevyvedl. A je vlastně dobře, že
v týdnu tentokrát eskáčko čekají hned
dva zápasy: alespoň hráči nemají moc
času nad duelem v Ústí nad Labem
přemýšlet. Pravda, bod je dobrý.
A po předvedeném výkonu možná až
příliš dobrý. Je nicméně namístě věřit,
že s Třincem žádný zásek k vidění
nebude. Tým je silný, má kvalitu i osobnosti a trenér zjevně ví, co dělá. Tak
s chutí do toho, ať je vítězství s Třincem
hotovo.

Lehce nabyl, lehce pozbyl? V Česku se
toto přísloví používá opravdu často
a při mnoha příležitostech. Zdá se,
že tentokrát může sedět i na tým
prostějovského eskáčka. Za sebou
má totiž dva zcela rozdílné zápasy.
Proti Brnu Prostějované určovali
tempo zápasu. Stříleli, snadno bránili,
hráli aktivně, agresivně, obvykle byli
u míče dřív. Pochopitelně po takovém
utkání musí chtě nechtě stoupnout
sebevědomí. Jenže proti Armě to byl
pravý opak: přesně ten typ zápasu,
v němž se toho moc nepodaří, nohy ne-

Brno sebevědomí nezvedlo

Michal SOBECKÝ
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LADISLAV
KROBOT

Postupně se dostává do dobré formy. Před více než týdnem
ý
vynuloval Brno, nyní pustil Ústí nad Labem jedinýý gól.
Soupeř měl přitom místy až výraznou převahu. Jedním
ím
z důležitých strůjců bodového zisku byl právě bratr
tr
profesionální tenistky Karolíny, který zachytal skvěle.
e.
A hodně podržel svůj tým zejména ve druhém poločase.
se.
Palec nahoru pro prostějovskou brankářskou jedničku.
u.

FILIP MUCHA

Nováček slavil první tři body

5

2





1

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ








Branky: 18. a 78. Rajnoha, 25. Dostál, 35. P. Pliska. Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: 16. Petík,

Vrahovice
Vícov

Branky: 2. Šlézar, 16. Zapletal, 18., 48. a 81. Krajíček,
50. Vodák – 14. Švéda, 82. O. Frys, 89. Zbořil. Rozhodčí: Minx. Žluté karty: –.
Diváků: 50.
Sestava Určic: Hýbl – Grulich, Mlčoch, Plišťák, Ježek – Krajíček, Menšík, Šlézar, Sosík – Vodák, Zapletal. Střídali: Nakládal, Kováč, Bittner, Pavlů, Kadlec.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Brodku u Prostějova: Vystavěl – L. Frys,
O. Frys, Šířila, Zatloukal – P. Matoušek, J. Matoušek,
Hochman, Grulich, Dvořák – Švéda. Střídali: Janura, Nehera, Zbořil, Jelínek, Kordzik.
Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Pokračujeme zase v brankových hodech, dneska však musím říct, že jsme chtěli uspět
a opravdu si ceníme takového vítězství. Sportovně
uznávám,žesoupeřbyloprotinámfotbalovějšíakombinovaldalekolépenežmy,zčehožprameniljejichtlak.
Nám se podařilo dát branku hned na začátku utkání
aměljsemobavy,abynástospíšnevyděsilo.Hostétaké
za chvíli srovnali. Pak se nám však povedlo odskočit
a dokázali jsme využívat brejkových situací. Mrzí mě
ale konec utkání, v němž jsme si nechali zbytečně dát
dvěbranky,na to simusímedátpozor.“
Vít Hochman: „Pro nás doslova zápas blbec. I když
se minimálně dvě třetiny zápasu odehrávaly na soupeřově polovině. Bohužel se nám nedařilo dostávat
do velkých příležitostí a když už se to podařilo, koncovka nám pokulhávala. Domácí ukázali, že jsou
opravdu zkušeným mužstvem, které si umí poradit,
a jen na nás v bloku čekali a hrozili z rychlých kontrů, které jsme jim sami darovali našimi zbytečnými
chybami. Ve druhé půli jsme to ještě více otevřeli
a to domácím sedělo ještě více. Na herní převahu se
vyhrát nedá. Dnes to však beru i trochu na sebe, protože jsem měl poskládat trošku jinak obrannou řadu.“

Určice „B“
Brodek u Prostějova




Branky: 3. a 45. R. Petržela. Rozhodčí: Vrážel
– Procházka, Kubalák. Žluté karty: 33. Kolařík,
88. Kotlán.
Diváků: 40.
Sestava Kralic: Miler – L. Petržela, Uličný, Répal,
Dvořák – Zapletal, Kawij, Havlíček, O. Petržela
– Pejřimovský, R. Petržela. Střídali: Daniel, Dokoupil, Zatloukal. Asistent trenéra: Jiří Němčík.
Sestava Plumlova: Simandl – Surma, R. Bureš,
Ševcůj, Kolomazník – Bárta, Aujezdský, Kolařík,
M. Bureš – Petr Kiška, Kotlán. Střídali: Pavel
Kiška, Takáč.
Trenér: Radek Bureš.
Pohledem trenérů:

FC Kralice na Hané „B“
Plumlov „B“

24. Dvořák – 51. Mlčoch.
Diváků: 97.
Sestava Vrahovic: Krč – Vitásek, Prucek, Bukovec, Kurfürst – Varga, Hanák, Dvořák, Marek –
Pokorný, Klváček. Střídali: Maňák, Dospiva, Petík,
Kovačevič, Jamrich.
Trenér: Jaroslav Klimeš.
Sestava Vícova: Brabec – Mlčoch, Humpolíček, Tesařík, Dostál – Šobr, Rajnoha, Látal, Ježek
– P. Pliska, Sovík. Střídali: Rozsíval, M. Pliska,
Chytil, Trnečka. Trenér: Miroslav Krutovský.
Pohledem trenérů:
Jaroslav Klimeš: „Dneska zase není moc co
hodnotit. Vícov byl jasně lepším mužstvem.
Nám ještě chybí spousta věcí, které musíme
nadále pilovat na trénincích, protože to od nás
zatím není vůbec dobré. Ještě jsme nevstřelili
branku, což je tristní bilance. Vypíchnul bych
aspoň něco, ale opravdu tam nic extra nevidím.
Měli jsme menší pohovor, tak snad se teď už
konečně trochu zmátoříme a odrazíme k lepším
výkonům i výsledkům.“
Miroslav Krutovský: „Dnes to bude ode mě
veskrze kladné hodnocení. Vstřelili jsme rychle
branku, která nás uklidnila. Co si vybavím, tak
jsme soupeře pustili asi k jediné střele na branku
během utkání. U nás tak panuje opravdu velká
spokojenost jak s výsledkem, tak dominantním
výkonem. Rozhodnuto už bylo po prvním poločase, kdy jsme soupeři odskočili na rozdíl tří
branek, a ve druhé půli už to bylo spíše čekání na
konec.“




Branky: 35. Novák, 74. Jergl. Rozhodčí: Heger
– Šenkýř, Grulich. Žluté karty: 83. Novák – 56.
Kolář, 87. Blatner.
Diváků: 65.
Sestava Ptení: Grulich – Doležel, Kohout, Peterka, Látal – P. Novák, Pospíšil, Procházka, Holinka – Jergl, Kuba. Střídali: Vlach, Z. Novák,
Vyroubal, Šmída.
Trenér: František Vlach.
Sestava Brodku u Konice: K. Grepl – Možný,
H. Burget, Ščudla, Blatner – Zemánek, P. Koudelka, Kschwend, Franc – Kolář, J. Koudelka.
Střídali: Svoboda, Müller, Vičar.
Trenér: Radovan Vičar.
Pohledem trenérů:
František Vlach: „Měli jsme zase hrozně moc
omluvenek, kluci jsou totiž na dovolených. Dnes
to tak bylo doopravdy hlavně ubojované. O fotbalové stránce se moc mluvit nedá. Hrát jsem
musel i já a málem jsem rybičkou vstřelil branku. Nebo rybičkou, to byl spíš stokilový kapr.
První branku dal Novák po samostatném úniku.
Druhou pak přidal mladý Jergl, který ukazuje, že
tréninky opravdu znamenají hodně. S výsled-

Ptení
Brodek u Konice

Jiří Němčík (asistent trenéra): „My jsme měli
začátek celkem dobrý. Určitě jsme se dostávali
více do šancí než soupeř, ale na druhé straně musím uznat, že Plumlov byl fotbalovější. Držel daleko lépe míč, ale chyběl mu nějaký větší tah na
branku. Lepším týmem jsme asi v zápase nebyli,
bylo to hodně vyrovnané, ale dokázali jsme bez
nějakých větších potížích to vedení kontrolovat.“
Radek Bureš: „Ještě včera jsem myslel, že nebudu moct některé hráče vzít. Ale dneska už jen
chodily omluvenky. Takže místo toho, abychom
točili po dvaceti minutách, jsme tam nakonec
jeli ve třinácti lidech. Odehráli jsme pak velmi
vyrovnanou partii. V prvním poločase byly
jednoznačně lepší Kralice, trochu mě mrzí ten
druhý gól do šatny. Ve druhém poločase jsme
naopak byli jasně lepší my, ale nedokázali jsme
vstřelit jedinou branku. Velké uznání patří brankáři domácích Radimu Milerovi, který si stále
drží perfektní výkonost.“





KOLA

„Kluci odvedli dobrou práci
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Branky: 3. Tomek, 42. a 45. Buriánek, 51. a 57.
a musím jim pogratulovat, ale
Hrabal – 82. Hamala (p). Rozhodčí: Janáček –
Slota, Stříž. Žluté karty: 30. Hrabal – 56. Kolář,
jednoznačně největší zásluhu
87. Blatner.
Diváků: 120.
na tom má trenér, s čímž já jako
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák, Řezáč,
Navrátil, Chalánek – Jordán, M. Hrabal, Jiříček,
trenér musím souhlasit...“
Buček – M. Tomek, P. Hrabal. Střídali: BuriáGlosoval duel velmi dobře naladěný trenek, Pěnčík, Kočí, O. Tomek, Studený.
Trenér: Pavel Voráč. nér Němčic nad Hanou Pavel Voráč.
Sestava Tištína: Koutský – Rehák, Ru. Návrat,
Hanák, Stančík – Hamala, Hýsek, Ro. Návrat,
Jansa – Bosák, Hodaň. Střídali: Varga, Václavíček, Špička, Matoušek. Trenér: Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „Kluci odvedli dobrou práci a musím jim pogratulovat, ale jednoznačně největší
zásluhu na vítězství má trenér, s čímž já musím
souhlasit. (smích) Po minulém utkání jsme se zaměřili na ofenzivní činnost, na centrované míče a
na to, aby útočníci měli nějakou jistotu v zakončení, protože se nám to vymstilo v minulém týdnu.
Kluci dali brzy gól a naštěstí přidali i další, takže
jsme pak zápas už kontrolovali a dnes je musím
opravdu všechny pochválit za předvedený výkon.“
Rudolf Návrat: „Je to jako přes kopírák s minulým
týdnem. Nevyvarujeme se naprosto zbytečných Tak to tu ještě zřejmě nebylo. Červený
chyb, které soupeř okamžitě trestá. Z toho se musíme nějakým způsobem dostat, jinak to tak bude kartónek je samozřejmě vídán pravipořád dokola a fotbal nás moc bavit nebude. Jediné delně na fotbalových hřištích, ale aby
pozitivum je alespoň ta branka, i když z penalty. Ale jej dostal trenér mužstva v okresním
musíme začít bojovat a makat úplně jinak. Když přeboru? Na Prostějovsku určitě preprohráváte po poločase o tři branky, tak už se těžko
něco honí. Bylo ale znát, že domácí mladé mužstvo miéra a tento nelichotivý primát už
i to vedro snášelo lépe jak my a zaslouženě vyhrálo.“ bude navždy patřit trenéru Držovic
(jaf) Jindřichu Skácelovi.

Němčice nad Hanou
Tištín

kem tak panuje spokojenost. Diváci se bavili a
po dlouhých měsících jsme si mohli zase zařvat.“
Radovan Vičar: „Dnes se bohužel nehrál ve Ptení
fotbal, ale kopaná, a to doslova. Tento způsob daleko více vyhovoval domácím, my jsme se tomu přizpůsobili a bylo to zkrátka vidět. Oproti minulému
týdnu byl náš výkon jako nebe a dudy, bohužel.“

VÝROK

9ÉFRY8UÄLFHc%p
VS.
7LS
Rezervu Určic nebude čekat nic snadného. Vícov ukázal, že posílil 9HÄHUQÉNX
opravdu kvalitně, a doma si nebude chtít přidělávat starosti. Bude

to místy až jednoznačná podpora, hosté se budou převážně bránit.

3OXPORYc%p7LvWÉQ
VS.
7LS
Plumlovská rezerva má za sebou nevydařený start do sou- 9HÄHUQÉNX
těže, v Tištíně jsou na tom podobně. V Krumsíně, kde má

„Béčko“ azyl, rozhodne výpomoc z „A“- mužstva domácích.

1ÈPÄLFHQDG+DQRX2OvDQ\p
VS.
7LS
Němčicenevypadalypředstartemnejlépe,očividněalenatomzasetak 9HÄHUQÉNX
špatně nebudou. I hosté budou nabuzení a tak se dá čekat velká bitva,
kterádojdeažkpenaltovémurozuzlenísešťastnýmkoncemprohosty. 3.

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

Branky: 16. Musil, 55. Navrátil – 70. Machálek vlastní. Rozhodčí: Rek – Pokorný. Žluté karty: 67. Hájek – 34. Procházka, 89. Srbený.
Diváků: 120.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Ta, Oulehla, Dočkal, Machálek – Churý, Frgál, Musil, Hájek, Pleva
– Navrátil. Střídali: Rus, Dubrovský, Fiala, Dvořák,
Hanák.
Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Držovic: Lošťák – D. Kolkop, Šťastný,
Srbený, Krčmář – S. Valenta, Procházka, Hodulák,
Kučera – M. Kolkop, Bross. Střídali: Štěpánek,
Hradečný, Budaj.
Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Myslím si, že první poločas
jsme byli lepší než soupeř. Měli jsme šance na to
protivníkovi utéct do vyššího vedení. Povedlo
se nám ho navýšit až ve druhé půli, pak jsme se
však dostali pod tlak a trochu nám docházely
síly. Bylo to způsobeno i tím, že máme řadu
hráčů na dovolených či zraněných, takže sice nás
bylo napsaných šestnáct v zápisu, ale reálně nás
bylo dvanáct, z toho tím dvanáctým byl druhý
brankář. Ale i přesto se nám to podařilo nějakým
způsobem ukopat na sílu, i když soupeř ukázal své
kvality. Jsem rád, že i naši dorostenci ukázali, že se
mohou měřit se zkušenými hráči.“
Jindřich Skácel: „Jednalo se o velmi solidní
utkání. Domácí ukazovali, že jsou velmi
konsolidovaným mladým mužstvem, které čeká
na chyby soupeře a snaží se je trestat. My jsme se
snažili více tvořit hru, k tomu však potřebujeme
i pohyb, který nám chyběl. Po první půli jsme tak
prohrávali o gól, pak přišel klíčový okamžik duelu,
kdy sudí nepochopitelně nenařídil pokutový kop
pro nás, za což jsem následně dostal červenou
kartu, i když jsem s ním jen debatoval. Na místo
toho jsme dostali druhou branku a i když jsme se
snažili ze všech sil zápas ještě zvrátit, na vyrovnání
nám to nestačilo. Celkově to byl kvalitní zápas,
jen byl hlavní postavou bohužel sudí. Speciálně
bych pak chtěl ještě pochválit mladého Samuela
Valentu, který ukazuje výrazný potenciál
a zlepšuje se každým zápasem.“

Haná Nezamyslice
Držovice

1

%URGHNX.RQLFH1H]DP\VOLFH
VS.
7LS
Konický Brodek bude chtít v domácím prostředí pravidelně bo- 9HÄHUQÉNX
dovat, proti však budou dobře fyzicky připravené Nezamyslice.

Domácí však nakonec body neztratí a zajistí si klid do dalších bojů.

9UDKRYLFH)&'REURPLOLFH
VS.
7LS
Druhý ze šlágrů víkendového klání. Do Vrahovic přijedou 9HÄHUQÉNX
Dobromilice a i zde to bude bitva se vším všudy. Body na
konec zůstanou doma, byť to bude boj do poslední vteřiny.

'UzRYLFH)&.UDOLFHQD+DQÅc%p
VS.
7LS
Jeden ze dvou šlágrů kola. V Držovicích se mohou fanoušci těšit 9HÄHUQÉNX
na souboj dvou celků s ambicemi držet se vrchních pater. Zkušenosti na obou stranách budou hrát roli a zápas skončí smírem. 3.

Brodek u Prostìjova VS. FC Ptení
7LS
Zde o favoritovi duelu nemůže být pochyb. Jenže víme, jak jejich 9HÄHUQÉNX
souboj po výhře v poháru v okresním přeboru dopadl. Tentokrát

si to však prostějovský Brodek pohlídá a zapíše „povinné“ tři body.

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi

PROGNÓZA NA 3. KOLO

Takhle to nepůjde, věděli v Dobromilicích už během zápasu v Olšanech. Jeden
z favoritů soutěže se na startu ročníku s formou opravdu nepotkal. Nováček
soutěže favorita duelu převýšil v nasazení, rychlosti i důrazu a výsledek 5:2
hovoří za vše. Na papíře se zápasy vyhrávat nebudou…

)&'2%520,/,&(

SM LÍK

KOLA

vs.

OLŠANY U PROSTĚJOVA V rámci třetího kola a druhého hracího
víkendu přivítal nováček okresního přeboru z Olšany u Prostějova
jednoho z favoritů nejvyšší soutěže pod hlavičkou OFS Dobromilice.
Favoritem utkání byli jednoznačně hosté, kteří si na půdu nováčka
měli přijet pro lehké tři body, ale na hřišti to tak vůbec nevypadalo.
Kromě začátku druhé půle, kdy se domácí dostali pod tlak, byli více
než vyrovnaným sokem, aby to byli oni, kdo si připsali zaslouženou
výhru. První po návratu mezi regionální elitu.
prostor a chytrým zakončením
EXKLUZIVNÍ
NÍ
přidal svou druhou trefu – 1:2.
reportáž
V tu chvíli to vypadalo, že se Dobromilice definitivně ujaly otěží,
pro Večerník
nicméně opak byl pravdou. Za
pět minut totiž bylo srovnáno. Jen
Jan FREHAR
sám útočník Hansl ví, zda chtěl
Hned v úvodu sobotního střetnutí překvapit brankáře, nebo posílal
se zrodila první branka. Po chybě centr, ale míč padal přímo za zadhostů ve středu hřiště se Olšany ní tyč a Klusal míč pouze vytěsnil
uzmuly míče, díky pěkné kom- s pomocí břevna ven. Následná
binaci vběhl před branku Hrbáč dorážka Lobodáše už byla oprav)272*$/(5,(
a jeho tvrdou přízemní střelu na du jednoduchá – 2:2. Na dalších
klikni na
BYLI JSME
www.vecernikpv.cz
zadní tyč neměl Klusal v dosahu deset minut se stal hlavní hvězdou
U TOHO
– 1:0. Následně hra trošku opadla Hansl. Po další hrubé chybě hosa dalších dvacet minut bylo spíše tující obrany dostal míč jako na 1NwCP[UKUQDQVPÊXÚJTWLGFPQ\PCéP÷\CUNQWåKN[#NGD[NVQDQL Foto: Jan Frehar
bojem o ovládnutí hrací plochy, zlatém podnosu a sám před bran- ale šestý gól nepřidaly. Hattrick se radovat z vysokého vítězství
kde se odehrávala řada soubojů. kářem se nemýlil – 3:2. O tři mi- nepodařil vstřelit ani Nedělovi na i předvedené hry. To hosté budou
První vážnější šanci hostů měl No- nuty později se po další hrubce opačné straně.
mít ještě na čem pracovat, protože
sek, ale jeho pokus na přední tyč hnal dopředu Pospíšil a míč po- Domácí se tak po závěrečném v jejich hře bylo více nedostatků
brankář Bokůvka očekával. Zniče- slal přízemním centrem přesně hvizdu mohli společně s fanoušky než pozitivních věcí.
honic po další hluché pasáži přišla na Hansla, který už jen uklízel do
,,7ěË'$2)635267ċ-29NROR
vyrovnávací branka Dobromilic, odkryté části branky – 4:2.
když po pěkné akci i s trochou Hosté se ještě snažili do zápasu
Sokol Olšany u PV - FC Dobromilice
štěstí se dostali hráči do protiútoku vrátit, ale do žádné větší šance se
Branky:+UEiþ/RERGiãD+DQVO
a centr našel přesně Nedělu, který nebyli schopni prodrat. Snažení
/.HOXF±D1HGČOD5R]KRGÿt3UR(1:1)
si dokázal poradit a propálil bran- nakonec ukončil Lubomír Keluc,
WLYiQHNåOXWpNDUW\+DQVO±%OXPHQVWHLQ5\ãND
'LYiNĥ
káře domácích – 1:1. Vzápětí mohl když si míč připravil za velkým
vrátit Olšanům vedení Koleňák, vápnem a současný trenér Kostelce 6HVWDYD2OäDQ
6HVWDYD'REURPLOLF
ale po dobré individuální akci se- ukázal svou kopací techniku ve vý- %RNĤYND ± 3RVNHU - 3RVStãLO 0LãND $ .HOXF ± .OXVDO±.XEtþHN5\ãND)LDOND%OXPHQVWHLQ±.
lhal v zakončení. Na druhé straně borném světle, takže míč zapadnul +UEiþ.ROHĖiN/.HOXF$XJXVWLQ±$3RVStãLOPO± 5RFKOD6HOXFNê9iFODYtN1RVHN±1HGČOD5LFK+DQVO6WĜtGDOL$3RVStãLO/RERGiã5RN\WD0DUHN WHU6WĜtGDOL%DNR6YR]tOHNäRQGUD
zase hrozil Fialka, střela však letěla přímo pod víko – 5:2. Na konci ješ- 5HLWHU
7UHQpU$QWRQtQ3RVStãLO
7UHQpU0LFKDO5RFKOD
kousek nad. A to bylo během první tě měly svou velkou šanci Olšany,
půle vše.
Druhá pětačtyřicetiminutovka
začala daleko jiným obrazem.
Hosté na svého soupeře vletěli
0LFKDO52&+/$s)&'REURPLOLFH
a drželi ho pod tlakem. Nejprve $QWRQÉQ3263©h,/s6RNRO2OvDQ\X3URVWÈMRYD
Blumenstein tváří v tvář brankáři „První poločas byl vyrovnanější, ale troufám si říct, že těch „Nezasloužili jsme si ani bod, na který jsme si možná nějakou
šancí jsme měli více my. Ve druhé půli už jsme kromě čtvrt- chvíli ve druhé půli mysleli. Těžko k tomu něco dál dodat. Neo kousek minul a ani další pokusy hodiny byli lepším mužstvem. S výsledkem i výkonem jsem dokázali jsme si pořádně nahrát, nezrychlili hru, nezabojovali
nedokázali hráči dostat až za záda hodně spokojený. Kluci to odehráli opravdu dobře a zaslou- o míč. Všude byli domácí dříve než my. To je všechno odraz i trébrankáře. Dočkali se po hodině ží pochvalu. Na druhé straně jsem byl až překvapen, protože ninkové morálky. Jestli si někdo v kádru stále myslí, že budeme
hdy. Nosek podržel míč a předal jsem čekal od soupeře více. Snad jsme si tak i sami teď uká- hrát to, co loni, a neuděláme pro to nic, tak bychom měli rychle
spadnout z hrušky a začít pro to něco opravdu něco dělat!“
jej Nedělovi, ten si tělem udělal zali, že ta soutěž pro nás bude hratelná.“

33
29
31

Už v prvním kole na domácí půdě ukázal Vícov, že letos se s ním musí
počítat. Ve druhém to ještě orazítkoval, když nedal „čuchnout“ domácím
Vrahovicím a domů si odvezl jednoznačnou výhru v poměru 4:0. Rýsuje
se aspirant na postup nahoru?

62.2/9©&29
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připravila sportovní redakce Večerníku
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minut tak domácí vyrovnali, jen díky Patriku Gáborovi si Prostějov vzal vedení
zase brzy zpět. V závěrečných dvaceti
minutách Smržice tlačily, byly lepší, ale vyrovnání se znovu nedočkaly. Sudí Valouch
JANnad
pak překvapil přítomné lavírováním
možným písknutím penalty.
Závěr utkání
KOUDELKA
tak byl hodně emocionální, skóre už se neměnilo, a tak všechny body připadly
Hané.
ZNÁMKA

MINIŠPÍL

Gottwald

Augustin

M. Verner

Obručník

Adamík

Rohové kopy: 5

FQO¾EÊOPGUVCéKNQ

73. Zbožínek za R. Kotlára st.

=DMÉPDYRVWGXHOX

( 0 : 1)

Světlík

Trnavský

Marák

Střely na branku: 7

90.(+2) Ohlídal za Gábora

vs.

Trenér: Daniel Kolář

Střídání: 46. Cibulec za Typnera, 82. Jančiar za Světlíka,

ŽK: -

Střely mimo branku: 4

Daniel
KOLÁŘ

'DQLHO.2/´7-+DQ½3URVWÈMRY
„Určitě panuje spokojenost. Musí být, když jsou
z toho tři body. (úsměv) Bylo to ale velice těžké
utkání, domácí byli kvalitní soupeř, velice pohyblivý a motivovaný. Stačí jim málo a jsou schopni
dát hodně gólů. Naštěstí jim to tentokrát nevyšlo. My jsme jim to ovšem v jedné chvíli málem
umožnili, když jsme Smržicím přenechali hru,
zbytečně se zatáhli a málem na to doplatili ztrátou bodů. Naštěstí to pro nás v divokém závěru
dopadlo dobře.“

Branky: 3. a 69. Gábor, 59. Mazouch

J. Novák

Krupička

Mazouch

Čermák

M. Kolář

Diváků: 130 Rohové kopy: 3

PROSTÌJOV

Gábor

Typner

Hladký

Foto: Michal Sobecký

BYLI JSME
U TOHO

ƔƔ Co říkáte na závěrečné dohadování ohledně penalty?
„Tam jsem se bál, myslel jsem, že
to pískne. Pak ale změnil sudí názor. To mě překvapilo. Ale jsou
z toho důležité body…“
ƔƔ Co si vzít z utkání do příštích zápasů?
„Musíme si z toho vzít ponaučení,
že za stavu 2:0 musíme pořád hrát
stejně. Nesmíme polevit. Protože
trochu jsme to vypustili a během
pár minut to málem otočili. Chtěl
bych, aby se něco podobného neopakovalo. Zápas za stavu 2:0 už
musíme urvat.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

Michal SOBECKÝ

,YR=%2l©1(.KUDMÉFÉWUHQÅU7-6PUzLFH
„Hodnocení je těžké... Samozřejmě jsme bojovali, ale naše dětinské chyby nás
stály body. Chtěli jsme hrát zezadu, že budeme chodit do brejků, ale dali jsme
Hané zadarmo gól už ve 2. minutě. Druhý gól, o tom se nemá cenu bavit. Silou vůle to srovnáme na 2:2, pak přišla další zbytečná chyba a potom už to byl
z naší strany zoufalý tlak. Musím říct, že Haná má kvalitnější mužstvo. A i když
fyzicky na tom nejsou dobře, tak na I.B třídu stačí být fotbalistou. Až tak nerozhoduje fyzická připravenost, spíše zkušenosti a mentální připravenost. To má
Haná v soutěži dlouhodobě nejlepší. K penaltě nevím, co říct, to musí rozhodčí: nařídí penaltu, pak ji odvolá... Dle mého názoru to byla ruka. Ale naši prohru
neházím na sudího, prohráli jsme si to sami, svými chybami.“

2:3

Hrající trenér: Ivo Zbožínek

PROSTĚJOV Asi nejlepší kauf
se povedl před sezónou bafuňářům Hané Prostějov. Do týmu
se totiž vrátil Patrik Gábor (na
snímku). A to je vyhlášený střelec, který své kvality v minulých
ročnících opakovaně potvrzoval. Zápas na trávníku Smržic
nebylo v tomhle směru jiný, šikovný forvard si vypracovával
šance, tvořil, nabíhal si na balóny, aby zaznamenal dva góly,
přičemž zejména ten druhý patřil do kategorie výstavních. Viditelně spokojený se pak po zápase mimo jiného ohlédl se i za
penaltou-nepenaltou ze závěru
regionálního derby.

d$¾NLUGOUGåGVWRGPENKRÊUMPGq
QFFGEJNUKFXQWIÐNQXÚ
UVąGNGE2CVTKM)¾DQT
UVąGNGE
2CVTKM)¾DQT

Utkání provázelo velice horké počasí, nechyběly pauzy na pití. Haná
potvrdila, že má jeden z nejstarších
týmů v celém kraji: do Smržic jí přijelo hned devět hráčů nad čtyřicet let
– nechyběl ani osmapadesátiletý Ivan
Jančiar. Věkový rozdíl mezi čárovými ƔƔ Jak byste zhodnotil utkání?
rozhodčími a hlavním sudím byl ten- Překvapil vás jeho vývoj?
tokrát dokonce 49 let.
„Ano. Za stavu 2:0, byla to nějaká
65. minuta, jsme dostali rychle dva
góly. Zadařilo se ale pak, mladý to
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
nakopl, proměnil jsem na 3:2. Ale
soupeř tlačil, byl ve hře lepší. Jsou
Bouřlivá. Na stadion dorazila řada to důležité tři body, ale po velké
diváků, někteří značně hluční. Brzy dřině. Bylo to hodně vydřené.“
to začal schytávat zejména hlavní ƔƔ Soupeř dobře běhal. Dělal
sudí, občas však i hráči hostí. Doslo- tím vašemu týmu problémy?
va kartáč pak rozhodčí dostal v 86. „Byli hodně mladí, fyzicky na tom
minutě, kdy nejprve přisoudil Smr- byli lépe. I ve hře. Akorát nedali
žicím penaltu, aby ji vzápětí odvolal. gól.“ (úsměv)

Rozhodčí: Valouch – Břečka, Hoffman

Kalandřík

Kaprál

Š. Verner

605æ,&(

R. Kotlár st.

Kratochvil

TJ Smržice

Luža

Foto: Michal Sobecký

a byl více než platný. V zápase měl dvě velké šance, ale neproměnil. Podle jeho slov
to bylo naposledy.

TJ Haná Prostějov
2:3
3. kolo Lion sport 1.B třídy skupiny B

Tou nejvýraznější byl Patrik Gábor, který
si místy na hřišti dělal, co chtěl. Soupeři –
ani často spoluhráči – nestačili jeho rychlosti a kreativitě. Dal dva góly a minimálně
jeden ještě mohl přidat. Na druhé straně
jí byl zase Ivo Zbožínek, který jako hrající
kouč ještě jednou navlékl přes hlavu dres

2VREQRVWXWN½QÉ

soupeře a centroval Cibulcovi, který míč
nestihl. Záhy poté na druhé straně Kotlár
z obrovské šance z předbrankového prostoru nechal vyniknout brankáře. A záhy
přišla hrubka, kldy brankář Adamík chytil
do rukou malou domů a byla z toho standardka z bezprostřední blízkosti brány. Tu
proměnil Mazouch a Haná zvýšila - 0:2.
V 63. minutě se dočkali domácí. Kalandřík dostal míč mezi stopery, brankář Marák byl hodně vytažený a domácí snajpr
ho dokázal obkopnout – 1:2. Záhy bylo
po nahrávce Kalandříka do vápna málem
srovnáno, v 67. minutě už se tak i stalo: Studený dostal zpětnou nahrávku před bránu
a zblízka prostřelil prostějovského gólmana – 2:2. Vyrovnaný stav ale platil jen dvě
minuty. Gábor dostal dlouhý balón, zpracoval a po zemi se trefil k tyči – 2:3! Navíc
v 71. minutě mohl po centru tohoto střelce přidat další gól Cibulec. Smržice se ale
nevzdaly, vyrovnat mohl Studený nebo
hlavou Zbožínek. V 80. minutě po pěkné individuální akci Martin Kolář předal
Gáborovi, Adamík se ale vytáhl. Střelecké
štěstí zkoušeli ještě Štěpán Verner, z dálky
taky Pleva a Zbožínek. V samém závěru se
pak strhla hádka po přiznané a následně
odvolané penaltě pro Smržice.

Střídání: 46. Pleva za Kratochvila, 52. Studený za Kaprála, 73. R. Kotlár ml. za Obručníka,

Střely mimo branku: 7

ŽK: -

Střely na branku: 6

Branky: 63. Kalandřík, 67. Studený

Ivo
ZBOŽÍNEK

ZÁPASU

Î®VOR

5

Pro zápas bylo těžké najít favorita. V předešlých sezónách by jím byla Haná Prostějov, Smržice se jimi vesměs protrápily.
Na prahu ročníku však bylo těžké odhadnout, jak bude duel vypadat. A hlavně, kdo
v něm nakonec uspěje. Haná má jednoznačně zkušenější tým, doplněný o dravé
hráče. Smržice vyrukovaly právě zejména
=½VDGQÉRNDPzLN\
s mladými plejery, a to na všech postech.
Rozdílovým mužem se měl stát (a také se
jím stal) navrátilec do Hané Patrik Gábor. Utkání začalo zostra. Domácí na půlce
soupeře ztratili míč a z protiútoku inkasovali, když se Gábor vytočil na ose hřiště
9ÙYRM]½SDVX
a trefil do růžku – 0:1. 7. minutě prchl
po pěkné kombinaci Novák, jeho střela
Utkání výrazně ovlivnila brzká branka byla odvrácena na roh. V 9. Martin Kolář
Hané z kopačky právě Gábora. Prostějov mířil hlavou po dalším rohu mimo. Také
navíc nadále hrozil z rychlých protiútoků ve 12. minutě hosté hrozili, zakončení
a přečíslení. Smržice se snažily zejména Gábora Adamík vyrazil, dorážející Novák
kombinovat a dotlačit míč postupným poté nebyl přesný. Na druhé straně v 15.
útokem za obranu soupeře. Srážely je však minutě mohli zahrozit beci. Augustinova
nepřesnosti, případně pozorná obrana. standardka šla mimo a Gottwald před bráDomácí dlouho čekali na první střelu na nou promáchl. V dalším protiútoku byl
bránu. Nicméně Haná přestala ke konci blízko vstřelení branky Typner, hostující
poločasu přeci jen tolik šlapat na plyn brankář vyběhl daleko z brány, nakonec
a umožnila Smržicím, aby se dostaly více si však se střelou poradil. Ve 27. minutě
do hry. Domácí však trestuhodně selhávali se naskytla Smržicím standardka z dobré
v koncovce, kdy opakovaně hráč z vápna vzdálenosti. Augustin však merunu poslal
do zdi. Loženku měl po nahrávce Luži
střílel vysoko nad.
Druhá půle nabídla podobný obrázek hry Kaprál, ale nedal. Marák ve 44. minutě vyjako konec té první: Smržice dobývaly kryl standardku Augustina. Vůbec největší
pásmo, Haná zejména pozorně bránila. nególovou šanci měl prostějovský Gábor,
Hrál se rychlý, útočný fotbal, na který se který 41. minutu ozdobil střelou z vápna
dobře dívalo. Do dvougólového náskoku do břevna, hned poté jeho spoluhráč Mase dostala po chybě brankáře v podobě zouch z boku nastřelil spojnici brány.
chycení malé domů rukou. Záhy ale Smr- Druhou půli zahájil dalekonosnou střežičtí začali hrát agresivněji, rychleji, což lou smržický Obručník, nebyl přesný.
dělalo hostům problémy. Během osmi V 53. minutě hostující Krupička potočil

6WDYSÔHGYÙNRSHP

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

klikni na
BYLI JSME
PROSTĚJOV Lahůdku pro fotwww.vecernikpv.cz
U TOHO
balové fanoušky z Prostějovska
připravil los skupiny „B“ I.B třídy
pro Večerník
Olomouckého KFS. V rámci 3. kola
Michal
nejnižší krajské soutěže se na trávLADISLAV
SOBECKÝ
KROBOT níku Smržic představil tým Haná
Prostějov. Obě mužstva si v předešlém zápase dosyta zastřílela a ani tentokrát se nenechala zahanbit. Smržičtí ZNÁMKA
v regionálním derby dotáhli dvoubrankové manko, nakonec jim to ale k bodům nestačilo. Hrdinou dne byl
5OTåKEMÚ2GVT-CNCPFąÊM WOÊéG UGRTG\GPVQXCNLGFPÊOIÐNGO0CDQF[VQCNG
hostující Patrik Gábor, který vsítil dva góly a měl políčeno na hattrick.
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Atraktivní derby v I.B třídě rozhodl Gábor

přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

Prostějov po prvních nezdarech pookřál. Proti Zbrojovce Brno předvedl skvělý fotbal i tolik potřebné góly.
S Ústím nad Labem to sice zejména ve
druhé půli nebyla taková lebeda. Tým
přesto take díky ráně Kušeje ukopal
důležitý bod za remízu 1:1. Nyní už
se však hanácký celek musí soustředit
na nového soupeře. Tím je Třinec,
mužstvo, které se znovu pohybuje
v závěru tabulky. Znovu? Ano, je tomu
tak. I minulá sezóna byla ve znamení
záchranářských prací. A Třinec se –
podobně jako Táborsko – zachránil
na poslední chvíli. Pravda, k záchraně
nemálo pomohlo i přihlášení Blanska
o úroveň níže. Tak jako tak ale Třinec

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Vlažný vstup, nyní už
ale přeci jen lepší výsledky. To zatím
charakterizuje sezónu 2021/2022
v podání 1. SK Prostějov. Poslední
dva zápasy tým dokázal bodovat.
A šňůru úspěchů může rozšířit už
v sobotu, kdy se střetne v domácím
utkání s Třincem, jemuž se zatím nedaří. Zápas 5. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LUIGY začne v 17:00 hodin.

nemůže uplynulou sezónu považovat
za dobře zvládnutou.
Ta aktuální přitom zatím takÉ není
kdovíjaká. Tým se nachází trvale v suterénu tabulky, za což mohou úvodní
tři prohry. Navíc výsledky mají sestupný trend. Postupně totiž tým prohrál
s Ústím nad Labem (2:3), překvapivým lídrem tabulky Duklou Praha
(1:3) a nakonec i s Chrudimí (0:3).
Deprimující pro Třinec nepochybně je, že zatím v sezóně ani jednou
nevyhrál a soupeře vždycky musel
dotahovat. Podobně srážející je taky
fakt, že jak s Ústím nad Labem, tak
později s Chrudimí tým prohrál až po
nezvládnutém závěru zápasu. Pokud
by pravidelně v závěrečných minutách
neinkasoval, mohl mít na kontě rozhodně o pár bodů vice.
Třinec v létě prošel poměrně dramatickou přestavbou. Řada hráčů
skončila, včetně těch, kteří v předešlém ročníku hráli prim. Například
odešli Celba, Cienciala, Hlúpik nebo
Nieslanik. Tijani se zase vrátil do Baníku a exprostějovský Stáňa šel zkusit
štěstí do Líšně. Tým se naopak snažil posílit hráči z ligových celků. Na
hostování
t á tak dorazili Hasalík, Petráň
nebo Kania. A z Opavy Václav Juřena. Celkově tým zatím započítal více
ztrát než příchodů. Jedno jméno však

vzdor nedobré sezóně
ezóně zůstalo, a sice
kouč František Straka. Ten má pověst trenéra-záchranáře. A zdá se, že ji
prověří i v aktuálním ročníku…

vs.
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Branky:  &KRGRUD ±    .XãHM å. 
%UDN±6FKXVWHU6WĝHO\QDEUDQNX  
6WĝHO\PLPREUDQNX5RKRYpNRS\
Fauly:  'LYiFL

podruhé musel na hřiště spěchat lékař.
Fotbalové krásy s minutami moc nepřibývalo. Zato faulů ano. Nejprve
to odnesl Omale, následně ovšem
Mechmacheho zpacifikoval Kopřiva.
Nežlutilo se však. A faul přerušil i brejk
Ogiomadeho. Došlo totiž k nedovolenému ataku na Balu. Právě Ogiomade
poté zkoušel střelecké štěstí, Mucha
skvěle vyrazil. Následně hlavičkoval
Bílek mimo. Okolo třicáté minuty pak
přišla série rohů pro oba týmy. Nic
kloudného z nich ale nevzešlo.
Konečně 34. minuta přinesla trochu
vzrušení na straně Prostějova. Z dálky
to zkusil Kušej, za dorážkou šel Bartolomeu – sám ale skončil v síti. Ve 38.
minutě došlo ke strkané mezi Kuše-

jem a Bílkem, ale zůstala nepotrestaná. Krátce poté nicméně dostal žlutou
Brak, který musel faulovat Kušeje, jenž
se dral do zakončení. Závěrečné minuty pak patřily právě Kušejovi. Ten ze
standardky mířil nad, poté se podobně
vedlo Žákovi. Kušej však v nastavení
dostal balón na roh vápna a odsud nedal brankáři šanci – 0:1.
První minuty druhé půle patřily Ústí
nad Labem. Emmer se ukázal v zakončení, stejně tak Ogiamode. Ve 48. a zejména 53. minutě pak spálil velké šance
Krobot. Machynek na druhé straně minul centr hlavou a v 57. minutě byl Bartolomeu na poslední chvíli odzbrojen
Bílkem. Většinou ale míč na kopačkách
mělo Ústí nad Labem.
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„S bodem jsme spokojení, Ústí nad Labem nás především ve druhé půli válcovalo. Pomohl nám úvodní gól, ze začátku nám to vůbec neběhalo. Nechci se na dlouhou cestu
vymlouvat, ale bylo vidět, že jsme byli všude druzí. Na sever Čech jsem se těšil, extrémní
motivaci navíc jsem ale neměl. Čím více jsme se blížili ke stadionu, tím na mě vše více
doléhalo, i když ze začátku jsem si to nepřipouštěl. S některými hráči Army jsem v kontaktu
a jsem v obraze, kdo hraje a kdo ne. Před rokem bych neřekl, že do Ústí nad Labem přijedu
do hostující kabiny, ale ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. S Davidem Jarolímem jsme
kamarádi, vzájemně si přejeme.“
Domácí navíc přidávali, 65. minuta šel Prostějov. Brankáři přesto zůstali
přinesla dobrou ránu Miskoviče a do- bez práce. Zbytek zápasu přinesl spíše
rážku Emmera. Pak zakončoval z dálky oťukávanou. V 83. minutě opět z dálky
Bílek. Mucha však kapituloval až v 73. střílel Bílek. Ústí následně neproměniminutě, kdy Chodora zužitkoval roho- lo volný přímý kop a Angelozzi nedový kop svého týmu – 1:1. Chvíli nato se sáhl na dlouhý balón. Týmy se tak po
drali domácí do přečíslení, pak to zkou- urputném boji rozešly smírně. (sob)

Jiøí JAROŠÍK - 1. SK Prostìjov

„Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř, který porazil Brno. Se ziskem bodu spokojení
nejsme, osobně jsem hodně zklamaný. Výkon špatný nebyl. Moment, který nás nalomil,
byl gól Vasila Kušeje v nastaveném čase první půle. Trefil se nádherně a nedalo se s tím nic
dělat. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, herně jsme byli lepší. Škoda, že vyrovnávací branka nepřišla dříve, šance jsme na obrat měli. Po hráčích jsem chtěl, abychom hráli
trpělivě. Kapitán Prošek měl svalové problémy, naštěstí se nejedná o nic vážného. Rozhodovali jsme se do dne zápasu, zda nastoupí, nakonec jsme se rozhodli ho pošetřit. S Jiřím
Jarošíkem máme výborný vztah, oba fotbalem žijeme, diskutujeme a probíráme spolu
různé věci, na remíze jsme se ale před utkáním nedomluvili.“ (úsměv)

David JAROLÍM - FK Ústí nad Labem:

Pozápasové hodnocení trenérù

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

ciální potvrzení však přišlo až před
prvním ostrým zápasem letošní sezóny. „Mohu potvrdit, že na Honzovi
jsme už s jeho mateřským klubem
pro Večerník
domluveni a 10. srpna se stal oficiálJan
ně hráčem Čechovic. Chtěli jsme jej
mít už na první kolo, ale bohužel to
FRÉHAR
není legislativně možné. Po rozvázání
Informace o tomto přesunu se po- kontraktu v 1. SK Prostějov totiž musí
stupně dostávaly na veřejnost. Ofi- nejprve vypršet třicetidenní lhůta, aby

PROSTĚJOV Pořádnou bombu si nachystali na začátku ročníku
v Čechovicích. Po ukončení smlouvy v 1. SK Prostějov se podařilo vedení oddílu dohodnout s Janem Šteiglem a hrát tak ve svých šestadvaceti letech zamířil z profesionálního fotbalu rovnou o řadu pater níže.
Aktuálně bude patřit mezi největší hvězdy I.A třídy Olomouckého KFS.
V úvodním kole ještě svěřencům trenéra Koláčka nepomohl, neboť
oficiálně byl jeho přesun dotažen až v úterý 10. srpna, kdy hráči vyprší
takzvané období reamaterizace. A hned o uplynulém víkendu si odbyl vydařenou premiéru, na půdě rezervy Nových Sadů totiž nastřílel
hattrick a přispěl k triumfu svého nového týmu!
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Prostějov (sob) – Opava? Zbrojovka
Brno? Nebo Příbram? Ne. Po čtyřech
kolech má tabulka možná ne zcela
očekávaného vedoucího. Je jím Dukla
Praha, která ze čtyř zápasů odnesla 10
bodů. Umístění si pojistila o víkendu.
Proti Chrudimi byla nejenom stoprocentní, ale nastřílela hned čtyři góly.
Zdá se, že lewgendární klub hodlá výrazně vylepšit postavení z minulého
ročníku, kdy skončil až osmý.

Dukla vede
v úvodu tabulku

Prostějov (sob) – S postupem „béčka“ Sparty se i do druhé ligy dostávají
chorea. Příkladem budiž například
nedělní střetnutí s Viktorií Žižkov. Její
fanoušci vytáhli z rukávu obří choreo
se slovy: „Spartakus dnes padne před
bohyní Viktorií.“ Jak se navíc ukázalo,
fanoušci Žižkova se nemýlili. Jejich
oblíbenci sparťanskou rezervu porazili 3:0.

S choreem na Spartu

Prostějov (sob) – Hned trojici hráčů
najdeme v TOP 5 statistikách FORTUNA:Národní ligy. Mezi pětkou
nejlepších je Filip Mucha s jednou
vychytanou nulou. Zbylé osazení
statistik už tak příjemné není. Do
předního kvintetu se dostal se dvěma
žlutými kartami Martin Sus. A Daniel
Bialek si o umístění řekl inkasováním
karty červené. Po zápase s Třincem se
ale mezi elitu soutěže může podívat
i některý ze střelců…

V TOP 5 tøi Prostìjované

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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si jej mohl případně stáhnout některý
amatérský klub,“ potvrdil již předminulý týden zvěsti k hvězdné posile
kouč Čechovic Lukáš Koláček.
Svůj pohled nabídl také samotný dnes
již bývalý profesionální fotbalista. „Určité mé osobní důvody i rozčarování
ohledně některých věcí mě přinutily
trošku změnit priority. Vždy jsem se
chtěl stát policistou a zde si chci nyní
budovat další kariéru. S profesionálním fotbalem jsem se tak už rozloučil,“
potvrdil Večerníku Jan Šteigl.
I když o nabídky nouze nebyla a přicházely i z vyšších soutěží, rozhodl se

ofenzivní křídelník či útočník zakotvit v Čechovicích. „Nabídek chodila
spousta, všem jsem však poděkoval
za zájem, ale odmítnul jsem. S povoláním, které nyní chci dělat naplno, by
mi nedávalo smysl a časově by nešlo
stíhat trénovat třikrát čtyřikrát v týdnu a zároveň jezdit velké vzdálenosti.
V Čechovicích jsem vyrůstal, hrála tu
téměř celá rodina a chtěl jsem se vrátit domů,“ objasnil autor pěti branek
v druhé nejvyšší soutěži.
Proč vlastně nemohl hráč nastoupit
už k prvnímu kolu v Čechovicích?
Jedná se o takzvanou reamaterizaci,

kdy po skončení profesionální smlouvy hráče následuje třicetidenní lhůta,
než může být hráč zaregistrován v některém z amatérských klubů.
Rozhodnutí o přesunu do Čechovic
velmi překvapilo také sportovního
ředitele eskáčka. „Byl jsem opravdu
překvapený, když mi volal pan Sklenář z Čechovic. S Honzou jsme to
řešili, jak to jen šlo. Dokonce jsme
mu i nabídli možnost návratu do
Líšně, jen aby v tom vrcholovém
fotbale dále pokračoval. Říkal však,
že by chtěl začít pracovní kariéru,
takže jsme se nakonec dohodli na

rozvázání kontraktu. Čekal jsem, že
ho uvidím někde ve třetí lize nebo
maximálně divizi, kde by byl nadstandardním hráčem, ale tohle mě
vážně zaskočilo. Jedná se však o jeho
rozhodnutí a určitě mu přeji, ať se mu
daří nejen po fotbalové stránce,“ uvedl k pikantnímu přesunu někdejšího
velkého talentu Ladislav Dudík.
Samotný hráč pak exceloval hned ve
svém prvním startu, kdy v rámci třetího kola pomohl Čechovicím hattrickem k jasné výhře na půdě rezervy
Nových Sadů. O tom už si přečtěte na
následující dvoustraně 30-31.

„Přemlouvali jsme ho,“ zalitoval sportovní
ředitel 1.SK Prostějov Ladislav Dudík

Jan Šteigl zamířil z druhé ligy do Čechovic!

ÚSTÍ NAD LABEM, PROSTĚJOV
Potvrdit zlepšenou formu jeli v pátek 13. srpna v rámci předehrávky
4. kola FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY fotbalisté Prostějova. Eskáčko
mělo na co navazovat, naposledy na
zdejším hřišti zvítězilo a navíc se týden předtím dočkalo prvních bodů,
když svalilo exprvoligovou Zbrojovku Brno. Tentokrát se ale muselo
smířit s bodem. Na gól Kušeje z konce prvního poločasu totiž domácí
Arma našla odpověď. Výsledkem je
tak skóre 1:1 a rozdělení bodů mezi
páteční soupeře rovným dílem.
Zápas začal řadou faulů, menších i větších. Zákrok na Bartolomeua zůstal
však bez potrestání od jeho spoluhráčů. Pořádně naloženo následně
dostal Mechmache, za což už prostějovský kapitán Schuster viděl
žlutou kartu. Následně domácí
nedokázali překonat zeď eskáčka.
A fauly pokračovaly: nejdříve jeden na sebe získal Krobot, aby sám
následně musel faulovat Omaleho.
V 11. minutě byli diváci svědky akce
po ose Chodora-Jiránek-Krobot. Posledně jmenovaný promáchl. A ve 14.
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ru. Doufáme taky, že bude zdravotně
fit Dan Bialek a pomůže nám,“ doufá
ve vyprázdnění marodky prostějovský
kormidelník.
Dostanou v poháru šanci i někteří
z náhradníků jako třeba Jakub Vichta
nebo Michael Sečkář? „Uvidíme. Kádr
není nafukovací, musíme to nějak přežít. Záleží, jaký bude zdravotní stav
hráčů. Určitě ale někdo bude muset
hrát – není nás moc,“ nechal si kouč
otevřená vrátka. Rozhodně ale odmítl,
že by MOL Cup někdo bral jako druhořadou záležitost. „Chci postoupit
a pak vyhrát v sobotu. Máme teď před
sebou dost náročný týden,“ uzavřel Jiří
Jarošík.
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Foto: Michal Sobecký
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Další dobrý výsledek je na světě. Zatímco v
prvním zápasu Lipová nebodovala, v posledních dvou už body brala. A to všechny. Její sílu
tentokrát pocítily Dolany. Přestřelka se však
nekonala. Rozhodl jediný gól. A to navíc ještě
z penalty. Na počty branek se však nehraje a
historie se neptá: Lipová zkrátka zapsala další
tři body. A před derby s Kralicemi může být v
dobré pohodě.
Lipová v domácím prostředí nakonec navázala na
předešlý bodový úspěch. Ale čekal ji těžký mač.
„Zápas byl kvalitní, hezký. Dolany hrály dobrý a
rychlý fotbal. Mělo to úroveň,“ hodnotil po utkání
předseda Lipové Eduard Beníšek. A uznává, že k
vítězství měly oba týmy poměrně stejně blízko.
„Byl to vyrovnaný zápas,“ poznamenal. Nakonec
tak musel rozhodovat až druhý poločas. A když
nešlo dát gól ze hry, pomohla penalta. „Měli jsme
dvě šance. Ty jsme neproměnili. Podařilo se až penaltou. Byl to těžký zápas, i soupeř měl dost šancí
na to, aby srovnal nebo i otočil,“ konstatoval šéf
fotbalu v Lipové. Právě druhá půle ale rozhodla
herně i výsledkově. „Byli jsme o maličký kousek


(0:0)
Branky: 81. Fialka. Rozhodčí: Štětka – Matulík, Doležal. Žluté karty: 58. Pírek. Diváci: 120.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Král, Milar,
Vykopal (78. Bořuta) – M. Vybíhal (71. Kovář),
Stryk, Ježek, Jamrich, Obruča (90. Pekař), Přikryl (46. Fialka).
Trenér: Pavel Růžička.
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lepší. Nicméně soupeř měl také dobré šance. Jen
je neproměnil,“ poznamenal Beníšek. A jaký byl
nakonec závěr zápasu? Za vyrovnaného nebo ne
zcela rozhodnutého stavu bývá hektický. Ne však
v tomhle případě. „Byl v pohodě, klidný. Rozhodčí
dobře držel metr. Akorát soupeř chtěl delší nastavení po rozhodčím, který dal dvě minuty. A vcelku Dolany chápu: byly tam pauzy na pití, nějaké
ošetřování. Rozhodl se ale, jak se rozhodl,“ pokrčil
rameny Beníšek. Nyní jeho tým čeká zajímavé a
důležité derby s Kralicemi, a to v sobotu 21. srpna
od 10.30 hodin na trávníku soupeře.

do Bělkovic-Lašťan. Zápas začne Motal – Kopecký, I. Antoníček. Žlu(sob) té karty: 29. Drešr, 80. Širůček, 84.
v 16.30 hodin.
Neoral – 80. M. Michalčák. Diváci:
130.
TJ
Sestava Konice: Huňka – R. Krása
6RNRO.RQLFH

(75. Příkopa), F. Drešr (75. Ryp),
 
0DOHWtQ
Procházka, L. Blaha (65. M. Drešr) –
Pospíšil, Neoral, Kořenovský, J. Krása
Branky: 36., 41. a 56. J. Krása, 58. Ši- (75. Růžička) – Širůček, Jašíček (59.
růček – 29. L. Michalčák. Rozhodčí: Holub).
Trenér: Petr Ullmann.

(5:0)
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Branky: 6. a 25. Hanák, 16. Lhotský,
30. Lošťák, 33. Celnar – 55. F. Pospíšil.
Rozhodčí: Šafařík – Kaňok, Vláčil. Žluté karty: 34. Celnar, 89. Novosad, 48. a
63. M. Pospíšil, 74. Vyroubal. Červená
karta: 63. M. Pospíšil. Diváci: 120.
Sestava Protivanova: Piták – Matušů
(46. R. Sedlák), D. Nejedlý (23. Vyroubal), M. Pospíšil, Kropáč – Musil
Hodnocení trenéra
(82. Menšík), Ondroušek, V. Nejedlý,
Miroslava Takáče:
D. Sedlák – F. Pospíšil, Výmola.
„Stál proti nám velice kvalitní soupeř.
Trenér: Pavel Musil.
Chtěli jsme hrát dobře zezadu, což
Hodnocení trenéra
se nám vcelku dařilo. A zároveň eliProtivanova Pavla Musila:
minovat jejich rychlé hráče. Dostali
jsme se do vedení, po gólu ale sou- „Zápas bych zhodnotil tak, že jsme
peř převzal iniciativu. A byl lepším soupeři vítězství usnadnili. Výsledek
týmem. Po přestávce jsme na tom vypadá hrozivě, domácím tam ale
zase byli lépe, postupně však začalo spadlo vše. Jak však říkám, usnadnili
být otázkou času, kdy soupeř srovná. jsme jim to špatným pohybem a proPosledních patnáct minut nás Hlu- hráváním soubojů. Druhý poločas
bočky přehrávaly a během čtyř minut jsme chtěli udělat lepší a měli jsme i
otočily. Musím přesto hráče pochvá- dvě tři šance. Ty jsme však nepromělit, odevzdali tomu maximum. Sou- nili. Výhra soupeře byla spravedlivá.
Ještě více než porážka mě ale mrzí
peř byl ale zkrátka lepší.“
ztráta obou stoperů, jednoho kvůli
červené kartě, druhého z důvodu zranění. Netuším, jak to dám na víkend
dohromady.“
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Branky: 15. Hladký – 80. Režný, 84.
Ambrož. Rozhodčí: Molík – Majer,
Milek. Bez žlutých karet. Diváci: 88.
Sestava Plumlova: Pokorný – R. Bureš, Kutný, Fajstl, J. Kiška – M. Bureš (51.
Vysloužil), Aujezdský, Frantik, Kotlán
(74. Gryglák), Klváček (30. Kolařík) –
Hladký.
Trenér: Miroslav Takáč.
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„Dobře jsme bránili a hráli zodpovědně, drželi se taktiky. Soupeř byl možná
lepší na míči, ale velkých šancí bylo po
jedné na každé straně. Remíza tomu
slušela. Akorát v poslední minutě rozhodčí nepískl jasnou penaltu, jinak
jsem velmi spokojený. Jen bych byl
rád, abychom hráli takto i normálně,
ne jen pod tlakem jako po nepodařeném zápasu s Plumlovem...“

Hodnocení hrajícího trenéra
Určic Davida Kobylíka:

Branky: 49. Repček – 67. Halouzka.
Rozhodčí: Votava – Brázdil, Šafařík.
Žluté karty: 25. Slezák, 48. Mariánek,
62. Frehar, 90.(+1) Kobylík. Červená
karta: 90.(+1) Doseděl. Diváci: 40.
Sestava Určic: Sohlich – Slezák, Zelina,
Frehar, Mašek – Paul, Bureš, Mariánek,
Sosík (79. Kobylík) – Dlouhý, Halouzka.
Hrající trenér: David Kobylík.

SN


(0:0)

„Kvalita zápasu byla tak možná na
úrovni lepšího okresního přeboru... Tempo pochodové. V prvním
poločase jsme nedali čtyři góly, i
když jsme měli. Naše neschopnost
a nekvalita ale vyústily jen ve vedení 1:0. Vždyť jsme ani z metru
nedali odkrytou bránu! Ve druhém
poločase se začal soupeř hýbat. Ne
FK
běhat, ale pohybovat. Naše chy1RYp6DG\Å%´

by a laický, až tragický přístup jim
 
TJ Sokol
pomohl, a tak otočili na 2:1. Byl to
ĆHFKRYLFH
hnusný zápas a druhá půle přímo
odporná. S I.A třídou nemělo utká- Branky: 30. Andreev – 24., 37. a 48.
Šteigl, 16. Halouzka, 53. vlastní Smrní společného nic!“

Hodnocení trenéra Kostelce na
Hané Lubomíra Keluce:

Branky: 52. Schlehr, 67. Machač
– 19. Skalník. Rozhodčí: Kaňok –
Molík, Milek. Žluté karty: 60. Cagášek, 68. Gréč, 70. Václavíček – 65.
Pavlíček, 66. Kupka, 76. Lužný. Diváci: 90.
Sestava Kostelce na Hané: Bělka –
Chytil (77. Fink), Pavlíček, Kupka,
Pazdera – Abrahám, Josif (58. Zatloukal), Hruban, Grulich, Skalník – Lužný.
Trenér: Lubomír Keluc.


 

Plumlov těsně padl, Protivanov dostal pětku

„Jsem rád, že se nám povedlo odčinit nepovedené první kolo. Výsledek
úplně neodpovídal dění na hřišti,
čímž ale nechci negovat výkon svých
svěřenců. Ani jsem popravdě nevěděl, co nás čeká: proti ‚B‘ týmům je
příprava těžká, mohou být doplňované z ‚áčka‘. Do detailu jsme si ale
rozebrali zápas s Beňovem a hráči
si to vzali k srdci. Za vedra a s kvalitním soupeřem jsme sehráli velice
dobré utkání. Domácí měli pět hráčů
z ‚áčka‘, ale naše kvalitní týmová hra
a nadstandardní střelecký výkon Šteigla nám pomohly k vysokému vítězství. Věřím, že nám rovněž pomůže
výhra k tomu, aby hráči získali sebevědomí a herně se realizovali tam,
kde chceme.“
(sob)

Hodnocení trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

ček, 88. Kolečkář. Rozhodčí: Brázdil – Kundrát, Hausnerová. Žluté
karty: 66. Nguyen, 74. Šupola – 88.
Kolečkář. Diváci: 120.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý
(51. Běhal), Jurníček (46. Kolečkář),
Valtr, Hatle (82. Sobota) – Valdes,
Lakomý, Novák, F. Halouzka – Muzikant (82. Petržela), Šteigl.
Trenér: Lukáš Koláček.

Šteigl se v Čechovicích rozstřílel, Určice bodovaly a Keluc soptil

PROSTĚJOVSKO Druhý zápas soutěžního ročníku 2021/2022 přinesl ve skupině I.A třídy Olomouckého KFS opět
pro mnohé týmy překvapení. A někdy nemilá. Protivanov totiž dostal doma nakládačku, když selhal v prvním poločase a navíc sčítá zraněné. Plumlov neudržel zápas s Hlubočkami a těsně tentokrát prohrál. Čechovice soupeře
výsledkově přejely, a to i zásluhou hattricku někdejšího druholigového hráče Jana Šteigla. Určice vcelku spokojeně
braly dva body, přičemž k závěru si rovněž trenér Kobylík řekl svoje... Ale vůbec nejméně spokojený s výkonem i
výsledkem je kostelecký kouč Lubomír Keluc. Ten po utkání s Beňovem přímo zuřil.

byl z toho výsledek 4:1. Šancí jsme ale
měli ještě mnohem více, co třeba Holub s Jašíčkem spálili…“ kroutil hlavou
Petr Ullmann. Po zápase měl tedy hráčům za co děkovat, zejména autorovi
hattricku Jaromíru Krásovi. „Za stavu
0:1 jsme se dokázali zvednout a jít
za vítězstvím. Hráli jsme, co jsme si
řekli,“ chválil na dálku konický kouč.
V sobotu 21. srpna s týmem zajede

KONICE, PROSTĚJOV Dva zápasy, plný počet bodů. Konice znovu jede svou standardní jízdu. Tedy jízdu vítěznou.
Po Troubelicích si poradila i s Maletínem. A tentokrát sázela branky jak na běžícím páse. Výčet se zastavil na čtyřech
zásazích a mohlo jich být i více. Navíc tým ve svém středu našel střelce hattricku…

den z bratrů se navíc záhy trefil. „Stalo
se tak ze standardky. Pomohla nám ale
pauza na pití. Změnili jsme to, snažili
se vylézt dopředu a začít aktivně. Což
se podařilo,“ odtušil Petr Ullmann.
Ještě do poločasu jeho tým otočil. Postupně pak stále více bylo zřejmé, kdo
bude vítězem. „Soupeř měl jen jednoho hráče na střídání, my byli kompletní. Nakonec Maletín odešel fyzicky a

I.A třída skupina B

Konice do nové sezóny vlétla jako
uragán. Po Troubelicích si smlsla i
na Maletínu. Trenér Petr Ullmann
byl ale před zápasem podle svých
slov při zemi.
„Měli jsme obavy, protože v prvním
kole soupeř vyhrál 3:0. Nakonec mu
ale nepřijeli tři hráči, byť nechyběli Bajer a Michalčáci,“ uvedl Petr Ullmann,
trenér konických fotbalistů. Právě je-

I.A třída skupina A

Další vítězství, Konice však musela otáčet

Branky: 51. Nehyba, 54. Šerý, 68. Smítal – 34.
Merta, 71. Šup. Rozhodčí: Slota – Šrejma, Němec. Žluté karty: 76. Peka, 90. Merta. Diváků:
108.
Sestava Kralic: Peka – Jurtík, Hlačík, Studený,
Kopečný – Rus, Baran, Blahoušek, Němčík (58.
Novotný) – Šup (77. Lexa), Merta.
Trenér: Milan Nekuda.

3:2


chybách vzadu dokázal skóre otočit. Podařilo se nám ještě utkání zdramatizovat, ale do
dalších šancí už nás nepustil ofsajdový praporek. V Ústí je to známá věc a museli jsme
s tím počítat. Přesto musím kluky za srdnatý
výkon pochválit a nyní se už soustředíme na
sobotní utkání s Lipovou,“ dodal Milan Nekuda.

-TCNKEGRCFN[RQXNCUVPÊEJEJ[D¾EJ .KRQXÆUVCéKNCRGPCNVC

PROSTĚJOV Ve třetím kole se o uplynulém víkendu představili fotbalisté Kralic na půdě Ústí, které
Clean4you
patří mezi nejlepší celky soutěže. Poločasový výsledek sliboval, že by se však mohlo zrodit překvapení, to se nakonec nekonalo a Kralice odjely domů s porážkou o jedinou branku. Pouze jednu branKrajský přebor muži
ku viděli diváci také v Lipové, kde si domácí premiéru v ročníku odbyli svěřenci kouče Růžičky proti
Dolanům. Velmi vyrovnaný duel rozhodla deset minut před koncem penalta pro domácí, kterou proměnil Fialka, a zajistil tak Lipové další tři body. V příštím
kole se oba regionální účastníci představí proti sobě v Kralicích. Derby se hraje v sobotu 21. srpona, ale netradičně již od 10.30 hodin.

fotbal

Ve třetím kole nečekal na svěřence kouče
Nekudy nikdo jiný než současný lídr soutěže
z Ústí. Na půdě soupeře se však Kralice nevzdávaly bez boje a i přes čtyři absence klíčových hráčů dokázaly první poločas vyhrát. Ve
druhé půli ovšem domácí skóre třemi brankami otočili. I když se hosté ještě zmohli na
snížení, vyrovnat se jim už nepodařilo a zapisují tak první bezbodový duel sezóny.
Zápas se hrál ve velkém vedru na půdě Ústí
v sobotu odpoledne. Favoritem byl jistě domácí celek, ale nakonec měl hodně namále.
„Nastoupili jsme zase bez tří až čtyř opor
základní sestavy. I přesto jsme však v prvním
poločase opravdu dřeli a byli vyrovnaným
soupeřem domácímu mužstvu,“ přidal k prvnímu poločasu svůj pohled trenér Milan
Nekuda. „Ve druhé půli už to však bylo horší. Do děje utkání lehce vstoupili sudí, kteří
nás svými výroky dostávali pod tlak. Bohužel
,$7ĜÌ'$6.83,1$$
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1. kolo, středa 18. srpna, 10.30
hodin: Poruba – 1.SK Prostějov
(Dudek)
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.30
hodin: Karviná – 1.SK Prostějov
(Wawrzyk)

MSDD – E ml.:
1. kolo, středa 18. srpna, 17.15
hodin: Uničov – 1.SK Prostějov
(Štěpán – Dorušák, Brázdil).
4. kolo, neděle 22. srpna, 12.15
hodin: Karviná „B“ – 1.SK Prostějov (delegace nezveřejněna)

MSDD – E st.:
1. kolo, středa 18. srpna, 15.00
hodin: Uničov – 1.SK Prostějov
(Brázdil – Štěpán, Dorušák)
4. kolo, neděle 22. srpna, 10.00
hodin: Karviná „B“ – 1.SK Prostějov (delegace nezveřejněna)

MSDL ml.:
1. kolo, středa 18. srpna, 12.45
hodin: 1.SK Prostějov – Zlín „B“
(Svoboda – Hubený, Kolář; hřiště
Kostelec na Hané)
4. kolo, sobota 21. srpna, 12.45
hodin: 1.SK Prostějov – Znojmo
(Novák – I. Antoníček, Koláček; hřiště Pivín)

MSDL st.:
1. kolo, středa 18. srpna, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov – Zlín „B“
(Kolář – Svoboda, Hubený; hřiště
Kostelec na Hané)
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.30 hodin: 1.SK Prostějov – Znojmo (Koláček – Novák, I. Antoníček; hřiště Pivín)

PØEBOR OFS II. TØÍDA:
4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30
hodin: Brodek u Prostějova – Ptení (sobota 21. 8., 16.30), Držovice
– Kralice na Hané „B“ (sobota 21.
8., 16.30), Vrahovice – Dobromilice
(sobota 21. 8., 16.30), Plumlov „B“–
Tištín, Vícov – Určice „B“, Brodek u
Konice – Nezamyslice, Němčice nad
Hanou – Olšany u Prostějova

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30
hodin: TJ Moravský Beroun – TJ
Sokol Mostkovice (Novák – J. Antoníček; sobota 21. 8., 16.30), FC
Hněvotín – TJ Smržice (Horák –
Petr), TJ Sokol Jesenec-Dzbel – TJ
Sokol Velký Týnec (Motal – Mašek), TJ Sokol Kožušany – TJ Haná
Prostějov (Valouch – Salva)

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
4. kolo, neděle 22. srpna, 16.30
hodin: TJ Sokol Klenovice na Hané
– TJ Sokol Opatovice (Petr – Valouch, Majer; sobota 21. 8., 16.30),
Sokol Pivín – TJ Sokol Otaslavice
(Štěpán – Šmíd), TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – TJ Sokol Újezdec
(Vachutka – I. Antoníček)

I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
4. kolo, sobota 21. srpna, 16.30
hodin: TJ Sokol Čechovice – TJ
Sokol Dub nad Moravou (Matulík – Labaš, Votava; neděle 22. 8.,
16.30), SK Protivanov – TJ Sokol
Plumlov (Němec – Brázdil, Horák), TJ Sokol Určice – FC Beňov
(Chládek – Aberle, Zemánek), FC
Kostelec na Hané – FK Nové Sady
„B“ (Molík – Straka, Motal)

I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
4. kolo, sobota 21. srpna, 16.30
hodin: SK Bělkovice-Lašťany – SK
Konice (Pekárek – Machala, Kaňok)

FORTUNA NÁRODNÍ LIGA:
5. kolo, sobota 21. srpna, 17.00
hodin: 1. SK Prostějov – FK Fotbal
Třinec (rozhodčí: delegace nezveřejněna)
CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR O KFS:
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.30
hodin: FC Kralice na Hané – SK
Lipová (Machala – Jurčák, Konečný)

´
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I.B třída skupina A
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76. Bureš. Diváci: 101.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek, Milar, Bureš, Kazda – Kratina,
Jančík, J. Karafiát (75. Vánský), Němeček – Šlambor (46. Š. Karafiát),
Více ve Fotbalové rozhledně na straně Foret (89. Hanák). Hrající trenér:
32
Ondřej Milar.
Sestava Jesence-Dzbelu: Hradil – J.
TJ Sokol
Žouželka, Faltýnek, Ošlejšek, Burian,
0RVWNRYLFH
4:0
Furle, Mrňka, L. Žouželka, Prokeš,
(3:0)
SK
Burget, D. Liška. Trenér: Martin Liš-HVHQHF']EHO
ka.
Branky: 8. Drábek, 12. z penalty MiOndřej MILAR - trenér
lar, 37. Kratina, 71. Němeček. RozTJ Sokol Mostkovice:
hodčí: Němec – Kundrát, Lasovský.
Žluté karty: 43. Karafiát, 47. Foret, „První poločas jsme byli lepší, doká-

Trenéra Martina Lišku se nepodařilo zkontaktovat.

zali se držet častěji na balónu, měli
jsme šance. Navíc dali rychle po sobě
tři góly. Na konci poločasu jsme sice
po špatné komunikaci a rozehrávce nabídli soupeři šanci, jinak ale
nic neměl. Ve druhé půli hrál soupeř lépe, my si naopak už tolik šancí
netvořili. Asi to ovlivnilo i střídání,
naše hra byla nově taková nesourodá. Po pěkné akci ze strany jsme ale
zvýšili na 4:0. Zbytek zápasu už se
dohrával. Ano, a narozdíl od minule
jsem tentokrát penaltu proměnil.“

Mostkovice přehrály Jesenec

Dvě derby o víkendu:

PROSTĚJOVSKO Zajímavý los
sliboval na víkend atraktivní podívanou. A taky se tak stalo. Zatímco
však Mostkovice svého soka
z Konicka vcelku bez problémů
přehrály – a nedovolily mu skórovat – ve Smržicích se odehrávalo úplně jiné drama. Zde
sice domácí stáhli dvojnásobné vedení soupeře, vzápětí si ale nechali dát rozhodující
branku. Pro jednoho z přítomných veteránů to pak nejspíš byl vůbec poslední zápas
(čtěte v rámci Fotbalové rozhledny na straně 32).

L. Kaláb) – Rieger (74. Kaplánek), M. zápasu a na konci první půle srovnaKaláb.
Trenér: Jiří Hon. lo. Start druhé jsme totálně prospali
a dostali druhou branku. Měl jsem
Hodnocení trenéra
obavy, abychom se nepoložili, ale
Otaslavic Jiřího Hona
zabrali jsme, povedlo se srovnat a
Do zápasu jsme vstoupili velmi aktiv- na konci mohl rozhodnout Zapletal,
ně a vypracovali jsme si hned dvě ob- ale trefil tyč. Bod z venku po průběrovské šance, které jsme však nepro- hu asi bereme.“
měnili. V dalších možnostech se už ale
Sokol
Kaláb dvakrát nemýlil a ještě během
Y3LYtQđ

první půle jsme mohli přidat další

Sokol
góly. Ve druhém poločase začali lépe
-H]HUQLFH
hosté, kteří prostřídali a svou převahu
přetavili na snížení. Pak jsme však zase Branky: 20., 44., 48., 80. a 82. Trajer,
převzali otěže my a podařilo se nám 13. Konupka - 30. Klepík z penalty.
Rozhodčí: Vláčil – Novák, Matys.
přidat další tři branky.“
Žluté karty: 15. Pospíšil (P). DiváSokol
ků: 105.
ÔVWtÅ%´
2:2
Sestava Pivína: Fürst – J. Bartoník

Sokol
PK 5:3
(73. Šimek), T. Vrba, S. Vrba – Hýžďál,
.OHQRYLFH
M. Svozil, Pospíšil, Valtr – Konupka
Branky: 45. Frydrych, 47. Kopecký – (68. Zlámal), J. Svozil, Trajer (83. Bar13. Rozehnal, 53. Dreksler. Rozhod- toník). Trenér: Pavel Valtr.
čí: Majer – A. Horák, J. Horák. Žluté
Hodnocení trenéra
karty: 26. Martin Kuča, 43. Michal
Klenovic Pavla Valtra:
Kuča – 15. Prášil, 48. Dreksler. Divá„Prvních dvacet minut jsme hráli
ků: 65.
Sestava Klenovic: Dočkal – Spálov- opravdu parádní fotbal, který se líský, Cetkovský, César (25. Pytela), bil i fanouškům. Do té doby jsme se
Popelka – Grepl, Rozehnal, Dreksler, dostali do dvoubrankového vedení.
Zbořil (81. Drábek) – Všianský (10. Pak přišla hrubka v obraně a penalta pro hosty. To námi trošku otřáslo
Prášil), Zapletal.
Trenér: Vladimír Horák. a přestali jsme trochu hrát, co jsme
měli. Na konci první půle jsme však
Hodnocení trenéra
přidali třetí branku a už se to zase
Klenovic Vladimíra Horáka:
uklidnilo. Ve druhé půli jsme si ví„Do zápasu jsme šli s tím, že bude- tězství kontrolovali a podařilo se
me hrát poctivě dozadu a snažit se nám přidat další tři branky. Začali
využívat brejků. Povedlo se nám jsme utkání na tři útočníky a věřím,
rychle dostat do vedení po krásné že nám to bude v domácím prostřeindividuální akci Rozehnala. Pak dí takto vyhovovat. Ještě bych chtěl
jsme však museli vinou zranění stáh- také pogratulovat a poděkovat klunout Všianského a Césara a nebylo kům za výkon, který opravdu snesl
to ono. Ústí se pomalu dostávalo do určité měřítko.“
(jaf, sob)

I.B třída skupina B

Branky: 11., 23. a 79. M. Kaláb, 74.
Hon, 85. Vogl – 73. Král. Rozhodčí: Antoníček – Dömisch, Zatloukal.
Žluté karty: 55. Maňák – 59. Král.
Diváků: 89.
Sestava Otaslavic: Sika – Gerneš,
Koudela, Smékal, Maňák – Hon, Drmola (77. Novák), Vogl, Valenta (65.


(2:0)

„K zápasu jsme jeli s velkými
obavami, protože nás bylo pouze
jedenáct a měli jsme strach, aby
nepřišel nějaký debakl. Od začátku jsme tak hráli zanďoura, který
kluci zvládali naprosto skvěle, a
soupeře jsme příliš do vápna nepustili. Sami jsme také měli nějaké
šance z brejkových akcí. Nakonec
asi zasloužená dělba bodů a za ty
dva body klukům děkuji, protože
tam opravdu nechali všechno. Příští kolo už by se někteří kluci měli
vrátit z dovolených, tak to bude
snad zase lepší.“

Hodnocení trenéra
Vrchoslavic Miroslava Panáčka:

Rozhodčí: Hausnerová – Pospíšil,
Bartl. Žluté karty: 53. Coufalík (V).
Diváků: 150.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Coufalík, Kankovský, P. Horák, Jašek – J.
Horák, R. Panáček, M. Panáček,
Kroupa, Strašák – Hradil.
Trenér: Miroslav Panáček.

PK 4:5

0:0
(0:0)

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
4. kolo, neděle 22. srpna, 9.30 hodin: Maletín – Smržice/Kostelec na
Hané (Čampišová; sobota 21. srpna,
10.45), SK Sigma Olomouc – 1. SK
Prostějov „B“ (J. Antoníček; sobota
21 srpna, 10.45), Jesenec-Přemyslovice – Velký Týnec (Vachutka)
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na
vaši návštěvu!
(sob)

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
4. kolo, sobota 21. srpna, 11.45
hodin:
Nezamyslice/Němčice
nad Hanou – Šternberk (Lasovský,
10.45), Kozlovice/Radslavice – Olšany u Prostějova (Němec, hřiště
Radslavice), Jeseník – Čechovice/
Mostkovice

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.00
hodin:
Nezamyslice/Němčice
nad Hanou – Šternberk (Lasovský,
9.00), Kozlovice/Radslavice – Olšany u Prostějova (Němec, hřiště
Radslavice), Jeseník – Čechovice/
Mostkovice

5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
pøebor dorostu:
4. kolo, neděle 22. srpna, 13.30
hodin: Konice – Brodek u Prostějova/Otaslavice (Doležal, 10.00),
Mostkovice/Kostelec na Hané –
Černovír (Kopecký, 10.00), Slavonín – Čechovice (Smékal)

63h08-,+
1. kolo, středa 18. srpna, 10.00
hodin: Prostějov – 1.SK Hodonín
(Vachutka, hřiště Výšovice)
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.00
hodin: Znojmo – 1.SK Prostějov.

63h08-,+
1. kolo, středa 18. srpna, 10.00
hodin: Prostějov – 1.SK Hodonín
(Vachutka, hřiště Výšovice).
4. kolo, sobota 21. srpna, 10.00
hodin: Znojmo – 1.SK Prostějov

06l/8
1. kolo, středa 18. srpna, 12.30
hodin: Poruba – 1.SK Prostějov
(Dudek)
4. kolo, sobota 21. srpna, 12.30
hodin: Karviná – 1.SK Prostějov
(Wawrzyk)

´
menicko

´
zapasove

a dva zraněné, Vrchoslavice zvládly penaltový rozstřel

„Metle“ a Pivín doma excelovaly, Klenovice dovezly bod z Ústí

PROSTĚJOVSKO Druhé pokračování má za sebou i „A“ skupina
I.B třídy Olomouckého KFS. A regionální týmy se v domácích premiérách nenechaly zahanbit. Otaslavice i díky hattricku Michala
Kalába zvítězily nad rezervou Želatovic 5:1. Pivín zase rozmetal
šesti brankami Jezernici, když hned pět branek si připsal Trajer.
„Vrchátky“ i bez jediného hráče na střídání získaly dva body v Horní Moštěnici. Klenovice na Hané pak v druhém zápase sezóny opět remizovaly, na půdě Ústí však penalty zvládl lépe domácí celek.

16. srpna 2021






























NROR .ROR+OXÿtQ²7ĝLQHF  Branky:
 D  +DYUiQHN  8OULFK ±  5RþHN 
6NXSLHĖ  ãXPSHUN ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´ 
 Branky: D=DKUDGQtþHN5LHGO
'UiEHN  *\|UH ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗  %DKRXQHN
7RPHN REDâ  .URPčĝtæ²=EURMRYND%UQR
Å%´    Branky:   D  âYDQFDUD
 +ORåiQHN  9HþHĜD  /täHė ² 6ORYiFNR
Å%´    Branky:  Špilka ±  2GLDVH
ůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗Špilka±1RYRWQê =QRMPR
² 3RUXED    Branka:  6DGtOHN ůƵƚĄ
ŬĂƌƚĂ͗.RXNDO =  -LKODYD²3URVWčMRY
  Branky:   D  8GUåDO  D 
9HVHOê=iYLãND=iUXED0LWDQD YO 
.DVDO ±  1HVYDGED ůƵƚĠ ŬĂƌƚǇ͗  5DLWPHU
±5DFHN %DQtN2VWUDYDÅ%´²=OtQÅ%´
 Branky: )LOLSVNê9R]QtN+DUXãĢiN
âYUþHN*ODPRã+DYUDQ±+RGXOiN
7RPDãWtNůƵƚĠŬĂƌƚǇ͗=DMtF±6WUXKDĜ
2SDYDÅ%´²)UëGHN0tVWHN  Branky:
D+RWHN.XEiW3HFQtN9ODGDĜ
±.RYiþ

NROR +OXÿtQ²7ĝLQHF  Branky: 57. a
.RYDOD ãXPSHUN²6LJPD2ORPRXFÅ%´
  Branky:  1t]Nê  9DQČN äOXWp NDUW\
.Up]HNýHUYHĖiN±=HOLQND .URPčĝtæ
²=EURMRYD%UQRÄ%³  Branky: 'REUê±
D0DOê.OXVND5\ãDYê:LOOLDPV
äOXWiNDUWD=DSOHWDO %  /tãHĖ±6ORYiFNR
 Branky: 7LSRDV±-RQiã0HQãtN
3ROiNäOXWpNDUW\9ODFK2UiOHN±9DOtN
.UHMþt =QRMPR±3RUXED  Branky: 42. a
%ĜH]LQDD9DOiãHN%DNDMäHOH]Qê
äOXWp NDUW\  %RERU ±  1RYRWQê  -LKODYD ²
3URVWčMRY    Branky:  3URFKi]ND 
7URMDQ-LURXãHN5DXVâDQFO0\ãND±
6SiþLOäOXWpNDUW\9UiQD:LHGHUOHFKQHU
5DXV±.OLPHã%DåDQW %DQtN2VWUDYD
Ä%³±=OtQÄ%³  Branky:D&K\OHN
DâWDXEHUW.HGURĖ±=iERMQtN/LQGD
2SDYDÅ%´ ²)UëGHN0tVWHN  'RGHN
 =DYDGLO ±  D  1ČPHF äOXWp NDUW\ 
0LHQVRSXVW0XUtQ RED2 

06'/0/

06'/67

NROR 9UDKRYLFH²9tFRY  Branky: 18. a
 5DMQRKD  'RVWiO  3OLVND äOXWp NDUW\ 17.
3HWtN'YRĜiN±0OþRFK 8UÿLFHÅ%´²%URGHN
X3URVWčMRYD  Branky: D.UDMtþHN
âOp]DU=DSOHWDO9RGiN±âYpGD)U\V
=ERĜLO 2OäDQ\²'REURPLOLFH  Branky:
D+DQVO+UEiþ/RERGiã.HOXF±D
1HGČODäOXWpNDUW\+DQVO±%OXPPHQVWHLQ
 5\ãND  1H]DP\VOLFH ² 'UæRYLFH   
Branky: 0XVLO1DYUiWLO±0DFKiOHNäOXWp
NDUW\+iMHN±3URFKi]ND6UEHQêýHUYHQi
NDUWD6NiFHO '  1čPÿLFHQ+7LäWtQ  
Branky:D%XULiQHND+UDEDO7RPHN
±  +DPDOD  .UDOLFH Q+ Å%´ ² 3OXPORY Å%´
  Branky: D3HWUåHODäOXWpNDUW\
.RODĜtN.RWOiQ RED3  3WHQt²%URGHNX.RQLFH
  Branky: 1RYiN-HUJOäOXWpNDUW\
1RYiN±.ROiĜ%ODWQHU
3UĤEČåQiWDEXOND
 9tFRY
      
 .UDOLFHQ+Ä%³      
 1H]DP\VOLFH       
 1ČPþLFHQ+      
 %URGHNX.       
 3WHQt
      
 8UþLFHÄ%³       
 'UåRYLFH
      
 2OãDQ\
      
%URGHNX39       
'REURPLOLFH       
3OXPORYÄ%³       
9UDKRYLFH       
7LãWtQ
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NROR 6PUæLFH²+DQi39  Branky: 
.DODQGĜtN6WXGHQê±D*iERU0D]RXFK
0RUDYVNë%HURXQ²+QčYRWtQSN  Branky:
 3RKDQND  0XåiWNR ±  +ROXE -DNXE 
+ROXE0DWČMäOXWiNDUWD+UGOLþND 6ODWLQLFH
þHUQRYtU  Branky: D.RVWRUHN
D%DQRYHF'RVWiOâHPUR.U\O±
3XONHUW 0RVWNRYLFH²-HVHQHF  Branky:
'UiEHN0LODU.UDWLQD1ČPHþHNäOXWp
NDUW\.DUD¿iW)RUHW%XUHã YãLFKQL0 
+DėRYLFH9HONi%\VWĝLFH  Branky: 21.
-XULJD.XWUD±1RYRWQê2QRIUHM/DGLVODY
.RXSLO/RãĢiN2QRIUHM/DGLVODY3RVStãLO
äOXWpNDUW\âDQD6RERWD±:HQ]HO
2QRIUHM 'RORSOD]\².RæXäDQ\  Branky:
 D  ěHKiN  7KRPDV äOXWp NDUW\ 
7RPtþHND6ODGNê*|W]HO±3DODãþiN
ěHKiND%H]XKO\MýHUYHQpNDUW\6ODGNê
D %H]XKO\M  9HONë 7ëQHF ² ãWHUQEHUN   .
Branky: 3RGLYLQVNê+UXGQtN(KUHQEHUJHU
±+DGDäOXWpNDUW\'ROHåDO±+DGD
âLPHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 0RVWNRYLFH       
 9HONê7êQHF       
 .RåXãDQ\       
 +DQi39       
 0RU%HURXQ       
 6ODWLQLFH
      
 6PUåLFH
      
 9HONi%\VWĜLFH      
 ýHUQRYtU
      
+QČYRWtQ
      
âWHUQEHUNÄ%³       
+DĖRYLFH       
'RORSOD]\       
-HVHQHF
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3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH    
 2SDWRYLFH    
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 9UFKRVODYLFH   
 3LYtQ
   
 2WDVODYLFH    
 .OHQRYLFH    
 7RYDþRY
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PROSTĚJOV V úterý sehráli Hanáci druhé přípravné utkán na domácím ledě proti ambicióznímu
Vsetínu. Na první branku se čekalo až do druhé třetiny a radovali
se z ní domácí po střele Koblížka.
Vsetín ale dokázal rychle odpovědět. Závěrečná část přinesla čtyři
branky, za Prostějov se trefili Jelínek s Mrázkem. Střetnutí tak po
odehraných šedesáti minutách
skončilo za nerozhodného stavu
a jelikož se kluby nedomluvily,
nešlo se ani do prodloužení ani
do samostatných nájezdů. A tak
tento duel neměl vítěze a skončil
v dnešní době už tak neobvyklou
remízou.

Eva REITEROVÁ
Aktivnějšími byli na začátku zápasu domácí hokejisté, kteří hned
v úvodních minutách prověřovali
gólmana Gábu. V 5. minutě pak poslali na prostějovskou branku první
nebezpečný pokus i hosté, kteří

se pomalu dostávali do hry. A tlak
Valachů, pro které to byl premiérový přípravný zápas, se stupňoval.
Přesto v první části žádná branka
nepadla.
I do druhé třetiny měli svěřenci
trenéra Tottera povedenější vstup.
Pěknou střelu si vytvořil před brankou Valachů Novák, jeho pumelice
ale letěla nad. Nebezpečné akce pak
byly k vidění i na druhé straně před
prostějovským Mickou, ten si však
věděl rady. Čas 25:39 přinesl první
branku úterního utkání. Koblížek
tečoval nahrávku ex-vsetínského
Babky, kterou uklidil do horního
rohu Gábovy brány – 1:0. Vedení
ovšem domácí celek dlouho neudržel. Ve 28. minutě využili Valaši
chybného střídání Jestřábů a dostali se do útoku. Celou akci zakončil
Klímek a srovnal – 1:1. V polovině
zápasu hráli domácí další přesilovku, ta se jim ale nepodařila, puk
v ní totiž držel hlavně Vsetín. V následujících minutách hrozily oba

¸67<75(1§5č
¸67<
§5č
č
Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
ìj
„Udělali jsme spoustu chyb, nehráli jsme se sebevědomím, nebyl tam ani takový pohyb
a nedrželi jsme se na kotouči. Při hře pět na pět byl Vsetín lepší. My jsme se dostali do
vedení díky dvěma přesilovkám. Výsledek je proto spravedlivý, bereme to. Některé věci
z tréninků jsou vidět, ale ještě to není to, co bych chtěl. Jak jsem říkal, ještě děláme spoustu chyb, které nám Vsetín ukázal.“

Jan SRDÍNKO – asistent trenéra VHK ROBE Vsetín:

21061510758

„Bylo to první přípravné utkání, kluci jsou v plné zátěži. Ráno je trénink, posilovna, pak
zápas. V utkání byla spousta dobrých momentů, ale i hodně chyb, které hráčům vysvětlujeme, snažíme se je vytýkat. Naše výkonnost půjde určitě zápas od zápasu nahoru.“

celky a gólmani se měli co otáčet.
Do poslední části vjeli Valaši ještě
v početní převaze, branka z toho ale
nebyla. Pět na pět se dlouho nehrálo,
když byl ve 44. minutě na trestnou
lavici vykázán Půček za podrážení.
Domácí si okamžitě vytvářeli tlak
v obranném pásmu VHK, který se
taky vyplatil. V čase 45:09 poslal
Hanáky do vedení přesnou střelou
Jelínek – 2:1. Vsetín se dostal do tísně, ze které zanedlouho pro Jestřáby
pramenila dvojnásobná přesilovka.
Té se Prostějov nezalekl a odskočil
na rozdíl dvou branek po trefě Mráz-

ka – 3:1! Vedení nalilo domácím krev
do žil a tlačili na Gábu, avšak jenom
na chvíli. Deset minut před finálním
hvizdem přišlo z hole Indráka snížení
– 3:2. Branka Vsetín nakopla a horlivě
se snažili změnit skóre zápasu, začínali útoky hlavně ve svém obraném
pásmu a nebezpečně se hnali před
Mickovu klec. Nakonec se jim podařilo vyrovnat v čase 58:07, a to po
samostatné akci Vlacha – 3:3. Zápas
skončil po šedesáti minutách nerozhodným výsledkem. Po „domluvě“
obou celků však nedošlo ani na prodloužení ani na nájezdy.
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PROSTĚJOV Útočník Tomáš
Koblížek (na snímku) byl prvním
střelcem prvního domácího přípravného zápasu. Jednadvacetiletý rodák z Kadaně po utkání
popsal svůj premiérový gól v dresu Jestřábů. „Hrát před fanoušky
bylo super. S nimi je to velký rozdíl,“ přiznává s úsměvem prostějovský forvard.

Eva REITEROVÁ
yyMáte za sebou první přípravné utkání na domácím ledě. Jak jej
hodnotíte?
„Bylo to se Vsetínem velmi náročné,
jelikož mají dobrý mančaft. Ze začátku jsme hráli dobře, těch prvních pět
minut. Měli jsme tam i nějaké šance,
které jsme ale bohužel neproměnili.
Pak už to bylo dost vyrovnané. Díky
přesilovkám jsme se dostali do vedení 3:1. Ten konec zápasu se nám ale

bohužel nepovedl. Myslím si, že oni
pak zaslouženě vyrovnali.“
yy Pro vás to bylo druhé utkání, Vsetín ale hrál první přípravný
zápas. Bylo to na nich nějak znát?
„Nebylo. Hráli vážně dobře. U nich
je výhoda, že oproti nám májí stálou
kostru týmu.“
yyDal jste první branku zápasu.
Jak byste premiérový gól za Prostějov popsal?
„Babson (Jakub Babka – pozn. red.) výborně získal kotouč, když dobře přečetl situaci a vystihl rozehrávku. Poslal mi
to mezi kruhy, já jsem do toho jen tak
plácl a skončilo to v bráně.“
yyVe třetí třetině jste se dostali
do vedení 3:1, ale náskok jste ztratili. Z čeho to pramenilo? Zlepšila
se hra Vsetína nebo jste vy dělali
více chyb?
„Z naší strany tam byly nějaké chyby,
ale hlavně jsme nešli tak důrazně do

soubojů. Popravdě ale nevím, čím
to mohlo být. Asi jsme i trochu vypnuli a za stavu 3:1 jsme si mysleli,
že máme vyhráno. Vsetín ale zapnul
a začal nás přehrávat.“

Foto: internet

yy Jaké to je hrát opět před fanoušky?
„Hrát před fanoušky bylo super.
S nimi je to velký rozdíl. Hokej se
hraje pro lidi a ti tu mají být. Bohužel jsme dneska neudrželi vítězství.

Věřím ale, že v sezoně, kdy se to
všechno počítá, jim budeme přinášet radost.“
yy Máte za sebou druhý týden
přípravných zápasů. Co říkáte na
tým, který tu během pauzy vznikl?
„Podle mě je ten tým dobrý. Je tu
hlavně super parta. Všichni jsou dobří
povahově a zároveň i dobří hokejisté.
Zázemí je výborné, kabina i nová posilovna. Tréninky jsou náročné, ale dost
kvalitní. Myslím si, že můžeme v sezoně hrát nahoře a dostat se daleko.“
yy Přišel jste z druhého konce
republiky, z Kadaně. Už jste si tu
nějak zvykl?
„Právě díky tomu, že ta parta tady je
dobrá, tak je to o dost jednodušší.
Starší kluci vzali nás mladší pod svá
křídla. Pro mě je to obrovský rozdíl.
Jsem totiž poprvé takto daleko od
domova v rámci republiky a bydlím
sám, ale je to v pohodě.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
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OBRANA JESTŘÁBŮ PŘIŠLA O KLÍČOVÉHO ČLENA!
Přípravné zápasy prostějovských hokejistů míří do poloviny
PROSTĚJOV Prostějovští Jestřábi mají za sebou tři přípravná
utkání, v nadcházejícím týdnu je čekají další dvě. Trenéři hanáckého celku nadále zkouší různá spojení ve formacích, ale také
jednotlivé hráče. Minimálně jeden nyní bojuje o smlouvu, další
plejer již kontrakt získal. Jestřábi zároveň přišli na čas o jednoho
svého beka, který skončil na marodce.

původní
ví
zpravodajství
pro Večerník
k

Michal
SOBECKÝ
Hned deset zápasů má v letní přípravě
odehrát Prostějov. Za sebou má nyní
tři s vyrovnanou bilancí výhry, remízy
a porážky, přičemž v posledních dvou
utkáních doma Prostějov nevyhrál.
Přestože nepředváděl špatnou hru. „Výsledkově nejsme spokojení. Před domá-

cími diváky bychom měli vyhrávat, ale
získali jsme jen bod,“ nebyl spokojený
trenér Prostějova Aleš Totter. K hernímu
projevu svých svěřenců už byl naopak
smířlivější. „Udělali jsme ale další progres.
Jsme prostě nový tým, sešli jsme se před
necelým měsícem. Mužstvo dělá pokrok
a na herním stylu, kterým se chceme prezentovat, pracujeme. Je to nějaký proces
a my zatím po té cestě kráčíme. Z tohohle pohledu herního systému a projevu si
myslíme, že jsou tam solidní věci. Je nyní
třeba pracovat na detailech, které nám
unikají,“ uvedl Totter exkluzivně pro Ve-

černík.
Tým Jestřábů se zatím jeví jako výrazně
ofenzivní, s řadou solidních bruslařů
i střelců. Brankáře zaměstnává řada hráčů, nejvíce ale například Tomáš Jáchym,
Tomáš Jiránek nebo duo Novák-Kloz.
Na některé plejery se ale například proti Porubě v sestavě nedostalo. Přinejmenším v jednom případě tomu bylo
z důvodu zranění. „Štefka má v pondělí
závěrečné vyšetření. Věříme, že od středy
bude O. K., a chceme ho pak co nejdříve
vyzkoušet v zápase. Bohužel Robin Staněk nám vypadl na dva až tři měsíce,
protože si přeřízl ze dvou třetin achillovku. Domnívám se, že to bude spíše na
dolní hranici dvou měsíců. Může to však
být až deset,“ šokoval Aleš Totter. Robin
Staněk je přitom nejzkušenějším obráncem týmu, a to nejen věkem, ale i počtem
odehraných zápasů v extralize.

Kapitánem Jestøábù
bude Novák

2TQVK 2QTWD÷ VÚO RąGFXGFN QHGP\KXPÊRQFÊXCPQW0GJQąGNXwCMCPK
XQDTCP÷ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Kouč Jestřábů naopak potvrdil jedno
jméno, které se objevilo na soupisce v zápasech, zatím však hráč nedostával tolik
prostoru jako někteří jiní hráči. „Jirka Klimíček je v sestavě, s tím počítáme. První
zápas nemohl hrát, má určité problémy
s tříslem,“ uvedl Totter.
Proti Porubě se pak na ledě objevil také
pětadvacetiletý obránce Dominik Hohl.
Odchovanec Komety Brno v posledních letech nastupoval ve druhé nejvyšší
slovenské soutěži za Skalicu. „U Domini-

ka se rozhodneme do středy, kdy máme
s vedením mítink. Od té chvíle chceme
kádr stabilizovat, udělat finální soupisku,“
plánuje lodivod prostějovských hokejistů.
Snaha o uzavření kádru je pochopitelná:
v následujících patnácti dnech Jestřábi sehrají pět přípravných utkání. A do prvního mistrovského zápasu, který Prostějov
sehraje se Sokolovem, pak už nezbývá
ani měsíc. „Hráče se snažíme prostřídat,“
dodal Aleš Totter.

'DOxËGYDSĆËSUDYQÇPìkný hokej nestaèil.
PDêHSUR-HVWĆ¿E\ Jestøábi prohráli s Porubou
'RPDYHêWYUWHNSURWL7ĆHEËêL

PROSTĚJOV Třetí přípravný zápas
zavál na Hanou jednoho z očekávaných favoritů Chance ligy. Poruba
se již druhou sezónu netají velkými
ambicemi mířícími až k postupu do
extraligy. Ve čtvrtek to ale byl v přípravném zápase právě Prostějov,
kdo většinu utkání udával tempo
hry. Výrazně mu k tomu dopomohla
i nedisciplinovanost Ostravanů. Velan Gorčík, přišli ale hráči ké množství přesilovek však Jestřábi
j
jako
Indrák, Rob nebo nedokázali využít a nakonec těsně
J Říha. Ambice má prohráli 1:2.
Jiří
V
Vsetín
opět vysoko.
D
Druhé utkání v tom- Michal SOBECKÝ
ttoo týdnu se bude konat Zápas začal zostra. Brzy si týmy daly
doma, a to proti Tře- úvodní střelecké pozdravy a už v 5. minubíči. Horáci jsou tradičním účast- tě byli diváci svědky velké šance Jiránka.
níkem 1. ligy a rovněž soupeřem Z osy však přestřelil. Jestřábi celkově
Jestřábů do přípravy. Dokonce se působili na úvod aktivnějším dojmem
s tímto celkem Prostějov v příprav- a častěji se dostávali ke střelbě. Na straně
ných zápasech během posledních hostů byl aktivní zejména elitní obránce
deseti let potkává vůbec nejčastěji. Szathmáry, na Altrichtera v bráně JestřáPodobně jako Vsetín ani Třebíč bů však nevyzrál. První přesilovku Pronedělala velké změny v sestavě. stějov záhy zužitkoval, když se tečí proBittner, Šťovíček, Nedvídek, Psota, sadil aktivní Jiránek – 1:0. Poruba však
Vodný. To jsou velice kvalitní hráči, okamžitě srovnala povedenou střelou
kteří dohromady dají velkou sílu. Vachovce – 1:1.
„Přišel tam trenér z Komety, zůsta- Jestřábi měli i ve druhé části opět více
ly tam navíc nějaké vazby. Tým je ze hry, nicméně Poruba střílela ostdobře trénovaný, hraje zodpověd- rými. Ve 23. minutě se prosadil něně, bude hrát solidní systém, nebu- kdejší prostějovský hráč Jakub Husa
de propadat. Nečekám tak otevřený – 1:2. Prostějov si přesto dál držel inihokej jako třeba s Porubou nebo ciativu a střeleckou převahu. Přispívala
Vsetínem,“ konstatoval Aleš Totter k tomu jak nedisciplinovanost Poruby,
tak její špatná rozehrávka. Té mohl vyk dalšímu přípravnému zápasu.
Ať dopadne jakkoli, odveta Jestřáby užít Vala a posléze také Kloz. Přesně
čeká 2. září v generálce na soutěž- v polovině zápasu si Jestřábi vytvořili
ním utkání.
(sob) obrovský tlak, v němž měli šance Bab-

VS.

PROSTĚJOV Ani po
ospolovině srpna si prosod
dtějovští Jestřábi neode-počinou. Naopak je ččevné
kají dva další přípravné
zápasy, po jednom domaa
jížd
í í
a venku. V úterý tým zajíždí
do Vsetína na odvetu, ve čtvrtek
jej přivítá nový soupeř v přípravě: Třebíč. Oba zápasy začnou
v 18:00 hodin.
Prostějov má zatím za sebou tři přípravné duely s vyrovnanou bilancí
jednoho vítězství, jedné porážky
a jedné remízy. Postupně hrál s polským Jastrzebie (2:1), Vsetínem
(3:3) a naposledy s Porubou (1:2).
Další dva zápasy ho čekají nyní.
Proti Vsetínu bude chtít tým odčinit zejména třetí třetinu předešlého
duelu. V ní Prostějov nechal soupeře srovnat stav 1:3 a navíc zatlačit.
Tým nakonec remízu udržel, ale
trenér Jestřábů Aleš Totter nebyl
moc spokojený. „Remízu jsme sice
uhráli, ale bylo to doma. A zde rozhodně chceme vyhrávat,“ zavelel.
Vsetín udržel z větší části tým pohromadě, odešel sice třeba Sebasti-

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
„Pro nás to byla kvalitní příprava, jelikož jsme tento týden hráli s týmy, které by měly být na
špici Chance ligy. Opět jsme hodně hořeli v koncovce. Těch šancí, kdy jsme mohli zápas
nalomit na naši stranu, bylo dost. V nějakých momentech jsme neměli takový pohyb, prohrávali osobní souboje a nezacházeli tak rychle s kotoučem, jak bychom měli. To všechno
rozhodlo, že jsme prohráli a musíme na tom zapracovat. Zároveň vidíme i ty dobré věci.
Bereme výsledek, soupeř byl prostě lepší. My jsme nedali gól ve hře pět na pět, i proto
jsme neuspěli.“

Jiøí ŠEJBA - HC RT TORAX Poruba 2011:
„V utkání šlo vidět, že jsme hodně trénovali. Zprvu jsme moc nebruslili, soupeř za
námi chodil velice rychle a měli jsme s tím problémy. Následně jsme se z toho dostali, ale zase nás potom zabrzdila vyloučení. V té době šlo vidět, že tým na tom nebyl
tak kondičně dobře, abychom si mohli dovolit otevřený hokej. Snažili jsme se to hrát
takticky, jenže tyhle věci jsme ještě na tréninku nedělali a bylo vidět, že to bylo takové
nesourodé. Jinak je to upracované vítězství a v podstatě jsme hráli pěkný hokej.“

ka a Jiránek – Muštukovs však puk za
sebe nepropustil.
Poslední třetina už se Jestřábům tolik
nevedla. Zprvu sice dostali k dobru přesilovku, tu však sehráli špatně. Naopak
hosté se dostávali častěji do šancí. Velkou
měl exprostějovský Hrníčko, střelou
z rychlosti však neuspěl. Vzápětí se dostal
do úniku Kanko, neproměnil a Guman
trefil tyč. V 50. minutě mohl rozhodnout
Hotěk, nový brankář Jestřábů se však
blýskl zákrokem ramenem. Konec standardní hrací doby patřil hlavně Klozovi,
který si v 58. a v 60. minutě vytvořil další
dvě velké šance. Ty ovšem neproměnil
a jelikož Gřeš byl při power-play Prostějova včas ubráněn, skončil zápas po šedesáti minutách fotbalovým výsledkem 2:1
pro Porubu.
Jak ale příprava ukazuje, možné je v ní
vše. A tak si týmy střihly také prodloužení a nájezdy. V pomyslné 62. minutě

vyrovnal Mrázek po nahrávce Jáchyma.
A na závěr následovaly nájezdy, v nichž se
prosadilo po jednom střelci z každé strany – pálilo to Mrázkovi a Bittenovi.

Prostějov (sob) – Jestřábi už ví, kdo do
sezóny vbruslí s „céčkem“ na hrudi. Po
osobnostech, jakými bezpochyby byli
třeba Lukáš Duba, Matouš Venkrbec
nebo Tomáš Nouza, se kapitánského
postu ujme Martin Novák, který přišel
do mužstva letos v létě, ale jak známo,
už dříve u Jestřábů působil. „Můžu potvrdit, že jsme určili kapitána pro sezónu 2021/2022. Bude jím Martin Novák. Jeho asistenty pak Tomáš Jiránek
a Honza Kloz,“ informoval Večerník
trenér týmu Aleš Totter.
Dvaatřicetiletý Martin Novák má už
s kapitánskou páskou zkušenosti. Jednu sezónu s ní odehrál v Litoměřicích,
v uplynulých dvou dělal asistenta v českobudějovickém Motoru. Ani zbývající dva útočníci nejsou ale v tomhle
směru bez zkušeností. Tomáš Jiránek
dělal dvě sezóny kapitána v Jihlavě, za
kterou dlouhodobě nastupoval. A Jan
Kloz zase v Ústí nad Labem.

Šumperk znovu
šokoval, porazil Plzeò
Prostějov (sob) – Derby nezná favoritů a přípravné zápasy taky ne. Může
se tedy stát, že se občas zrodí velké překvapení. A jedno takové mají čerstvě na
kontě hokejisté Šumperku.
Ti si na přípravu nevzali vůbec snadné soupeře. Loni předposlední tým
hrál již třeba proti Vítkovicím a už
v tomhle zápase sahal po senzaci.
V úterý se mu ale jedna povedla.
V Plzni totiž celek zvítězil nečekaně
3:1, když v posledních dvou minutách obrátil hostující tým vývoj zápasu na svou stranu dvěma góly. Plzeň
přitom nastoupila s řadou opor jako
Budík, Čerešňák, Kindl nebo Suchý. První gól Šumperka pak vstřelil
exprostějovský Daniel Vachutka.
Nicméně radost ze skvělého výsledku týmu dlouho nevydržela: už ve
čtvrtek o gól prohrál s Přerovem.
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PROSTĚJOV Už podruhé si zkouší angažmá v Prostějově
útočník Martin Novák (na snímku). Zkušený hokejový bard má
za sebou delší působení v Českých Budějovicích, kde patřil ke
klíčovým hráčům. Poslední sezóna se však příliš jemu ani celému týmu nepovedla a nakonec vše vyrezultovalo v jeho comeback k Jestřábům. Staronový forvard by se měl stát jednou
z hlavních opor v útoku: vždyť v posledních třech sezónách
se pokaždé dostal přes čtyřicet kanadských bodů. Očekávání
korunovalo zvolení Martina Nováka novým kapitánem.
dá, že bude achillovou patou týmu,
a naopak jeho silnou stránkou?
„Myslím si, že nás zatím trápí koncovka. Musíme na ní zapracovat,
pro Večerník
k
protože jsme si vytvořili dost šancí, ale nepodařilo se nám je zatím
Michal
proměňovat. To je momentálně
SOBECKÝ
naše slabina. Jinak si ale myslím,
yy Máte za sebou tři přípravné zápa- že docela dobře bruslíme a jsme ve
sy a desítky tréninků. Co zatím vypa- hře aktivní. Snad nám to vydrží ce-

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor

lou sezónu a budeme se v tom ještě
zlepšovat.“
yy Zažil jste v posledních letech
systém hry Českých Budějovic, kde
trénoval i Aleš Totter. V čem je stejný
jako v Prostějově, co naopak funguje
jinak?
„Je to hodně podobné v tom, že se snažíme hrát aktivně. To v Budějovicích
bylo vyžadované, abychom hodně napadali, moc necouvali, byli pořád aktivní. Odlišné je to naopak trochu ve stylu
pohybu. Nebo liší se taky to, jakou práci
a způsob najíždění mají centři nebo křídla. Jinak je to ale dost podobné.“
yy Máte už představu o tom, zda
budete nastupovat i v přesilovkách
a oslabeních?
„Zatím máme nějaké rozvržení rolí. To
se ale kdykoli může změnit. Takže uvi-

díme, s čím trenéři přijdou. Udělají si
určitě reporty utkání, jak se jim to líbí,
nebo ne. A podle toho asi rozhodnou,
jak budou nasazovat hráče do základní
části.“
yy Našel jste v týmu už nějakou
„spřízněnou duši“ na ledě?
„My jsme teď hráli dva zápasy s Honzou
Rudovským a Honzou Klozem. A tak
nějak si na sebe zvykáme. V zápasech
jsme si vytvořili dost šancí. Nedali jsme
ale góly, což se od nás čeká. Na tom musíme zapracovat. Ale hlavně ať nám to
tam padá od září. Teď v tom létě to není
tak důležité. I když člověku by se hrálo
lépe, byl by klidnější, měl by rozvázanější ruce. Ale myslím si, že to bude klapat
hlavně s těmato dvěma spoluhráči.“
yy Co říkáte na to, že jste byl zvolen
kapitánem mužstva?

„Samozřejmě mě to potěšilo,
těšilo, je to taa
kové sympatické. Není to ale jenom
kušení kluci,
o mně. Jsou zde další zkušení
at. A dopl-l
kteří mi budou pomáhat.
eba.“
ňovat, pokud bude potřeba.
yy Jste ten typ lídra, co
častěji zvyšuje hlas?
„No… (úsměv) Zatím to nebylo potřeba. Spíše když se to
ve mně nahromadí,
tak se může stát, že zařvu. Ale málokdy. Obvykle se snažím zůstat v klidu
a vždycky si v šatně něco řekneme. Každý má právo tam něco říct. Není to jen
o tom, že bych pořád říkal něco já. Není
to jen o mně.“
yy Před časem trenér Totter mluvil
o uspořádání akce s fanoušky. Jak se
na tento nápad díváte?

(QVQKPVGTPGV

„Tak byl bych určitě rád. V Českých
Budějovicích jsme měli podobné akce
často. Ať to byly besedy, kde jsme se
s lidmi sešli a měli možnost se nás na
něco zeptat, nebo v průběhu léta sportovní zápasy. Každá taková věc má něco
do sebe. I na autogramiádě může člověk
prohodit s fanoušky aspoň pár slov. Určitě jsem pro.“
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....

WJTF 2021UG\O÷PKNPCGXTQRUMÚwCORKQP¾V
„Návrat na scénu v téhle složité době je velkým úspěchem,“
říká ředitelka světového šampionátu
tenisových družstev do 14 let Petra Černošková
PROSTĚJOV Byl to velký nezvyk, když loni během prvního srpnového týdne poprvé za posledních dvaadvacet let nezaplnily areál NTC MORAVA a kurtyTK Prostějov Za Kosteleckou ulicí tenisové naděje z celé planety v rámci mistrovství světa družstev U14. Důvodem byla globální covidová
opatření, kvůli nimž hrozilo zrušení významné mládežnické akce i letos. Nakonec se však akce
pod hlavičkou mezinárodní tenisové federace ITF„World Junior Tennis Finals 2021“ – také velkou
zásluhou pořádající agentury TK PLUS – přece jen konalo. A už samotný tenhle fakt lze skutečně
považovat za ohromný úspěch. Když k tomu připočteme, že chlapci České republiky obhájili
bronzové medaile z roku 2019 a dívky pod vedením prostějovské rodačky Petry Cetkovské v roli
kapitánky navázaly stejně cenným kovem na stříbro, lze hovořit o vydařeném prvním srpnovém
týdnu. I nadále tak platí, že obě česká družstva získala od roku 2018 pokaždé medaili!
OHWRãQtPURþQtNHP:-7)MHKRWUDGLþQtĜHGLWHOND3HWUDýHUQRãNRYi
„Museli jsme získat povolení
N~þDVWLSURNDåGpKRMHGQRWOLYpKR
DNWpUD WXUQDMH X 1iURGQt VSRUWRYQt DJHQWXU\ YãH VFKYDORYDOR
0LQLVWHUVWYR ]DKUDQLþt ý5 $E\
KUiþN\ KUiþL þOHQRYp UHDOL]DþQtFK WêPĤ UR]KRGþt L YHãNHUê
SHUVRQiOQHPXVHOLGRNDUDQWpQ\
E\ORSRWĜHEDY\WYRĜLWNRURQDYLURYRX EXEOLQX YH VWDQGDUGQČ SĜtVQpP UHåLPX ] SURIHVLRQiOQtFK
DNFt$73 D :7$ 7RXU 7tP SiGHP QiV SRĜiGiQt OHWRãQtKR 06
8 VWiOR RSUDYGX KRGQČ ~VLOt
DOHUR]KRGQČWRVWiOR]DWR9ãHVH
RGHKUiORNQDSURVWpVSRNRMHQRVWL GRViKOL MVPH MHGQR]QDþQpKR
RUJDQL]DþQtKR ~VSČFKX³ WČãLOR
ýHUQRãNRYRX

2QČFRQLåãtVSRUWRYQt~URYHĖVH
VWDODORJLFNRXGDQt]DXVNXWHþQČQtFHOpKRSRGQLNXÄ.YDOLWXXUþLWČ
SR]QDPHQDOD Y\QXFHQi QH~þDVW
QČNWHUêFKãSLþNRYêFKVWiWĤ&K\Marek
EČO\QDSĜtNODGYêEČU\86$QHERĢ
D
SONNEVEND
]$PHULN\VH]DWtPQHVPtOpWDWGR
Ä3ĜHGURNHPVHãDPSLRQiWSRSUYp
(YURS\ 1HPRKOD GRUD]LW NYDOLILY KLVWRULL RG VYpKR Y]QLNX YĤEHF
NRYDQi GUXåVWYD ,QGLH D 7XQLVND
QHNRQDO 3URWR MVPH SĜHGHYãtP
SDWĜtFtPRPHQWiOQČQDþHUQRXFRPRF UiGL åH WHQWRNUiW PRKO QDYLG OLVWLQX ] SRGREQêFK GĤYRGĤ
Y]GRU\ þHWQêP RPH]HQtP SURFLWHOQČ FK\EČOD L WUDGLþQČ VLOQi
EČKQRXWD]QRYXVHYUiWLWQD0R$UJHQWLQD1HPOXYČR$XVWUiOLLþL
UDYXQD+DQRX-DNP\IDPLOLiUQČ
GDOãtFK]HPtFKNWHUpVHYĤEHFQHĜtNiPH GČWL VH QiP ]DVH YUiWLO\
]DSRMLO\XåGRNYDOLILNDFt1DNR3RYHGOR VH WR ]D FHQX PQRKHP
QHFWDNY3URVWČMRYČQHVWDUWRYDO\
QiURþQČMãt RUJDQL]DFH QHERĢ GRYãHFKQ\WêP\MHåE\VLWRYêNRQVWDWVHPQDMHGQRPtVWRGYDDWĜLFHW
QRVWQČ]DVORXåLO\6WtPMVPHDOH
WêPĤ ] FHOp SODQHW\ E\OR ]D VRXP\ QHPRKOL QLF GČODW³ SRNUþLOD
þDVQêFK RNROQRVWt QHVPtUQČ QiUDPHQ\ GORXKROHWi ãpIND WHQLVRURþQp³SXVWLODVHGRRKOpGQXWt]D
YêFKSURMHNWĤ7.3/86
$NWXiOQt URþQtN GĤOHåLWpKR NOiQt
WHG\QDSURVWRRYOiGO\VWiW\VWDUpKR
NRQWLQHQWX ÄýWUQiFW ]H ãHVWQiFWL
þWYUWILQDOLVWĤE\OR](YURS\GRVHPLILQiOH RERX NDWHJRULt SRVWRXSLO\
Xå YêKUDGQČ HYURSVNp NROHNWLY\
.URPČ DEVHQFH YêãH ]PtQČQêFK
VSROXIDYRULWĤ ] MLQêFK NRQWLQHQWĤ
WR E\OR VDPR]ĜHMPČ L WtP åH ,7)
QRPLQRYDOD QiKUDGQtN\ SĜHYiåQČ
](YURS\NGHMHWHQLVQHMNYDOLWQČM2GVTC èGTPQwMQX¾ D÷JGO UNCXPQUVPÊJQ X[JN¾wGPÊ XÚUNGFMč VGPKUQXÆJQ /5 7 ãtDYHOPLY\URYQDQê5HDOLWDWXGtå
X2TQUV÷LQX÷
(QVQ4CFGM8¾ÿC Y\SDGDODWDNåHOHWRVVH]iYČUHþQi

Původní
zpravodajství
ví
k
pro Večerník

1DCDTQP\QXÆXÚD÷T[èGUMÆTGRWDNKM[R÷MP÷RQJTQOCF÷

NRODSOD\RII]PČQLODGHIDFWRYHYURSVNêãDPSLRQiW6þtPåVHMLåSĜHGHPGDORWURFKXSRþtWDW³
Ani tento fakt ovšem nijak neVQLåXMH YHVNU]H SR]LWLYQt VWUiQN\ XVNXWHþQČQpKR SRGQLNX
Ä'ČWLVLDNWXiOQtPLVWURYVWYtXUþLWČ
QHPRKO\ XåtW QDWROLN MDNR MHMLFK
SĜHGFKĤGFLYPLQXOêFKOHWHFKQHERĢMVPHPXVHOL]UXãLWYHãNHUêGRSURYRGQêSURJUDPYþHWQČREOtEHQpSiUW\QDSOXPORYVNpSĜHKUDGČ
.DåGêPXVHOGRGUåRYDWSURWLFRYLGRYiRSDWĜHQtYþHWQČSUDYLGHOQpKR
WHVWRYiQt D YĤEHF QHVPČO RSXVWLW
DUHiOFRåQHQtSĜtMHPQp1DGUXKp VWUDQČ VH PRKOR KUiW ± DWR MH
SRGVWDWQp &KRGLOL ]D QiPL VDPL
RG VHEH þOHQRYp UĤ]QêFK YêSUDY
V SRGČNRYiQtP åH WDG\ PĤåRX
EêW D ERMRYDW QD NXUWHFK YH YUFKROQêFK ]iSDVHFK PH]LQiURGQČ
VHSRPČĜRYDW&RåLSURQiV]QDPHQDORQHMYČWãtYtWČ]VWYtVODGNRX
RGPČQX³]GĤUD]QLODýHUQRãNRYi
5DGRVWQDYtF]QiVRELO\GYDEURQ]\ ]tVNDQp þHVNêPL PDQþDIW\
Ä.DåGi PHGDLOH ] POiGHåQLFNêFK
VYČWRYêFK ãDPSLRQiWĤ VH SRþtWi

(QVQ4CFGM8¾ÿC

D Pi YHONRX FHQX E\Ģ QDãL NOXFL
LKRON\MVRXPRåQiWURFKX]NODPDQtåHWČVQČSURKUiOLVUXVNêPLFHON\
YVHPLILQiOH.ILQiORYp~þDVWLPČOL
KRGQČEOt]NRDOHGĤOHåLWpE\ORåH
VH]Y\ĜD]HQtGRNi]DOLU\FKOHRNOHSDW D YtWČ]QČ ]YOiGQRXW VYp GXHO\
RWĜHWtPtVWR2EČEURQ]RYpSR]LFH
MVRX QHVSRUQêP ~VSČFKHP³ NRQ-

VWDWRYDOD 3HWUD ýHUQRãNRYi VH ]iYČUHþQêP GRYČWNHP Ä, QD SĜtãWt
URNPiPHV,7)X]DYĜHQRXVPORXYXQDSRĜiGiQt:RUOG-XQLRU7HQQLV)LQDOVY3URVWČMRYČMLåSRWĜLDGYDFiWp]DVHERX3URWRYČĜtPHåH
WXUQDMEXGHPRFLRSČWSUREČKQRXW
±DWHQWRNUiWVQDGVPpQČSĜtVQêPL
K\JLHQLFNêPLSUDYLGO\³

XPÉVWÈQÉWÙPÕÄUQDZRUOGMXQLRUWHQQLVILQDOV]DSRVOHGQÉFKSÈWOHW
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 Y URFH  VH PLVWURYVWYt VYČWD 8 QHKUiOR NYĤOL NRURQDYLURYp
SDQGHPLLNWHUi]DFKYiWLODFHOêVYČW

Zápasová bilance Čechů a Češek na WJTF 2021
PROSTĚJOV Stěžejní zásluhu na dvojnásobném bronzovém úspěchu ze světového šampionátu do 14 let na Hané měla čtveřice českých tenistů a tenistek. Pojďme se podívat, jak si na vrcholné mládežnické akci výsledkově vedli.
MAXIM MRVA

JAN KUMSTÁT

TEREZA VALENTOVÁ

MARIE SLAMÌNÍKOVÁ

Klub: TK Agrofert Prostějov.
Výsledky na WJTF 2021 ve dvouhře: Engel
(Německo) 6:1, 7:5, Cho ( Jižní Korea) 7:6,
7:5, Castro (Ekvádor) 6:2, 6:4, Alopaeus (Finsko) 6:4, 6:3, Derepasko (Rusko) 6:3, 3:6, 4:6,
Engel (Německo) 6:4, 6:4. Celková bilance
5-1.
Výsledky na WJTF 2021 ve čtyřhře: Engel, Schoenhaus (Německo) 7:6, 6:0, Derepasko, Pleshivtsev (Rusko) 4:6, 6:4, 5:10. Celková bilance 1-1.

Klub: TK Agrofert Prostějov.
Výsledky na WJTF 2021 ve dvouhře: Schoenhaus
(Německo) 2:6, 5:7, Hwang (Jižní Korea) 6:0, 6:3, Morales (Ekvádor) 6:1, 6:1, Lagerbohm (Finsko) 6:0, 6:0,
Pleshivtsev (Rusko) 7:5, 7:6, Mietusch (Německo) 6:3,
6:2. Celková bilance 5-1.
Výsledky na WJTF 2021 ve čtyřhře: Engel, Schoenhaus (Německo) 7:6, 6:0, Hwang, Seo (Jižní Korea)
6:0, 6:2, Morales, Galar (Ekvádor) 6:1, 6:1, Derepasko,
Pleshivtsev (Rusko) 4:6, 6:4, 5:10. Celková bilance 3-1.

Klub: TK Sparta Praha.
Výsledky na WJTF 2021 ve dvouhře: Lim ( Jižní Korea) 6:1, 6:1, Yeung (Hongkong) 6:1, 6:3,
Galiievska (Ukrajina) 6:0, 6:3, Korneeva (Rusko)
6:1, 6:1, Hradecká (Slovensko) 6:0, 6:2. Celková
bilance 5-0.
Výsledky na WJTF 2021 ve čtyřhře: Lai, Yeung (Hongkong) 6:0, 6:2, Drobysheva, Mykhailets (Ukrajina)
6:1, 6:3, Andreeva, Korneeva (Rusko) 6:4, 5:7, 3:10.
Celková bilance 2-1.

Klub: TK Agrofert Prostějov.
Výsledky na WJTF 2021 ve dvouhře: Lee
( Jižní Korea) 6:2, 7:5, Yodpetch (Thajsko) 6:2,
7:6, Drobysheva (Ukrajina) 4:6, 6:3, 12:14,
Žabková (Slovensko) 7:5, 4:6, 6:4. Celková bilance 3-1.
Výsledky na WJTF 2021 ve čtyřhře: Lee, Yang (Jižní
Korea) 6:3, 6:2, Lai, Yeung (Hongkong) 6:0, 6:2, Boonya-Aroonnet, Chung (Thajsko) 7:5, 6:0. Celková bi(son)
lance 3-0.

Tomáš Kajlík rekapituluje bronzové klání
PROSTĚJOV Ze tří čtvrtin prostějovský byl tým mladých tenistů ČR na
World Junior Tennis Finals 2021. Dva
hráči TK Agrofert Maxim Mrva a Jan
Kumstát se stali oporami bronzového
kolektivu, jeden z trenérů místních
talentů Tomáš Kajlík dělal úspěšnému mančaftu kapitána. Právě on se za
letošním šampionátem pro Večerník
ohlédl.

21080610970

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ TURNAJE...

„Nakonec máme medaili, což je výborné.
A jsem velice rád, že kluci po semifinálovém vyřazení perfektně zvládli utkání o
třetí místo. Přesto všichni cítíme trochu i
zklamání z porážky od Rusů, neboť zápas
proti nim nám příliš nevyšel. Nedávno na
mistrovství Evropy jsme je přehráli dost
jasně a kdybychom i tentokrát odvedli své
standardní výkony, mohl se zrodit postup
do finále. Takže po téhle stránce škoda,
na kluky asi dolehla nervozita – hlavně v

supertiebreaku rozhodující čtyřhry, tam
od stavu 4:2 vyrobili pět nevynucených
chyb za sebou. Přesto bylo moc důležité, že
páteční smutek rychle překonali a v sobotu
skvělým způsobem vybojovali bronz.“
DALŠÍ BUDOUCNOST SVÌØENCÙ...

„Naši reprezentanti na tomto mistrovství
světa jsou velmi šikovní a talentovaní, ale
momentálně odhadovat jejich možnosti do
budoucna je strašně složité. Na to bych potřeboval křišťálovou kouli. (smích) Samozřejmě jim přeju pouze to nejlepší, ovšem
sami si musí neustále uvědomovat, že je
před nimi ještě dlouhá cesta. A na ní spousta práce, vůle, respektu i pokory. Potenciál
každopádně mají, víc se teprve uvidí.“
O SVÉ PREMIÉØE NA MS 14...

„Jsem velice rád a vděčný za šanci tady být,
splnil se mi sen tenhle prestižní šampionát
doma v Prostějově jednou absolvovat. A
děkuji Českému tenisovému svazu, že mi

tu příležitost dal, navíc v daném složení
družstva se dvěma klubovými svěřenci
Maxem Mrvou a Honzou Kumstátem.
I společně se Štěpánem Skleničkou jsme
dohromady vytvořili super partu, dosáhli
umístění na bedně. Sice tomu chybělo finálové vyvrcholení, ale přesto spokojenost.“
O ORGANIZACI AKCE...

„Pochopitelně nebyla příjemná nutnost
neustálého dodržování všech proticovidových opatření, což je však při mezinárodních tenisových turnajích standard, na který bylo nutné si poslední dobou zvyknout.
Já v každém případě smekám před našimi
prostějovskými pořadateli, jak dokázali i za
hodně náročných a komplikovaných podmínek celý šampionát zorganizovat. Bylo
to po všech stránkách perfektně zvládnuté. A pro všechny účastníky znamenalo
obrovské vítězství, že tu mohli celý týden
bojovat o světové tituly. Moc díky za to!“
(son)

