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Podpoøte
Ekocentrum Iris!
Prostějov (mls) – Až do neděle 22. srpna se můžete zapojit do hlasování veřejnosti v oblasti životního prostředí. Mezi
22 nominovanými můžete podpořit
také prostějovské Ekocentrum Iris, za
něž bylo do soutěže nominováno jeho
nové sídlo splňující všechny požadavky
zelené architektury. „Část střechy je zelená, na části jsou fotovoltaické panely,
v celé budově se pracuje s vodou, a to jak
s dešťovou, tak splaškovou,“ informovala
náměstkyně primátora Milada Sokolová. Sídlo prostějovských Ochránců
přírody se už blíží do své finální podoby.
Hlasovat pro ně můžete na krajském
portálu cenykraje.cz.

Martin ZAORAL
PLUMLOV Říká se, že teprve pivo učinilo žízeň krásnou. A když
se krása žízně snoubí s půvabem
konzumentky, je z toho rázem
námět přímo pro malíře. O tom,
že i pohledná aristokratka může
zahánět tento pocit zlatistvým
mokem, svědčí fotografie urozené dámy se žejdlíkem chmeloviny pořízená na nádvoří plumlovského zámku během podvečera,
kdy se tu konaly oblíbené noční
prohlídky.
Foto: Martin Zaoral
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NA PIVU
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Kostelec na Hané (mls) – Koncem
letošního června byla v Kostelci na
Hané slavnostně otevřena nová a dlouho potřebná hasičská zbrojnice za celkem 26 milionů korun. Nyní si ji lidé
budou moci pořádně prohlédnout.
Konat se tu bude den otevřených dveří.
„Pro veřejnost bude hasičská zbrojnice
otevřena tuto neděli 29. srpna od osmi
do šestnácti hodin,“ informoval starosta
města František Horák.

rubriky
Večerníku

VEÈERNÍKU

Hostince mají
další knihu
Prostějov (mls) – Na svoji knihu mapující historii městských hospod nedávno navázal Tomáš Vincenec. Publikace Místopis prostějovských hostinců
a spolkových domů 1900–2000 vyšla
poprvé v roce 2005 a vynikala zejména mnoha krásnými kresbami. Na její
úspěch pak navázal filmový dokument,
v němž po zdejších hospůdkách prováděl Ladislav Županič. Nyní je nově
zájemcům k dispozici kniha Prostějovské hostince v historických fotografiích.
Kniha vyšla v nákladu zhruba dva tisíce
kusů, na její vydání přispěla celá řada
větších i menších sponzorů.

rubriky
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K t t fál í nedostatek
Katastrofální
d t t k vězeňě
ských zařízení hodlají ministerstva
vnitra i spravedlnosti řešit velice
razantně. Několik desítek miliard z evropských dotací určených
k uvěznění, trýznění a mučení pachatelů trestné činnosti bude nasypáno do výstavby nových věznic.
A jak se Agentura Hóser jako první
dozvěděla, jedna z nich se má brzy
začít stavět kousek od Prostějova!
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•• Pondělí
P dělí ••
Jel na kaši. Manželka mu říkala, ať přijede domů na kaši. Jenže ho jaksi nenapadlo, že tím myslela večeři… To byl zřejmě případ 52letého šoféra, který se
svým náklaďákem boural na cestě z Drahan ve směru na Bousín. Při havárii se
řidič, který nadýchal neuvěřitelných 4,15 promile alkoholu, lehce zranil a skončil
v nemocnici.
•• Úterý ••
Letní divadlo. „Muži nejlíp sluší sólo, v bitvě jako u plotny, a i pidi muž je kolos,
když je doma samotný.“ Tak z ní text zřejmě nejvtipnější písničky z muzikálu Noc
na Karlštejně. Ten byl ve velkoryse pojatém nastudování Moravského divadla
Olomouc k vidění u prostějovské hvězdárny v Kolářových sadech. Divácká účast
byla skutečně hojná.
•• Středa ••
Koloběh života. „Otto zemřel ve Stražisku v den mých narozenin. Byl tam se
mnou tehdy můj vnuk Dan, kardiolog, šla jsem za ním a říkám: ‚Děda zemřel,
pojď se na něj podívat‘,“ vzpomínala naprosto nesentimentálním způsobem Linda Wichterlová na smrt svého milovaného manžela, s nímž ve vzájemné harmonii prožila nádherných 60 let. Otto Wichterle zemřel přesně před 23 lety, Linda
Wichterlová ve stejný den oslavila své 104. narozeniny.
•• Čtvrtek ••
Návrat módy. Stojí starý pán před drahým obchodem s obuví a říká si: „Je pravda, že se móda vrací. Před 70 lety jsem chodil bosý a teď budu zase…“ Podívat se
na nejnovější módní trendy, které se cyklicky opakují, mohli lidé během Módní
přehlídky konané před radnicí na hlavním prostějovském náměstí.
•• Pátek ••
Tři dny v pivu. „Pivo je příčinou i řešením všech problémů,“ konstatoval Homer
Simpson. Přesvědčit se o tom mohli i návštěvníci oblíbených Pivních slavností,
které se konaly na ploše vedle OC Albert. Kromě nabídky z více jak 20 pivovarů
byl hlavním tahákem koncert kapely Škwor. Letos byly slavnosti vůbec poprvé
dvoudenní, mnozí z účastníků díky tomu měli o zábavu postaráno rovnou na tři
dny…
•• Sobota ••
Les pro chytré děti. „Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní, čtěte jim pohádky. Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, čtěte jim více pohádek,“ poradil všem rodičům Albert Einstein. Potkat hned několik oblíbených pohádkových
postav během pouti lesem v prostoru za kempem Žralok mohli malí i velcí návštěvníci Pohádkového lesa plumlovských nadšenců.
•• Neděle ••
Zlaté dno. „Řemeslo má prý zlaté dno, což vysvětluje, proč někteří řemeslníci
klesli tak hluboko,“ poznamenala česká spisovatelka Zdeňka Ortová. Do dob,
kdy se práce řemeslníků cenila nade vše, a mnozí z nich se stali pravými umělci, se
mohli lidé přenést během víkendové akce na zámku v Plumlově.

„Zatím mohu sdělit jen tolik, že
vleklá jednání o výstavbě nových
věznic mi zhatila naplánovanou
cestu do Sovětského svazu. Vlastně
Ruska, pardon. Situace je taková,
že darebáků a zločinců je už dnes
tolik, že je nemáme kam zavírat.
Za peníze z Evropské unie tak postavíme dvacet nových vězeňských
zařízení. Ano, jedno z nich bude
u Prostějova. Stavět se začne už na
podzim tohoto roku,“ sdělil ministr
vnitra Honza Mamáček.
Ani z něj, ovšem ani z ministryně
spravedlnosti Majky Benýškové nedokázala Agentura Hóser vypáčit,
kde přesně se bude nové vězení v pros-
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Jen těžko uvěřitelné hodnoty naměřili
prostějovští policisté v uplynulém týdnu
hned několika účastníkům silničního
provozu. Pomyslným „vítězem“ se stal
dvaapadesátiletý řidič nákladního
vozu, hned v závěsu měl za sebou kličkujícího cyklistu...

4, 15

Minulé pondělí bylo osudové pro šoféry,
uprostřed týdne se k nim přidal i muž
na bicyklu. Že alkohol za volant nepatří ví každé malé dítě, leč někteří dospělí
si nedají říct. A tak v Ondraticích zastavili policisté řidiče s 2,2 promile alkoholu v dechu, v Prostějově už hranice
přesáhla magickou trojku a na 3,55
% se dostala dechová zkouška cyklisty
brázdící prostějovské ulice. Největším
hříšníkem se ale stal šofér nákladního
vozu Mercedes, který ve tři hodiny odpoledne(!) nadýchal u Drahan více
jak čtyři promile! Tomu se říká totální
nezodpovědnost, za kterou dotyčný
zaplatil nehodou. Naštěstí bez vážných
následků. Pro tentokrát...

tějovském regionu stavět. „Bude lepší,
když to zatím vědět nebudete. Možná
to bude i váš příští domov na několik
let,“ opáčila drze ministryně Benýšková. „Místo pro novou věznici jsme
v Prostějově hledali už dlouho. Nabízela se možnost rekonstruovat pro
potřeby šatlavy s nejpřísnějším režimem budovu místního nádraží, ale
to by stálo hodně peněz, a navíc je to
v centru města. Našli jsme ale celkem
vhodnou lokalitu, ke které vede silnice
i železnice. A navíc je v blízkosti i letiště,“ odpověděl v hádankách ministr
Mamáček.
Po dalším pátrání a podlézání se
nakonec Agentuře Hóser přece jen

podařilo zjistit, kde se nová věznice bude nacházet! Prozradila to
firma Všechnostav, která zvítězila
ve výběrovém řízení na tuto státní
zakázku. „Věznici budeme stavět
na ploše více než dvaceti hektarů
vedle „Tiché“ silnice mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Součástí
stavby bude také deset metrů vysoký betonový plot napojený na elektřinu,“ prozradil majitel stavební
firmy Alois Zedník.
Za Agenturu Hóser Majkl

Sportovní úspěchy. Že je prostějovský sport vidět a slyšet nejen v tuzemsku, ale doslova po celém světě,
není žádná novinka. Uplynulý týden
byl na výborné počiny regionálních
vyslanců obzvlášť úspěšný. Skvěle
se dařilo parašutistům, cyklistům,
tenistům a vše korunovalo vítězství
fotbalového eskáčka.
&21É68',9,/2«
Neukázněnost řidičů. Nejenom
Vrahovická ulice v Prostějově, ale
i v Olšanech bojují s bezohledným
chováním účastníků silničního provozu, který i přes zákazy brázdí rekonstruované komunikace, čímž ničí
a protahují veškeré stavební práce.
Sám starosta této obce Milan Elfmark
se dle svých slov nestačí divit...
=$&+<7,/,-60(
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Více jak tisícovka dětí v doprovodu
rodičů dorazila uplynulou sobotu
do Pohádkového lesa, který se konal v kempu Žralok a jeho okolí.
Tak obrovský zájem nečekali ani
organizátoři ze Spolku Plumlovských nadšenců, jde o historicky
druhou nejvyšší účast.!
=$8-$/1É6

EVA HACUROVÁ

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

PÁTRÁNÍ

po dvojici hledaných
Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých
místech nebo se nacházejí na neznámém místě.
Strážci zákona žádají veřejnost o pomoc při
jejich dopadení. Prostějovská policie žádá občany,
aby v případě zjištění místa pobytu uvedených
osob neprodleně kontaktovali kterékoliv oddělení
Policie ČR prostřednictvím bezplatné linky 158.

MICHAL PELÍŠEK

Foto: internet

V rámci doprovodného kulturního
programu módní přehlídky na náměstí T. G. Masaryka se na pódiu
opakovaně představila stále oblíbenější prostějovská herečka a zpěvačka, v současnosti hvězda nekonečného seriálu TV Nova Ulice..
=$6/(&+/,
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„S AMERICKÝM
PREZIDENTEM
NESOUHLASÍM“
Voják z výslužby a účastník čtyř
zahraničních misí František Vlach
promluvil o situaci v Afghánistánu.
Exkluzivní rozhovor
čtěte na straně 12!

se narodil 29. prosince 1992 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání 12. července
2021. Jeho zdánlivé stáří je 29 až 30 let,
měří asi 177 centimetrů, má hubenou
postavu, hnědé vlnité vlasy, hnědé oči
a nosí knír i bradku..

32¤$6©YUHJLRQX

VERONIKA NESPĚŠNÁ

¤WYUWHN 22/14 °C

Pondìlí 22/16 °C
Sandra

¶WHUÙ

20/15 °C
Bartoloměj

Støeda

21/15 °C
Radim

se narodila 31. března 2005 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání 3. července 2021. Jeho
zdánlivé stáří je 15 až 16 let, měří asi 160
centimetrů, má střední postavu, černé
vlasy a hnědé oči, poznávacím znamením jsou jizvy na čele a levé ruce.

Luděk

Pátek

22/13 °C
Otakar

6RERWD 23/11 °C

Augustýn

Nedìle

24/11 °C
Evelín
Zdroj: meteocentrum.cz
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a šermoval papírem! Spoj mezitím
nabral

PROSTĚJOV Nikdo z nás asi není
nadšen ze stále přetrvávajících proticovidových opatření. Ta se naštěstí už víceméně omezují na nošení
respirátorů v uzavřených prostorách. I to málo však poskytuje některým z nás jedinečný prostor pro
exhibici jejich „vlastních názorů“.
K ní však přistupují zcela bez ohledu na ostatní. To je i případ Davida
F., kvůli němuž museli být do autobusu na prostějovském nádraží
přivoláni policisté.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
David F. si i po opakované výzvě řidiče autobusu odmítl nasadit respirátor.
A to navzdory faktu, že na tuto povinnost jej upozorňoval leták na dveřích
dopravního prostředku. Řidič, mezi

jehož služební povinností patří i dohlížení
na dodržování tohoto
opatření, se nebyl s mlaopatře
schopen nijak domluvit.
dým mužem schope
Proto na místo zavolal
zavo policisty.
Jejich přítomnost
přítomnos David F. přijal
jako výzvu, jak se naplno předvést
se „svými znalo
znalostmi“, které měl
sepsané na kusu papíru, jímž šermoval před muž
muži zákona. Vše se
zároveň rozhodl na
natočit na mobilní
telefon, nepochybně
nepochybn se záměrem,
aby i ostatním na sociálních sítích
ukázal, jak m
mu bylo ubližováno, přes
přestože byl dle svého m
mínění v právu...
V následné
n
naprosto
jalo
jalové debatě se David F. snažil policisty
př
přesvědčit o tom,
žže zaměstnanec
ddopravní společnosti nezná své
&CXKF(UKRQNKEKUV[PCV¾éGNULCUPÚO\¾O÷TGOWM¾\CVLCMLGOWWDNKåQX¾PQRąGUVQåGD[NFNGUXÚEJUNQX pravomoci. „NoXRT¾XW
2x foto: Facebook šení respirátorů

zjistili jsme

zjistili jsme

]SRæGĚQt

je protizákonné, soud to několikrát zrušil.
Řidiči nemají právo to vyžadovat. Já roušku nenosím ze zdravotních důvodů, ale
lékařské potvrzení o tom vám nepředložím,“ vyjádřil se mimo jiné David F.
Svým estrádním výstupem zdržoval
všech zhruba třicet cestujících včetně
řidiče. Autobusem David F. nakonec
neodjel, pořízené video však umístil
na sociální sítě. Očekávaného obdivu
se dočkal jen u některých, kteří o sobě
s neobyčejnou hrdostí prohlašují, že
„nejsou ovce“...

Další lidé nad jeho povýšeným,
demagogickým a zároveň bezohledným chováním vůči druhým
kroutili hlavou. „Na covid zemřeli
kolem mě čtyři přátelé va ani já bych
se nechtěl od takového člověka nakazit. Ať jde pěšky. A co se týká policistů na místě, tak byli dobří. Na rozdíl
od toho ubožáka, který zdržoval lidi
v autobuse i ty další, kteří čekali na
následných zastávkách,“ shrnul za
všechny Tomáš M.

2êNRY¿QËYe.DVNXr 3RvWRONXVWU½zQÉFL]DFKU½QLOL
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PROSTĚJOV V minulém čísle jsme
informovali o honičce prostějovských strážníků po pávovi, tentokrát
„měšťáci“ zachraňovali zraněnou malou poštolku a pátrali po zaběhnutém
ještěrovi. Zatímco s poštolkou vše
dobře dopadlo, čtyřnohý plaz se stále
Se zvyšující se proočkovaností obyva- pohybuje v ulicích města...
telstva se pro další průběh očkování ve
městě snižuje potřeba velikosti kapacity
současného centra. Provoz ve Společenském domě tak bude ukončen
v úterý 31. srpna,“ prozradil František
Jura, primátor statutárního města Prostějov s tím, že další očkování již bude
nemocnice schopna zajistit ve svých
vlastních prostorách.
Centrum sklízelo i díky celé řadě ochotných dobrovolníků ze strany lidí z Prostějovska veskrze pozitivní reakce. „Je třeba
vyzvednout rychlost a úsilí, s jakým bylo
uvedeno do provozu, a poděkovat všem,
kteří svou aktivitou přispěli k jeho efektivnímu a profesionálnímu fungování,“
uzavřel primátor František Jura. (mls)
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PROSTĚJOV V polovině letošního
března se naplno rozběhlo očkování
proti covidu-19 ve Společenském
domě. Lidé si jeho fungování od počátku pochvalovali. Nyní už kapacita
tohoto prostoru není zdaleka tak vytížena jako na jaře, a tak zde bude po
prázdninách provoz ukončen. Další
očkování bude probíhat znovu jen
přímo v nemocnici.
Smlouva o spolupráci při provozování
očkovacího centra ve Společenském
domě mezi Statutárním městem Prostějovem a AGEL Středomoravskou
nemocniční bude ukončena. „Očkovací
centrum bylo zřízeno v rámci Národní
strategie očkování proti nemoci COVID -19 v zájmu urychlení vakcinace.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

Mládě poštolky objevil ve čtvrtek
19. srpna ve dvorním traktu jednoho
z prostějovských domů jeho nájemník. Malý dravec měl poraněné křídlo. „Strážníci za pomoci odchytových
pomůcek dravce přemístili do klece
a převezli na služebnu,“ sdělila Jana
Adámková, zastupující tisková mluv-

(QVQ/22TQUV÷LQX

JEŠTÌR

PRCHÁ!

čí Městské policie Prostějov. Poté,
co se strážníci s mladou poštolkou
pomazlili a dostatečně se jí nabažili,
předali ji pracovníkovi ze stanice handicapovaných zvířat v Němčicích nad
Hanou.
Stejného dne před polednem přijali strážníci také oznámení, že jisté
chovatelce se zaběhl ještěr. Žena
vypověděla, že jde o agamu vou-

satou, velkou asi šedesát centimetrů, která jí utekla ze zahrady! „Prý
není nebezpečná a živí se hmyzem,“
konstatovala Jana Adámková. To
potvrdila i přírodovědná encyklopedie, z níž Večerník vyčetl, že tento
druh agamy vskutku lidi opravdu
nežere... Strážníci přesto po uprchlém plazovi pátrají, zatím se jim ho
však objevit nepodařilo.
(ofr)

Na srpnové události roku 1968

NEZAPOMENEME

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

ní náměstek Jiří Pospíšil, náměstek Jiří Rozehnal a náměstkyně Alena Rašková a Milada Sokolová
si uplynulý pátek 20. srpna v 10:00 hodin připomněli 53. výročí tragických srpnových událostí
v Prostějově. Uctili tak nejen památku tří zastřelených spoluobčanů.
(red)

21050710533

Minulý týden jsme na pietním aktu uctili
památku obětí okupace bývalého Československa vojsky Varšavské smlouvy. Několik dní po vpádu cizích armád, přesně
25. srpna 1968, tehdy v ulicích Prostějova
přišli o život tři naši spoluobčané. Devět
dalších utrpělo zranění. Nikdo z nich se
přitom ničeho špatného nedopustil. Byli
pouze náhodnými obětmi střelby rozpoutané poté, co cizí vojenské kolony ve městě
ztratily orientaci a co vypukl zmatek.
Marii Říhovskou, Josefa Boháče a Ladislava Langra si připomínáme v budově
radnice společně se jmény hrdinů, kteří
položili život během tragických válečných
událostí minulého století. V roce 1968
se jejich pohřeb stal tichou demonstrací
proti okupantům, dnes je především mementem nedávajícím nám zapomenout
ZHQVQYYYRTQUVGLQXGW
Z
ZH
ZHH
GW
na důležitost národní suverenity a rovnocenného partnerství s našimi spojenci.
PROSTĚJOV
Ě
Nejvyšší představitelé statutárního města Prostějova primátor František Jura, prv-
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PROSTĚJOV Tudy cesta stále nevede! Už
před osmi lety zveřejnila prostějovská radnice plán vybudovat stezku pro pěší a cyklisty v nebezpečné části Určické ulice. Ten
se však ani po letech nepodařilo realizovat.
Podle současného vedení města vše brzdí
nesmyslné požadavky majitelů pozemků,
od nichž se nedaří vykoupit potřebné parcely. Dle místních je však už situace dlouhodobě nepřehledná a nebezpečná jak pro
cyklisty, tak i pro chodce. Jediné, co může
věc posunout dál, je vyvlastnění pozemků.
To však v dnešní době není vůbec jednoduchá záležitost. I proto na jižním okraji
města stále leží tento STÍN MINULOSTI...
Před zhruba pěti lety nechal prostějovský
magistrát opravit chodníky na začátku Určické ulice, které však končí u rondelu na křižovatce s Okružní ulicí. Dál cesta nevede. Jediný
chodník, který tu je, se nachází v bídném stavu,
navíc lidé, kteří po něm směřují například do
azylového centra, musí na jeho konci u zemědělského statku přejít na druhou stranu silnice.
A to je poměrně nebezpečné. „Situace je tady
nepřehledná, rychlost je sice omezená na sedmdesát kilometrů v hodině, ale můžu vám
zaručit, že to nikdo nedodržuje a všichni brzdí
až u rondelu. Přejít silnici je v těchto místech
nebezpečné i kvůli starým hrušním, které ztěžují výhled. Přitom je to už snad deset let, co
od nás město vykoupilo pozemek na výstavbu cyklostezky. A stále se nic neděje,“ popsala
Večerníku Anna Schillerová, která v rodinném
domě v Určické ulici žije více jak padesát let.

WWW.VECERNIKPV.CZ

pohled zpátky

Na poslední cestě byli v pondělí
15. srpna vyprovodit svého parťáka nejen příbuzní, ale i slavné
hokejové legendy československé
historie. S Oldřichem Machačem se tak na Městském hřbitově
v Prostějově rozloučila rodina,
přátelé a plejáda osobností, mezi
kterými nechyběli například
František Pospíšil, Josef Horešovský, Jiří Holeček, Jiří Holík, Vladimír Martinec, František Kaberle
starší, Karel Gut, ale také zástupci
regionálního hokejového dění Jaroslav Palatý, Josef Sršeň či Michal
Tomiga a mnoho a mnoho dalších. „Parťáku, sbohem,“ zaznělo
z úst Machačova neodmyslitelného spoluhráče Františka Pospíšila. V ten okamžik nezůstalo snad
jedno oko suché...
Večerníku bylo nesmírnou ctí, že
nám rodina Oldřicha Machače důvěřovala a svěřila exkluzivitu při

Z vyjádření vedení magistrátu vyplývá, že
výstavbě cyklostezky brání nesmyslné nároky některých majitelů pozemků. Ty buď
mají příliš vysoké požadavky na cenu, nebo
se městu snaží prodat celé pole, přestože ke
stavbě stezky je třeba pouze malá část jejich
rozlehlé parcely. Kdyby jim město vyšlo
vstříc, přišel by výkup pozemků dráž než celá
stavba.

Za pozemky
chtějí majlant

„Stále nejsou dořešeny výkupy jedenácti pozemků ve vlastnictví soukromých osob. V dohledné době chceme zahájit územní řízení
a vyvlastňovací proces. Vzhledem k tomu, že
délku trvání tohoto procesu nelze odhadnout,
nelze říct ani předpokládaný termín realizace
cyklistické stezky,“ reagoval aktuálně na dotazy Večerníku Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora. „Netěší nás to, ale v téhle
chvíli nemáme kvůli platným zákonům jinou
možnost než čekat na rozhodnutí vyšších orgánů v odvolacích řízeních,“ přidal závěrem.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral
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Místní: pro cyklisty i chodce

přežívám. Na Oldu bylo absolutní
spolehnutí jak v hokeji, tak v životě,“
podotkl v pondělí Karel Gut, bývalý trenér národního týmu, s nímž
v roce 1976 a 1977 získal zlaté medaile na světových šampionátech
v Katowicích a Vídni. „Těžko hledat
slova. Olda byl můj nejlepší kamarád. Navenek to vypadalo, že jsme
spolu jen na ledě, ale naše přátelství
bylo hluboké i v soukromí. Vzpomínám si na hodně šaškáren, jež jsme
se spolu navyváděli. Ty mi navždy
zůstanou v paměti, nikdy se nevymažou. Sbohem, parťáku,“ nechal se slyšet František Pospíšil, který s Oldřichem Machačem celkem jedenáct
let tvořil skvělou obrannou dvojici
v národním týmu Československa.
Vůbec první smuteční řeč pronesl v aule obřadní síně v Prostějově
František Černík, další z Machačových spoluhráčů. Podle něj si nikdo
z nich nepřipouštěl, že by nezlomný

bojovník problémy nepřekonal. „Poslední zápas však bohužel nedokázal
i přes péči rodiny zvládnout. Český
hokej v něm ztrácí vynikajícího hrá-

JAK JSTE HLASOVALI
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Příště: U stadionu
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zpracování reportáže včetně fotodokumentace z posledního rozloučení
s hokejovou legendou. Být tak blízko a osobně dát poslední sbohem
takové osobnosti, kterou Oldřich
Machač bezesporu byl a navždy i zůstane, bylo nezapomenutelným, leč
velmi smutným zážitkem...
Srdce, co jsem rozdával rád, mě zradilo! Verš z básně smuteční řečnice
vystihl další krutou ránu, která během posledního měsíce tvrdě zasáhla český hokej. Po Jaroslavu Jiříkovi
se v pondělí spoluhráči a fanoušci
v Prostějově loučili s dalším vynikajícím hokejistou ze zlaté československé generace Oldřichem Machačem.
Legendární reprezentační obránce,
který proslul coby mistr rozdávající
bodyčeky jak na běžícím pásu, zemřel 10. srpna 2011 na selhání srdce.
„Je strašně bolestné, když na druhý
břeh postupně odcházejí kluci, které
jsem sám trénoval a které já teď sám
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Sportovní ulice

jak šel čas Prostějovem ...

22. 8. 2011

bylo málo,“ vysvětlila.
Dlouholetá starostka se objevila na kandidátce hnutí
ANO 2011 i pro letošní
rok. Věří, že ve sněmovně
zasedne i po nadcházejících
volbách? „Ráda bych pokračovala, ale po pravdě řečeno
už s tím příliš nepočítám. Je
to škoda, starostové podle
mě do sněmovny patří,“ je
přesvědčena Blažková, která
dle svých slov byla nominována na takovém místě kandidátky, z něhož bude velmi
obtížné se do sněmovny probojovat. „Zvrátit by to mohlo
pouze velké množství preferenčních hlasů,“ podotkla.
(mls)
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Chystá se vyvlastnění

Oldřich Machač se stal doslova
a do písmene světovou hokejovou
legendou. Právě jemu jsme u příležitosti desátého výročí úmrtí
věnovali před dvěma týdny celý
Drobnohled Večerníku. Ostatně
Prostějované byli vždy hrdí na
to, že je právě naším rodákem. Ti
starší si pamatujeme ještě jeho rodný domek v Kostelecké ulici a jeho
zápasy v reprezentačním dresu
Československa. Fandila mu celá
země! Ti mladší si jeho bitvy mohli
prohlédnout z archívních záběrů
a dočíst se o nich v knihách či kronikách českého hokeje. Na slavného rodáka si díkybohu vzpomněli
i prostějovští radní, kteří Oldřichu
Machačovi právě deset let od jeho
skonu udělili prestižní Cenu města
Prostějova in memoriam. Aktuálně
se pak hodně diskutuje o tom, zda
by se Víceúčelová hala-zimní stadion v Prostějově mohla jmenovat po
této hokejové hvězdě. Večerník má
jasno: Oldřich Machač by si to zcela jistě zasloužil!
(mik)

$.78/1«
.20(17ą
9(é(51«.8

če i skvělého člověka,“ smutnil Č
Černík. „Druhý Oldřich Machač se už
nenarodí,“ dodal výstižně František
Pospíšil.
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ce-Kelčice. „Věřím, že nyní
budu moci ovlivnit podobu
zákonů, s nimiž jsem se jako
starostka každodenně setkávala,“ vysvětlila tehdy svoji
motivaci Irena Blažková,
která si i po nástupu do Parlamentu nadále ponechala
funkci starostky. Vykonávala
ji však jako neuvolněná, tedy
za sníženou finanční odměnu.
A jaký tedy pro ni byl rok
strávený ve vrcholné politice? „Vše se neslo ve znamení covidu, téměř nic jiného se
v Poslanecké sněmovně neřešilo. K tomu, abych uplatnila své zkušenosti starostky,
jak jsem plánovala, jsem se
dostala jen opravdu velmi
omezeně. Docela mě to
mrzí,“ zhodnotila upřímně
Irena Blažková, která v Parlamentu působila ve výboru
pro životní prostředí. „Něco
jsme v něm samozřejmě řešili, ale z mého pohledu toho

Napsáno
SĊHG

VRANOVICE -KELČICE Zhruba před rokem
k prostějovskému triu
v Parlamentu ČR přibyl
čtvrtý poslanec, respektive poslankyně. Po Jaroslavu Faltýnkovi, Ladislavu
Oklešťkovi (oba ANO
2011) a Radimu Fialovi
(SPD) se „čtvrtou do mariáše“ v Poslanecké sněmovně ČR stala Irena Blažková
(ANO 2011). Dlouholetá
starostka Vranovic-Kelčic
nahradila svého přerovského kolegu Petra Vránu.
S odstupem času Večerník
zajímalo, jak rok strávený ve vysoké politice ona
sama hodnotí.
Irena Blažková v Poslanecké sněmovně chtěla zúročit
své bohaté zkušenosti z komunální politiky, ve které
působí již od roku 2002.
Nejprve jako místostarostka
a poslední tři volební období
jako starostka obce Vranovi-

své zkušenosti uplatnit
Y3DUODPHQWXMHQPiOR
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STÍNY MINULOSTI
PO STOPÁCH 1Ė1"%6
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Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Požadavky: vyučen, schopnost vedení malého kolektivu a řízení
VZV ( průkaz na VZV zajistíme ). Schopnost provádění údržbářských,
drobných zámečnických a svářečských prací výhodou.

provozu zpracování druhotných surovin

VEDOUCÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Přijmeme do trvalého
pracovního poměru
pracovníka na pozici:

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

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

Obsluha zař. na zprac. kovů 20 160 Kč
třísměnný
základní+praktické Laser Technology, Prostějov
Sociální pracovník/-ce
24 000 Kč
nepřetržitý
střední odborné
Azylové centrum, Prostějov
Obsluha CNC obráb. strojů 23 000-30 000 Kč třísměnný
ÚSO s maturitou Preciosa, Brodek u Konice
Operátor/-ka
20 857 Kč
třísměnný
nižší stř. odborné Kendrion, Prostějov
Řidič/-ka nákl.automobilu 25 000 Kč
jednosměnný střední odborné
Nature, Prostějov
Operátor/-ka tkalcovny
25 000 Kč
nepřetržitý
základní + praktické Toray, Prostějov
Pracovník/-ce montáží
20 300-25 300 Kč jednosměnný nižší stř. odborné Windmöller & Hölscher, Kralice n.H.
Řezníci/-ce uzenáři
28 000-32 000 Kč jednosměnný základní+praktické Makovec, Kostelec n.H.
Obsluha lakovacích zařízení 20 160 Kč
nepřetržitý
základní+praktické Lakovna Adecolor, Prostějov
Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

Pozice

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

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

23. srpna 2021
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PRÁCI NABÍZÍ

nabídka pracovních míst

Tel:. 775 780 045

PRACOVNÍKA/-CI
DO UDÍRNY
A KE GRILU

na HPP, dále

ÈÍŠNÍKA/
SERVÍRKU

Do zavedené
restaurace
PØIJMEME

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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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Truhlářská firma s 30 letou tradicí
přijme truhláře a pracovníka na pomocné práce. Informace na tel.:
608 735 805 nebo 608 127 727.
Místo práce Brodek u Prostějova,
příspěvek na dopravu.

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

2007162118

21082021043

V ranních hodinách neděle 15. srpna žádal muž prostřednictvím linky
156 o pomoc. Jednalo se o spor
s bývalou přítelkyní, s níž má ve
střídavé péči psa, který při návštěvě
kousnul jeho známého a tak potřeboval u lékaře předložit očkovací
průkaz psa. Ten má ovšem jeho
přítelkyně, která mu ho nechtěla
vydat. Strážníkům se posléze ženu
podařilo zkontaktovat a po vysvětlení celé události předala hlídce
zmíněný očkovací průkaz, který se
následně přes strážníky dostal do
rukou žadatele.

Naschvál málem
odneslo nevinné zvíře

Na linku 156 bylo minulé pondělí 16. srpna přijato oznámení
od ženy, která projevila obavu
o dva psy zavřené v přívěsném
vozíku. Ten stál před domem
a kdokoliv prošel okolo, psi začali štěkat. Strážníci na místě nezjistili protiprávní jednání, vozík
byl určen pro přepravu psů a ti
nestrádali.

Psi na vozíku

Oznámení o zraněném holubovi řešili předminulou neděli
v podvečer prostějovští strážníci.
Opeřenec smutně ležel v Italské
ulici a nebyl schopen vzlétnout.
Vzhledem k tomu, že měl na noze
kroužek, neskončil v kafilérce či
s nádivkou na pekáči. Hlídka ho
ale převezla na služebnu Městské
ppolicie, následně byl
y zkontaktován
zástupce Českomoravského svazu
chovatelů holubů, kterému mu byl
pták předán.

Do cíle nedoletěl

Marně po Prostějově bloudila
v pátek 13. srpna autem cizinka,
až jí nakonec v odpoledních hodinách nezbylo než se na cestu
zeptat strážníka, pohybujícího se
v ulici Komenská. Potřebovala se
dostat vozem do jedné firmy na
ulici Průmyslová, navigaci přitom
neměla. Vysvětlování se tudíž jevilo dosti komplikovaně a protože stále nebyla schopná pochopit,
jak se na místo určení dostane,
vyslal operační důstojník autohlídku, která ji do cíle dovedla.

Zbloudilá cizinka
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Hned pět zatoulaných psů odpředminulý
chytávali
y
p
ý čtvrtek 12.
srpna prostějovští strážníci. Šlo
o jednoho labradora a čtyři křížence. Všichni byli naštěstí očipováni,
takže se brzy podařilo najít jejich
páníčky. Ti předtím, než se mohli
se svými milovanými mazlíčky
radostně shledat, museli zaplatit
pořádkovou pokutu za porušení
vyhlášky města. Mohlo to ale dopadnout hůř. Pokud se totiž pes
zaběhne, hrozí mu riziko v podobě nešťastné události, buď si ho
přivlastní cizí osoba, skončí pod
jedoucím vozem, zatoulá se kdovíkam apod. Proto je na místě,
zvíře pro jeho i ostatní bezpečnost
řádně zabezpečit, aby nedošlo
k volnému pobíhání na veřejném
prostranství bez dohledu majitele.

Toulaví psi
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Pro novou balící linku drobných potr.
výrobků přijmeme 4 nové pracovníky, zaučíme, prac. doba dle domluvy, možná práce jen v některé dny,
případně jen víkend. Pracoviště přímo
v Prostějově.
Info: tel. 602 74 33 62 nebo email:
prace.prostejov@email.cz
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Dvacetiletý Jakub Spisar pochází
z Prostějova, byt rodičů na zdejším
sídlišti vyměnil za nájemní byt v ulici
Marie Pujmanové. Zhruba půl roku
má pracovat v jedné prostějovské firmě zabývající se výrobou součástek
do automobilů.
U Okresního soudu v Prostějově
byl obžalován z toho, že v celkem
74 případech od lidí vylákal peníze, když jim nabízel vstupenky na
různé kulturní akce či počítačové
hry. Finance sice inkasoval, nicméně nic z toho, co sliboval, už nedodal. Jaký byl skutečný rozsah jeho
podvodů, se přitom dá jen těžko
odhadnout, lze totiž předpokládat,
že ne každý z napálených se obrátil
na policii.
Spisar se ke všemu přiznal a se státním zástupcem uzavřel tzv. dohodu
o vině a trestu, kterou soud minulé úterý posvětil. Na základě ní byl
odsouzen k dvouleté podmínce,
pokud se však chce vězení skutečně
vyhnout, musí v následujících třech
letech nejen zapomenout na další
podvody, ale také zaplatit 15 000
korun pokuty a všem poškozeným
uhradit způsobenou škodu v celkové výši 107 000 korun. Kromě toho
mu byly zabaveny peníze z jeho celkem osmi bankovních kont, kam si
je nechával posílat od napálených
lidí. Tyto bankovní účty však sám
vyluxoval ještě před zásahem po-
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licie, takže zůstatek se pohyboval
pouze kolem 5 tisíc korun.
„Soud neměl důvod neschválit dohodu, kterou s obžalovaným uzavřel
státní zástupce Jaroslav Miklenda. Ve
prospěch obžalovaného hrál zejména
dosud čistý trestní rejstřík a přiznání
viny, naopak mu přitěžuje velký rozsah trestné činnosti,“ shrnula prostějovská soudkyně Adéla Pluskalová.
Proti uzavřené dohodě nelze podat odvolání, rozsudek je tedy pravomocný.
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BYLI JSME
U TOHO

Scénář je povětšinou vždy stejný.
Žena středního věku se na sociální síti
seznámí z mužem, který o sobě tvrdí,
že je lékař či americký voják v nějaké
zemi třetího světa. V nebohé duši
něžného pohlaví vzbudí zájem a touhu. Když vidí, že má šanci, napíše, že
po skončení mise by chtěl s danou
dámou strávit zbytek života v České
republice. A že jí do začátku posílá
několik milionů, které našetřil. Jen ji
prosí, aby za zásilku uhradila clo. Důvěřivé ženy pak posílají statisíce, než
jim dojde, že naletěly podvodníkovi.
„Útočníci se ve virtuálním světě vydávají za různé lékaře, vojáky na zahraničních misích, opuštěné ženy nebo
muže, kteří následně potřebují finanční pomoc. O těchto podvodech jsme
mnohokrát informovali a všechny
důvěřivé lidi varovali. I přesto těmto
podvodníkům naletělo několik desítek
občanů, kteří často přišli nejen o celoživotní úspory, domy, ale někteří si vzali
dokonce půjčky a do konce života se
zadlužili,“ prozradila Marta Vlachová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Na Prostějovsku policisté zaznamenali takový případ před několika dny,
o čemž Večerník již informoval. Žena
středního věku z Prostějova sedla na
lep podvodníkovi, který jí sliboval
miliony amerických dolarů. Neváhala
a splnila podmínky, které zatím neznámý lump požadoval. V jejím případě šlo naštěstí jen o deset tisíc korun.
Princip těchto podvodů je přitom
stejný, jaký býval v případech někdejších sňatkových podvodníků. Rozdíl je jen v tom, že dnešní
podvodníci již nemusejí pracně
vyhlížet a zkoušet štěstí u osamělých dam v lázních, ale mají širokou nabídku obětí na internetu.
Vedle podvodníků útočících na city
pak policisté v poslední době zaznamenali nový typ kyberútoků, a to na
bankovní účty. „V současné době se

František OMASTA

POLICIE RADÍ, jak se nenechat okrást
Í Nikdy nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového
bankovnictví ani čísla své platební karty;
setkáváme s podvodnými finančními Í Nereagujte na telefonní hovory, e-maily, zprávy, že jsou vaše finance ohroženy a musíte učinit kroky k jejich zabezpečení;
poradci a pracovníky peněžních ústavů. Pod záminkou zjištění napadení Í Nikomu nedůvěřujte a peníze neposílejte na žádné účty;
vašeho účtu vám nabídnou jeho rych- Í Nevěřte lidem, které osobně neznáte a nesetkáváte se;
lé zablokování. Snaží se vás přesvědčit, Í Finanční transakce ověřujte přímo na pobočce nebo na oficiálních číslech a kontaktech;
že váš účet byl napaden a vy musíte
všechny úspory převést nebo vybrat Í Účty si zabezpečte bezpečnými hesly a zabezpečení si aktualizujte;
V případě podezření ihned kontaktujte svoji banku
a opět vložit do jiného systému,“ pronebo volejte na linku PČR 158.
zradila tyto nekalé praktiky Vlachová
a dodala: „Pachatelé například využí- že tímto postupem je zachrání. V Olo- všech případech je závěr stejný, peníze
vají bitcoinmaty, kdy přesvědčí poško- mouckém kraji nyní registrujeme dva- poškozený již pravděpodobně nikdy
zeného, aby vybrané peníze zde uložil, cet takovýchto podvodných útoků. Ve neuvidí.“

PROSTĚJOV Do virtuálního světa internetu se raketovým tempem stěhují nejrůznější podvodníci. Kriminalita, kterou naši rodiče či prarodiče neznali, je v současné moderní době na vzestupu.
Kyberpodvody se nevyhýbají ani Prostějovsku.

S KYBERPODVODY SE ROZTRHL PYTEL

Martin
ZAORAL

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

PROSTĚJOV Kradlo se vždycky... Nová doba však přináší
nové možnosti. Reálný život
mnohých z nás se čím dál více
přesouvá do virtuálního prostoru na internetu a tak se nelze
divit, že podobně je to i s kriminalitou. Jako ukázkový příklad
může posloužit Jakub Spisar
z Prostějova. Mladík se totiž rozhodl k penězům přijít prostřednictvím internetových podvodů. Za to si u prostějovského
soudu vysloužil„podmínku“.

Jakub Spisar nabízel
vstupenky i počítačové hry
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Velmi bezduché bylo z pohledu prostějovské policie úterý. Muži zákona
neměli prakticky nic na práci. Jak
do médií zaslala Jiřina Vybíhalová
z oddělení prevence a tisku Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje, tento den byl bez jakékoliv
mediálně zajímavé události.

Nudné úterý

Šestapadesátiletý cyklista kličkující
po silnici ze strany na stranu neušel
minulou středu 18. srpna po dvaadvacáté hodině pozornosti prostějovských policistů. Když ho zastavili,
byl sotva schopen stát. Protože jevil
známky podnapilosti, vyzvali ho,
aby se podrobil dechové zkoušce.
Příčinou jeho stavu bylo 3,55 promile alkoholu, který koloval v jeho
žilách. Opakovaná dechová zkouška ukázala hodnotu jen o něco málo
nižší. S naměřenými hodnotami řidič souhlasil, další jízdu mu policisté
zakázali. Ve správním řízení ho pak
čeká pokuta až 50 000 korun.
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Sotva držel rovnováhu
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Ondřej GREPL
16. 8. 2021 50 cm 3,90 kg
Němčice nad Hanou

Jan MEJSTŘÍK
19. 8. 2021 53 cm 4,40 kg
Otaslavice

děti, zdraví a pejsci

František TŮMA
17. 8. 2021 47 cm 2,90 kg
Prostějov
Olívie HRUBÁ
17. 8. 2021 46 cm 2,95 kg
Prostějov

PROSTĚJOV (Adam Knesl, tiskový
mluvčí společnosti Agel) Moderní
mamograf v hodnotě 11 milionů korun nově slouží v Nemocnici AGEL
Prostějov všem ženám z Prostějovska i Olomoucka. Přístroj vyniká nízkými dávkami rentgenového záření,
skvělou kvalitou obrazu i vysokým
komfortem. Využít jej mohou všechny zájemkyně o preventivní vyšetření
prsu, a to zejména nyní, kdy řada žen
z důvodu pandemie koronaviru preventivní vyšetření odkládala.
„Během pandemie celorepublikově poklesl zájem žen o preventivní vyšetření
prsou, a nejen jich. U nás v Nemocnici
AGEL Prostějov šlo o pokles zhruba
o třicet procent, v první vlně dokonce
o polovinu. Důsledkem toho je bohužel
nyní vyšší záchyt karcinomů, mnohdy pokročilých. V prvních týdnech po
uvolnění nám výrazně narostl počet biopsií,“ varuje Lucie Krpcová, zástupce
primáře radiodiagnostického oddělení
Nemocnice AGEL Prostějov, s tím, že
k vyšetření se v době pandemie dokonce často nedostavily ani ženy s alarmujícím klinickým nálezem.
K prevenci proto nyní nemocnice vyzývá o to intenzivněji. Díky novému
mamografu MAMOMAT Inspiration
PRIME do firmy Siemens, který Nemocnice AGEL Prostějov pořídila za
více než 11 milionů korun, se navíc
nově mohou pacientky těšit na maximální komfort, přesnost vyšetření i jeho
šetrnost.
„Nová technologie umožňuje snížení dávky rentgenového záření o třicet
procent i při zachování vysoké kvality
obrazu, což pacientky jistě ocení. Navíc
technické řešení přístroje přináší pacientkám větší pohodlí,“ shrnuje Krpcová s tím, že zdravotnický personál zase
ocení jednodušší manipulaci, snadnou
obsluhu i intuitivní ovládání. Společně
s nákupem nového designového přístroje navíc prošla modernizací i samotná vyšetřovna, která je nyní estetičtější.
„Mamografický screening obnáší pravidelné preventivní vyšetřování žen
s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu, čímž se
výrazně zvyšuje šance na úplné vyléčení
ženy. Samotné vyšetření trvá jen několik minut. Radiologická asistentka ženě
stlačí prsa a následně provede vyšetření.
Ženy u vyšetření stojí, ale pro imobilní
pacientky se vyšetření dá udělat i vsedě,“ popisuje Lucie Krpcová s tím, že
doporučený věk pro první vyšetření je
40 let, kdy mohou ženy přicházet jako
samoplátkyně. Ze zdravotního pojištění

je preventivní mamografické vyšetření
hrazeno ženám od 45 let, a to jednou za
2 roky. Doporučení k vyšetření vystaví
praktický lékař nebo gynekolog.
Mamografické vyšetření by přitom měly
podstupovat zejména ženy, které nikdy
nerodily, nekojily, menstruovaly před
11. rokem věku, absolvovaly hormonální substituční léčbu, trpí nadváhou po
přechodu, nebo ví o výskytu rakoviny
v rodině. „Intenzivními varovnými signály jsou pak jednoznačně bulka v prsu
nebo podpaží, vtažené bradavky, nehojící se exém na prsu nebo bradavce, výtok
z bradavky, změna tvaru či barvy prsu,“
uzavírá MUDr. Krpcová s tím, že v Nemocnici AGEL Prostějov jsou aktuálně
všechny zájemkyně vítány.
Objednávky jsou možné na telefonním čísle 582 315 302 nebo pomocí
online formuláře na adrese http://
mamografickyscreening.nemocniceprostejov.agel.cz/.

Foto: AGEL a.s.
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Stela KURČÁKOVÁ
19. 8. 2021 50 cm 3,85 kg
Prostějov

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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LGVąÊNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW2QVąGDWLGéCUPC\ÊUM¾PÊ
FčX÷T[wċCUVPÚDWFGXFQOGéMWUG\CJT¾FMQW,GXJQFPÚ
RQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MCDQJWåGNUGRąKPGURT¾XPÆO
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LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO WJTCPéKXÚO MWMWéGO
CFQDT¾EMÚOUTFÊéMGOXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč
8GUGNÚRGLUGMMVGTÚDWFGUXÆOWR¾PGéMQXKX÷TPÚORCTċ¾MGO 8JQFPÚ M FQOGéMW UG \CJT¾FMQW 0C XQFÊVMW EJQFÊ
R÷MP÷VTQwMWVCJ¾

ALEXANDRA

LG MT¾UP¾ FXQWNGV¾ MąÊåGPM[P÷ ,G VQ ×åCUP¾ RUÊ F¾OC
MVGT¾ M P¾O RąKwNC LCMQ wV÷ÿ¾VMQ MVGTÆ RTQF÷NCNQ V÷åMÆ
QRGTCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQPG\VTCVKNCXP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQéGM
MFGPGDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[

Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOVSKÝ Večerník
- Myslíme i na vaši budoucnost!

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

miminka@vecernikpv.cz.

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:

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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Libíček jde do důchodu,
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přípravu na ulici Říční, jedná se o dost
potřebnou, ale technicky velmi komplikovanou cyklostezku v téměř kilometrové délce,“ přidal Rozehnal. Prostějov
však nezůstává jen u svého katastru,
ale pomůže s budováním i jinde. A to
konkrétně v údolí řeky Romže. Zde se
mělo stavět už před řadou let, projekt
však skončil a potýkal se i s policejním
vyšetřováním. Nyní s novými lidmi
a pozměněnými plány znovu oživl.
„Magistrát se skutečně podílí na přípravě cyklostezky Romže v úseku mezi
Ptenským Dvorkem a Stražiskem, jejíž
část se nachází na pozemcích města
a trasa je hojně využívaná obyvateli
města pro příměstskou rekreaci,“ vysvětlil náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
Do konce roku by rovněž mělo stát
v Kolářových sadech nové zázemí pro
cyklisty. Ti však místy městu vytýkají
určitou nekoncepčnost. Proti stavění
cyklostezek podél rušných cest se například stavěl zastupitel František Froml.
A výhrady k některým má i jeho kolega
a nadšený cyklista Jan Navrátil. „Projektantům bych některé zakroucené úseky
nechal, aby si je sami projeli. Půjčím jim
i kolo,“ řekl před časem pro Večerník.
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PROSTĚJOV Až do příštího roku si
budou muset počkat obyvatelé města
na dvě nové mobilní mlžící sprchy.
Proč?
Poté, co jejich pořízení Rada města Prostějova schválila na svém květnovém
jednání, se jich měli dočkat v průběhu
prázdnin. Naposledy se mluvilo o začátku
srpna, nyní už je však jasné, že v letošním
roce mlžítka v Prostějově nebudou. Do

plného provozu se tato novinka dostane
až během příštího roku.
„Výrobce a dodavatel nám nebyl schopen z provozních důvodů dodat mlžítka
alespoň do konce července. Jejich provoz
tak bude připraven až na následující letní
sezónu, kdy budou obě využita hned od
začátku horkých dnů,“ prozradila Anna
Kajlíková, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu.
(jaf)

otázku po příčinách jeho odchodu. K dalším osobním plánům se příliš vyjadřovat
nechtěl. „Můj nástupce by měl být vybrán
v průběhu září a nastoupit by měl začátkem
října,“ podotkl Zdeněk Libíček.
(mls)
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PROSTĚJOV Po dlouhém tuctu let
přichází změna na dost prestižním
postu nejen pro místní občany důchodového věku. Jak Večerník zjistil, Rada
Olomouckého kraje totiž hledá nového
šéfa prostějovského Domova seniorů
v Nerudově ulici. Kdo nahradí ve funkci Zdeňka Libíčka, by mělo být známo
do konce září.
Libíček zastával post ředitele prostějovského domova od roku 2009. Vystudovaný
psycholog předtím působil mimo jiné jako
ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení v Olomouci. „Mám sedmdesát let,
odcházím do důchodu,“ reagoval krátce na

PROSTĚJOV Tohle už je za dveřmi. V dohledné době by se stavební firma měla pustit do úprav
prostranství před školou na Husově náměstí. Náklady na stavbu
by měly vyjít na zhruba 5,2 milionu korun. Potřebné finance bude
schvalovat příští úterý zastupitelstvo, před nedávnem přitom již dali
akci „zelenou“.
Prostor v okolí bývalé základní školy
se zcela změní. „Půjde nejen o využití
takzvané modrozelené infrastruktury,

po ulici Za Určickou,“ předestřel první
náměstek prostějovského primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko) s tím, že by se sázelo na cca 60 pozemcích v katastrálních
územích Prostějov, Krasice a Čechovice, které nyní mají různé vlastníky.
Vedení města nedávno zadalo firmě,
aby vytvořila projektovou dokumentaci pro první etapu vzniku nového prstence. „Rozhodli jsme zadat zmíněnou
dokumentaci pro provedení stavby pro
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první etapy takzvaného jižního prstence.
Prostějovský magistrát i v této době stále vykupuje další pozemky pro vytvoření zeleného prstence, známy jsou už
konkrétní lokality, kde by se to mělo zazelenat nově vysazenými stromy. „Celkové řešené území je přibližně ohraničeno ze západu ulicí Čechovická,
z východu ulicí Brněnská, v šířce pásu
ohraničeného ulicí Jaroslava Kaštila až

plochy, chybět nebudou
ani sadové úpravy se zpevněným terénem. Vzniknou
zde například sedací schody,
dřevná pergola, plťový chodník coby molo, umístěny
budou stojany na kola a také
odpadkové koše. Chybět
nebudou sadové úpravy,“
konkretizoval novinky Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora statutárního města Prostějov. (mls)

úvodní část první etapy takzvaného jižního prstence společnosti Ateliér Šteflovi z Podivína. Pro potřeby realizace se
v nedávné době podařilo také vykoupit
některé potřebné pozemky, na kterých
by mohla být vysázena zeleň. Řešit by
měla jak vegetační úpravy, tak i osazovací plány, terénní modelace a pěší
komunikace,“ upřesnil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora Statutárního města Prostějov.
(mls)

(QVQRTQUVGLQXGW

„Můj přítel přišel z práce s tím, že
podle jeho kolegů karavan funguje
jako bordel. Byla jsem se tam podívat večer při venčení psa a jeho ma-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Tohle je pro mnohé
tajuplná záhada. Před necelými
třemi týdny se na frekventovaném parkovišti před Kauflandem
v Okružní ulici objevil prostorný
obytný přívěs uzamčený dosti
netradičním způsobem dvěma
visacími zámky. Podle prvotních
Večerníkem zjištěných informací
v něm měl probíhat bujarý noční
život! Odstavený karavan patří
svéráznému majiteli, který vůbec
netuší, kdy z parkoviště odjede.
Svůj „domov“ má po většinu času
uzamknutý na dva visací zámky.

➢ z titulní strany

jitel se na mě obrátil s tím, zda nehledám zaměstnání. Pochopila jsem
to tak, že mi navrhuje, abych si prostory jeho karavanu pronajala k prostituci,“ prozradila Večerníku jedna
z Prostějovanek, která nás na celou
situaci upozornila. Identitu pochopitelně prozradit nechtěla. Rozhodli
jsme se tedy přijít věci na kloub.
Odstavený karavan před Kauflandem vrtá hlavou mnoha lidem.
„Stojí tu už skoro tři týdny a zdarma
zabírá prostor jiným autům. Navíc
se kolem něj začínají hromadit igelitové pytle s odpadky. Jeho obyvatelé v něm bývají pouze v noci, přes
den jsou pryč. Nešlo mi do hlavy,
jak je možné, že někdo může takhle
dlouho okupovat veřejný prostor,
tak jsem zavolala nejprve do Kauflandu, pak i na policii. V obou
případech mi řekli, že jeho majitel
nedělá nic špatného. Přitom mám

Informace o neobvykle zaparkovaném karavanu se již donesly také
k prostějovským strážníkům. „Provedli jsme kontrolu zaměřenou na
to, zda se nejedná o odcizený karavan, má pojištění odpovědnosti
a platnou technickou kontrolu. Vše
je v pořádku,“ uvedl Jiří Tannert,
který v průběhu uplynulého týdne
zastupoval ředitele městských policistů, jenž byl na dovolené.
Strážníci rovněž nezjistili, že by
majitel karavanu vjezdem či stáním v daném prostoru spáchal
protiprávní jednání. Navíc majitelem parkoviště není město
Prostějov. „Doba stání tu není do-
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pravními značkami nijak omezená,“
upozornil dále Tannert, jehož jsme
se zeptali i na to, zda se ke strážníkům doneslo, že karavan má údajně
fungovat jako svého druhu nevěstinec. „Takovou informaci nemáme.
Pokud se nějakým způsobem změní
současný stav a docházelo by k něčemu protiprávnímu, tak bude rozhodnuto o dalším postupu,“ uzavřel
zástupce šéfa Městské policie Prostějov Jiří Tannert.
Nutno dodat, že při noční návštěvě Večerníku v závěru uplynulého týdne byla v karavanu tma
a kolem pusto prázdno. Náhoda?
Nebo jsme jen neměli štěstí na
ženy v práci při nejstarším řemesle, co svět znát? Budeme pátrat
dál!
(mls)

nebývalou pozornost

podezření, že přívěs pronajímá
prostitutkám,“ zavolala pro změnu
do redakce jedna z obyvatelek nedalekého sídliště Šárka, jejíž oznámení „Na mém autě mi probodali gumy
jsme se rozhodli důkladně prověřit. a nevím, jestli budu mít na opravu.
Taky jsem ztratil klíče od tažného za6YÅU½]QÙPDMLWHO
řízení. Asi si tu ještě nějaký čas postojím,“ zareagoval na dotazy Večerníku
neví, kdy odjede
muž, který je dle svých slov aktuálně
Karavan byl po většinu uplynulého bez zaměstnání. V minulosti se prý
týdne uzamčený a opuštěný. Přesto věnoval parašutismu, nějaký čas měl
se Večerníku v jeho závěru podařilo také strávit ve vězení. „Jedna ženská
jeho majitele zkontaktovat! Dosti na mě autem najížděla, tak jsem jí
svérázný třiačtyřicetiletý muž pochá- ukázal pistoli, a to bylo celé...,“ vyzející z Přerova na náš dotaz popřel, světlil dosti nejasně údajnou příčinu
že by v přívěsu provozoval kuplířství. svého pobytu za mřížemi. Z dalšího
„Nic takového! Bydlím, tu sám. Jed- nesouvislého vodopádu jeho slov
nu ženskou jsem tu teda měl, ale ta bylo možné se pouze dovtípit, že je
mi utekla, ani nevím kam,“ prohlásil svobodný, nemá výraznější předstamuž, z jehož nepřetržité, nicméně vu o své budoucnosti a trápí jej vztadosti neuspořádané výpovědi vyply- hy s oběma rodiči. O provozování
nulo, že vůbec netuší, kdy své místo nelegálního „bordelu“ se nechtěl
na parkovišti u Kauflandu opustí. bavit.

Večerník zjistil, co se v něm odehrává
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PROSTĚJOV Obyvatele města už
řadu let trápí polétavý prach. O rozsáhlé výsadbě zeleného pásu, který
by měl sloužit k jeho zachycení, se
hovoří již mnoho let. Komplikací
je určitě potřebný výkup mnoha
pozemků. Věci se přesto pomalu
dávají do pohybu. Radní totiž na
svém úterním jednání odsouhlasili
zadání projektové dokumentace
pro provedení stavby pro první část

ale vznikne zde i kulturní prostor pro
studenty střední školy ART ECON,
pravděpodobně také venkovní stage
pro divadlo Point,“ uvedla již dříve
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov).
Po výběrovém řízení je již jasné, že
stavební práce za cca 5,2 milionu korun bude provádět prostějovská firma R&G Zesta. „Na tomto prostoru
dojde k úpravě okolí školy jak na budovách, tak změnou projdou okolní

Na „Husáku“ vyrostou sedací schody
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Michal SOBECKÝ

ulici Pod Kosířem s termínem dokončení na začátku října. Pro případnou
dotaci máme dlouhodobě připraven
poslední úsek cyklostezky na ulici
Okružní,“ uvedl náměstek ¨prostějovského primátora pro oblast investic Jiří
Rozehnal (ANO 2011).
Bohužel i v případě cyklostezek – podobně jako u mnoha jiných veřejných
staveb – dochází k průtahům. A to
zejména při řešení výkupu pozemků.
„Složitý povolovací proces i komplikovaná majetkoprávní jednání prodlužují
I v těchto dnech jedou stavební stroje přípravu cyklostezek v Určické a Průa dělníci naplno. „V současnosti je ve myslové ulici či cyklostezky z Vrahovic
výstavbě další etapa cyklostezky na do Vrbátek. Zahajujeme projektovou

PROSTĚJOV Cyklisté vítáni! Tak
by mohla znít dodatková cedulka
pod těmi vjezdovými směrem do
Prostějova. Vskutku, město se trvale pyšní dlouhou tradicí jízdy na
dvou kolech, a v poslední době také
množstvím cyklostezek, byť někteří kolaři kritizují jejich návaznost.
Každoročně nicméně přibývají kilometry a kilometry nových tras.
A jinak tomu není ani letos.

0ĚVWRSRGSRŐtLGiYQëDSURNOHWëSURMHNW kraj hledá nástupce
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Zelený prstenec se už rýsuje. Alespoň na papíře

je znám viník, musí magistrát škodu
vymáhat na něm. „Jestliže viníka nedopátráme, potom lze škodu uplatnit
u pojišťovny,“ dovysvětlil Pospíšil,
podle kterého je majetek města velice dobře a výhodně pojištěn. „Máme
centrální pojistku na veškerý majetek
včetně všech příspěvkových organizací, škol a podobně. Při plnění úhrad
způsobených škod jsme nikdy neměli žádný problém,“ dodal druhý muž
Prostějova.
Jak již bylo řečeno, škody na městském majetku nejvíce způsobují řidiči při dopravních nehodách a také
vandalové. Zejména řádění opilých
výtržníků během silvestrovských
a novoročních oslav je notoricky
známé. „Samozřejmě k odhalování
viníků využíváme již zmíněný kamerový systém. Ovšem v některých
částech města kamery chybí, takže
v tomto směru nám nemohou pomoci. Finanční prostředky, které
obdržíme od pojišťovny, jsou vráceny zpět do rozpočtu odboru správy
a údržby města na opravy a údržbu
majetku,“ uzavřel toto téma první
náměstek prostějovského primátora
Jiří Pospíšil.
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Prostějov (red) - Už pošesté by lidé
měli dostat šanci vyrazit na mobilní
kluziště u prostějovského muzea.
Magistrát se již předběžně dohodl na
jeho pronájmu od choceňské firmy.
O přesném termínu, kdy bude provoz na ploše před muzeem spuštěn,
bude včas informovat. V minulosti
provoz obvykle začínal první listopadový a končil první lednový týden.
První pronájem mobilního kluziště se
uskutečnil v roce 2015 (v roce 2020
nebylo mobilní kluziště provozováno
kvůli proticovidovým opatřením).
„Jsem moc ráda, že se tato již tradiční
akce opět zopakuje a věřím, že nám ji
letos COVID-19 nepokazí,“ uvedla
náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov), která
je zodpovědná za kulturu ve městě.
„K provozu kluziště jsme v minulosti
neměli vážnější připomínky. Případné nedostatky byly řešeny bezodkladně. Pronájem se většinou uzavíral na
devětapadesát dnů, kdy provoz začínal první listopadový týden a končil
první lednový týden následujícího
roku,“ doplnil Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

U muzea se opìt
bude bruslit

Prostějov (red) - Stará a nevyhovující okna budovy chráněné dílny budou již brzy minulostí. Původní dřevěná budou nahrazena plastovými.
„Obrátila se na nás Domovní správa
Prostějov s požadavkem na opravy
nebytových prostor a vyčlenění částky ve výši 1.8 milionu korunpro zabezpečení výměny oken na budově,
kterou v současnosti užívá SENZA
družstvo, chráněná dílna Prostějov,“
prozradil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko), který má správu a údržbu městského majetku ve svém pracovním
referátu. Důvodem výměny původních dřevěných oken za nová plastová
je jejich stáří, opotřebení a nevyhovující tepelně izolační vlastnosti. Nová
okna zajistí úsporu energií a budova
bude energeticky přívětivější. „Výměna oken by měla proběhnout ještě
v tomto roce,“ doplnil Pospíšil.

Chránìná dílna bude
energeticky pøívìtivìjší

Prostějov (red) - Rada města Prostějova na svém úterním zasedání
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 30 000 Kč na akci
„Již 30 let pomáháme“. „Prostějovská
charita slaví v těchto dnech třicet let
obnoveného provozu a její pracovníci připravili pro prostějovskou veřejnost kulturně-společenskou akci
v centru města,“ upřesnila účel dotace
náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD). Velká sláva se koná příští
pondělí 30. srpna od 14:00 hodin na
náměstí T. G. Masaryka v dolní části
u prostějovského muzea. Vystoupí
Divadlo Slunečnice, klanu a skupina
Hradišťan. Připraven je také bohatý
doprovodný program včetně bazaru dětského oblečení, malování na
obličej a možnosti vyfotit se se svým
oblíbeným superhrdinou. Podrobnější pozvánku najdete na straně 23
dnešního vydání.
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Prostějov (mls) - Od dnešního dne,
tj. od pondělí 23. srpna, bude až do
pátku 27. srpna částečně uzavřena
Kostelecká ulice v úseku před a za
křižovatkou s ulicí Fanderlíkova. Důvodem je vysprávka silnice. Provoz
budou řídit semafory.

V Kostelecké
se objeví semafory

„Na úhradu nákladů souvisejících
s opravou vzniklých poškození jsme
letos vydali z městské pokladny přes
114 tisíc korun. Tyto nemalé finance
byly magistrátu následně vráceny zpět
jako likvidace pojistných událostí
z pojištění majetku města. Prostředky
budou opětovně použity na různé
opravy,“ shrnul Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora statutárního města Prostějova.
Právě jeho se Večerník následně
zeptal, zda letošní rok je ohledně
způsobu škod něčím výjimečným? „Myslím si, že uvedené škody
nijak výrazně nevybočují z průměru

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

minulých let. Pokud se nevyskytne
nějaká přírodní pohroma, mám na
mysli například vichřici v červenci
roku 2019, která zanechala velké
škody na našem hlavním hřbitově,
pak se součet škod každoročně pohybuje v průměru mezi sto až sto
padesáti tisíci korun. Letos bohudík zatím k žádné pohromě nedošlo, tudíž jsme registrovali vesměs
jen škody po dopravních nehodách
nebo po vandalských činech,“ poznamenal Pospíšil.
Škody po dopravních nehodách
jsou zřejmě jasné, viníci jsou známí. Jak je to ale v případech vandalismu? Podařilo se již vůbec
někdy vypátrat pachatele a žádalo město o náhradu přímo jeho?
„Historicky se podařilo zjistit některé viníky, například díky kvalitnímu
kamerovému systému a dobré práci
městské policie. Následně potom
magistrát vymáhá škody na nich a od
pojišťovny nemůžeme žádat žádnou
kompenzaci,“ podotkl první náměstek primátora s dovětkem, že pokud
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DRUH ŠKODY
Veřejné osvětlení ul. Úprkova (dopravní nehoda)
Veřejné osvětlení ul. Domamyslická (dopravní nehoda)
Veřejné osvětlení ul. Vápenice (dopravní nehoda)
Veřejné osvětlení ul. Kostelní (dopravní nehoda)
Zábradlí ul. Svatoplukova (dopravní nehoda)
Zábradlí ul. Vrahovická (dopravní nehoda)
Dopravní značení ul. Okružní (dopravní nehoda)
Odpadkové koše 25 ks (vandalismus 31. 12. 2020)
Odpadkové koše 7 ks (vandalismus 2–3/2021)
Skleněná výplň zastávky ul. Okružní (vandalismus)
Skleněná výplň zastávky ul. Dolní (vandalismus)
Kontejner na tříděný odpad ul. B. Němcové (vandalismus)
Kontejner na tříděný odpad ul. B. Šmerala (vandalismus)
Přístřešek na odpady sídl. E. Beneše (graffiti)

PROSTĚJOV Poněkud nešťastně zaparkoval svůj stroj motocyklista v Prostějově, když ho postavil na dělicí čáru
mezi dvěma místy pro invalidní řidiče.
Těm se to nelíbilo, protože měli ztížený vstup do svých vozidel, a byť zrovna
nikam jet nepotřebovali, zavolali strážníky.
„Před jednadvacátou hodinou nahlášen
dopravní přestupek spáchaný skútrem.
Řidič tohoto motorového vozidla zaparko-
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být schopnost vyhodnotit předchozí chyby a poučit se z nich. Každý
z vlastní zkušenosti asi ví, jak moc to
někdy může být složité. I když jste
si vědomi pochybení a máte dobrou
vůli se toho napříště vyvarovat, ne
vždy se to daří. Také o tom vím své.
Mnohem horší je, pokud si minulé
chyby nedokážou vyhodnotit ti, kteří nás reprezentují a navíc rozhodují
o osudech naší planety na špičkové
mezinárodní úrovni. Je to sotva nějaký týden, kdy svět se zatajeným
dechem sledoval pád prozápadní
loutkové vlády v Afghánistánu, která se dvacet let držela u moci pouze
díky masivní přítomnosti jednotek
NATO, vnímaných drtivou většinou
místních, přes všechno nalhávání
„světového společenství“, jako okupanty. Po jejich stažení měli tálibánci
najednou všude dveře v podstatě
otevřené. I dvacet let pilně cvičená vládní armáda na slovo vzatými
„natovskými“ instruktory najednou
vzala do zaječích.
O motivech rychlého stažení amerických vojáků můžeme spekulovat,
jisté je, že to nebylo tím, že by po dvaceti letech neustálých bojů s tálibánskými gerilami najednou „prozřeli“.
Příkladů z minulosti, že to v Afghánistánu není vůbec jednoduché,
totiž měli dostatek. Britové se snažili nehostinnou zemi v sousedství
svých indických držav podmanit na
třikrát, ale ani v letech 1839–1842,
ani 1878–1881, ani v roce 1919 se
jim to nepodařilo. Přesto britský ministr obrany po dalším vynuceném
odchodu vyhrožuje, že se tam jeho
vojáci možná brzy vrátí.

Zuby si vylámal v osmdesátých
letech i Sovětský svaz. Proti němu
stála kromě hrdých Afghánců i tehdejší mezinárodní situace, kdy v dobách studené války bylo tak říkajíc
povinností druhé strany v lokálních
konfliktech situaci svému sokovi co
nejvíc znepříjemnit. Jenže podporou mudžahedínů si Američané už
tehdy zadělali na současný průšvih
s hnutím Tálibán.
Zatímco sovětští vojáci v roce 1989
zemi spořádaně opustili a jimi podporovaná vláda se udržela u moci
ještě tři roky, chvatná evakuace
amerického personálu z Kábulu
probíhala už takřka pod dohledem
tálibánců. Přízrak vietnamského
Saigonu jak vyšitý. Američané znovu prchají s hořící půdou pod nohama. A pak že je člověk rozumný?
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eď se stala symbolem arogance moci tehdejšího východoněmeckého režimu, podporovaného a řízeného tehdejším vedením
Sovětského svazu. Ve své nadutosti
si tito lidé neuvědomili, že šmahem ze dne na den rozdělili rodiny, partnery, ale i přátele a obyčejné známé, prolito bylo mnoho
a mnoho litrů slz. Následně bohužel i krve, a to v době, kdy se obyvatelé ze zamčené východní části pokoušeli dostat přes zeď či pod zdí do části
západní a byli nekompromisně stříleni východoněmeckými pohraničníky. I mezi nimi se našli odvážlivci,
kteří chtěli utéct, a snímek pohraničníka, který přeskakuje dráty směrem
na západ přičemž zároveň odhazuje
svůj služební samopal, se stal ikonickou fotografií, kterou najdete ve
všech knihách a dokumentech o historii Berlínské zdi.
ěl jsem možnost vidět už
naštěstí jen fragmenty této
zdi při svých zatím dvou návštěvách
v Berlíně a věřím, že takových je

Z

nás i v Prostějově mnoho, kteří stáli
v zamyšlení před památníkem na ty
minulé hrůzné doby. A dokonce se
domnívám, že tu máme i pamětníky, kteří při návštěvách Berlína zažili
onu zeď ještě v plné akci za minulého
režimu. Mám k tomu osobní příběh
i ze své rodiny. Její členové se účastnili zájezdu pořádaného místním
OÚNZ a šli po známé ulici Unter
dem Linden, která vede k Brandeburgské bráně. Již z dálky viděli zeď
a pohraničníky s vystrčenými samopaly. Jeden z lékařů však nedbal
varování, jelikož ho přepadla těžká chvíle, a pohraničník nepohraničník vletěl do nejbližšího křoví,
aby zde vykonal nutnou lidskou
potřebu... Ano, tato historka je
úsměvná, leč celkově dle vyprávění
působila celá atmosféra velmi depresivně.
sem rád, že dnes tuto zeď bereme
již jen jako historické memento,
bohužel jsem stále více přesvědčen,
že si začínáme všichni tak nějak vytvářet jakési vnitřní zdi a je jich stále

Před šedesáti lety a deseti dny, konkrétně dne 13. srpna 1961
se v nedalekém Berlíně stala událost, která brutálním způsobem rozdělila politicky, ale i lidsky celý svět. Mezi spojeneckými okupačními sektory pod správou USA, Francie a Velké
Británie a mezi sektorem okupovaným Sovětským svazem
vyrostla neprostupná zeď nejdříve z drátů a cihel a postupně
z velkých betonových kesonů.

více. Ano, nutí nás k tomu doba, kdy
jsme uměle sortováni na očkované a neočkované, musíme mít
papíry na kdysi běžné činnosti,
jako jsou návštěvy restaurace,
koupaliště, kulturních akcí a další, jsme rozdělováni podle orientace, barvy pleti, náboženského
vyznání... Současně vidíme evidentní protěžování těch, kteří jsou
údajně utlačováni, a nenápadně začíná být utlačována ona mlčící většina,
jejíž velká část si začíná vytvářet onu
jakousi zeď uvnitř sebe. Upřímně se
nedivím, protože i mně se nelíbí sortování a masírování různými hnutími, ideologiemi, rádoby korektními,
rozuměj jedinými správnými názory,
které pronášejí nejrůznější aktivisté
a internetová individua, o jejichž inteligenci se dá minimálně debatovat.
mutné je, že masírována je především naše mládež, která si
vlastní názor teprve utváří, a vidím,
jak je její svobodný pohled na svět
překrucován… Historie se stává
otloukánkem v rukou těch, kteří
z ní jen vytrhávají kontext, jenž se
jim hodí do krámu, a pokud se ozve
někdo proti, je nemilosrdně sražen.
Jsem zděšen z toho, co je mnohdy
mládeži předkládáno i ve výchovně
vzdělávacím procesu, opět se zde
totiž objevují tendence tvrdit, že jen
tohle a tohle je správné, ostatní je

$1$/ă=$
ă=$
0$57,1$
02.52ð(

O JEDNÉ ZDI vyrostou
A JINÝCHsedací
ZDECHschody

Možná si pamatujete ze školních
lavic, jak podle evoluční teorie probíhal vývoj nejvyspělejšího tvora
na této planetě. Pravda, na linii od
primátů se objevila i nějaká ta slepá
vývojová větev, jakými se ukázali
třeba neandrtálci. Mimochodem
tuhle jsem četl, že v současnosti
tolik probíraná barva kůže dostihla
i známou postavu z jednoho německého muzea. Prý je moc bílý.
Nikdo to sice nemůže dokázat, ale
při lovu a sběru plodin prý byl natolik opálený od sluníčka, že měl kůži
podstatně tmavší. Tak pěkně šup –
přebarvit a pak se, holenku, můžeš
do muzea teprve vrátit.
Nynější člověk je zvaný sapiens,
tedy rozumný. Můžeme o tom samozřejmě debatovat. Jedním ze
znaků rozumného člověka by měla
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TOMÁŠ KALÁB
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val mezi dvě místa pro stání označené DZ
IP12 vyhrazené parkoviště pro O7 - místa
pro osoby s parkovacím průkazem ZTP.
Strážníci na místě zjistili, že řidič motocyklu neponechal boční odstup nejméně
1,2 m což v tomto případě, určuje zákon
o provozu na pozemních komunikacích,“
popsala případ Jana Adámková, zastupující tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Osobu, která se dopustila přestupku, se
podařilo zkontaktovat. „Ta na místě za
přítomnosti hlídky
jednostopé vozidlo
přeparkovala a obdržela pokutu, která
se může vyšplhat
až do výše dvou
tisíc korun,“ přidala
(QVQ/22TQUV÷LQX Adámková. (ofr)
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Termíny se zbyteènì natahují
Jestli se druhá část Vrahovické ulice bude opravovat takovým tempem a s takovým „nasazením“ stavební firmy jako ta první, tak pěkně děkujeme! Ještě nikdo z města neodpověděl na to, jak je možné, že při první etapě se objevilo několik „hluchých“ týdnů, kdy se
na stavbě vůbec nepracovalo a zvýšené tempo od dělníků jsem tady zaznamenal až pár
týdnů před konečným termínem? Proč se ostatně termíny rekonstrukce tak zbytečně
natahují? Jinde ve světě by měli úsek silnice o délce zhruba 400 metrů zrekonstruován
za jediný měsíc, v Prostějově to trvalo čtyřikrát déle! Jsem zvědav, s jakou pracovní morálkou se firma pustí do druhé části Vrahovické ulice.
Petr Svoboda, Prostějov
Znièil i trávníky
Nemám nic proti používání chemických prostředků při ničení plevele ve městě, sám na své zahradě často na jaře i na podzim používám Roundup. Co
mě však dokáže rozpálit do běla, je způsob, jakým tento prostředek používají pracovníci společnosti, která má tyto postřiky na starost. V naší ulici ve Vrahovicích na konci července stříkal mladík z FCC zaplevelené chodníky Roundupem. V pořádku, říkal jsem si v první chvíli. Ovšem po pár dnech jsem
zjistil, že chemickým prostředkem neuhynul pouze plevel na chodnících, ale také značná část trávníků před obytnými domy! Přitom se o tyto trávníky na
pozemcích města nijak zvlášť nestará během roku společnost FCC, ale právě lidé, kteří zde bydlí. Pravidelně trávníky sekají, a dokonce na jaře i doplňují
travní semena. A pak přijde mladý muž a vše zničí!
Jiří Skácel, Prostějov

Parkovištì jsou obsazena
Jezdím pravidelně na antigenní testy do nemocnice. A samozřejmě autem. V tom je ale svízel, protože se mi ještě nestalo, že bych neměl problém se zaparkováním. Obě velká parkoviště, a to jak uvnitř areálu nemocnice, tak před ním, jsou už od rána přeplněná a často zde nejde najít
ani jedno volné místečko. Většinou tedy parkuji až na sídlišti Hloučela.
Zajímalo by mě, zda obě parkoviště jsou opravdu zaplněna jen vozidly
personálu nemocnice, nebo jejími pacienty. Zdá se mi ale, že venkovní
parkoviště využívá kde kdo.
Jiří Nadymáček, Prostějov

Kanály vodu nepohltí
Máme za sebou několik dní s vydatnými dešti a při nich se objevila stará bolest Prostějova. Na mnoha místech ve městě kanály na silnicích absolutně
nestíhaly pojmout velkou vodu a na komunikacích se tak tvořily obrovské kaluže. Nechci sahat nikomu do svědomí, ale často se na silnicích objevilo také
společně s vodou i z kanálů vyplavené bahno, nebo dokonce listí. Ptám se tedy, jak se město stará o tyto kanály a proč je aspoň jednou za rok nevyčistí?
Některé z nich se ucpávají, což by kompetentní lidé na radnici měli kontrolovat. Například v Plumlovské ulici nebo na křižovatce Olomoucké a E. Valenty.
Špatnou zkušenost mám i z podjezdu pod dálnicí ve Vrahovicích. V takzvané „myší díře“ se při deštích objevuje obrovská kaluž vody, která odtéká jen
velice pomalu a vydrží zde i několik dní. Přitom tato vozovka je po nedávné rekonstrukci...
Milan Oulehla, Prostějov

M

špatné. A tak jsem svědkem toho,
co tu již jednou bylo, že jinak se
mluví na veřejnosti a jinak doma.!
Takže tu opět máme jakousi zeď...
Říkám si stále víc, že se tady zase
vynořuje přízrak oné události staré
šedesát let, a to podle mě není dobře.
Jak jsem již řekl, tehdy kvůli ní tekly
litry slz, dejme si pozor, abychom
teď neplakali nad rozlitým mlékem,
tedy svou vlastní civilizací.

Alespoň na papíře
!i Zelený prstenec se už rýsuje.
S

řeném manévru policisté muži opakovaně
naměřili hodnoty přesahující tři promile
alkoholu v dechu,“ prozradila Jiřina Vybíhalová z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Nezodpovědný šofér teď bude muset sousedovi zaplatit škodu 15 000 korun a doufat, že ho občas někam sveze, protože sám
se za volant bezpochyby nějakou dobu
neposadí.
(ofr)

Motorka na místě pro invalidy přišla draho
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PROSTĚJOV Až domů dojel šťastně
řidič z Prostějova, který se před jízdou
notně posilnil alkoholem. Zatímco cestu zvládl bez nehody, bezpečně zaparkovat už nedokázal. Při zajíždění mezi
auta na parkovišti totiž poškodil vedle
zaparkovanou fabii! K jeho smůle byli
policisté na místě dřív, než stačil z místa
odejít...
Další z podnapilých řidičů se dostal do
problémů krátce před dvaadvacátou hodinou v Prostějově, když při parkování vozu
za bytovým domem ve Studentské ulici
poškodil zaparkovanou Fábii. „Po nevyda-
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UHRAZENÁ ČÁSTKA POJIŠŤOVNOU (v kč)
2 372
4 170
1 323
5 394
4 253
11 610
5 001
42 688
12 366
3 405
3 998
2 436
2 608
12 686
<FTQL/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC
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PROSTĚJOV Dopravní nehody a vandalismus stojí při opravách
městskou pokladnu každým rokem nemalé finanční částky.
Večerník tak jako předchozí roky i letos sleduje, kolik pojišťovny
proplatí magistrátu peněz za způsobené škody na majetku. V posledních letech se tyto částky pohybují v rozmezí od 100 do 150
000 korun ročně. V případě vandalských činů se jen v ojedinělých
případech podaří dopadnout pachatele, po kterém by se škoda
vymáhala. Město Prostějov má ale naštěstí svůj majetek dobře pojištěn. Také v tomto roce obdrželo od pojišťoven plnění, tentokrát
v celkové výši 114 000 korun. Ovšem ještě není konec roku...

„Jde především o škody po nehodách a vandalských činech,“
konstatuje první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil

další újmy na majetku

Pojišťovny proplatily městu
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t¢¯-]tÍ¢_t & ZPÁTKY DO LAVIC
Konec srpna se nezadržitelně blíží, a to znamená jen jedno, že se opět otevřou dveře
mateřských, základních a středních škol. Nový školní rok 2021/2022 začíná už ve středu
1. září. Návrat školáků a studentů do lavic s sebou ale nese zvýšené výdaje spojené s nákupem školních pomůcek. Vrásky rodičům navíc dělá to, že uplynulý rok byl do značné
míry ovlivněný pandemií koronaviru. Všechny proto zajímá, jak bude vypadat ten nadcházející, co se opatření proti šíření viru týká. No a to právě dnes probereme v této temaTexty připravila: Eva Reiterová
tické straně PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

Jak
bude
vypadat
nástup
do škol?
S opatřeními proti šíření koronaviru žijeme už přes rok. Ovlivňují
zkrátka vše a to, jak bude vypadat
nástup do školních lavic, nevyjímaje. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 29. června vydalo manuál týkající se testování
dětí na základních a středních školách v nadcházejícím školním roce.
Ani návrat žáků a studentů do lavic
se neobejde bez povinných opatření,
jako je například testování. Kabinet
rozhodl, že testování žáků ve školách
bude zahájeno hned první školní
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Atletika
Badminton rekreační
Basketbal
Bastl kroužek
Cyklistika
Čchi-kung
Elektrotechnika
Florbal
Fotografický kroužek
Geocaching
Hasičský
Herní klub
Horolezci
Hrátky s batolátky
Hravé pískání na flétnu
Hry bez hranic
Jóga pro děti
Jogaerobik
Karate
Keramika

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
bude platit pro děti s očkováním
nebo dokladem o prodělané nemoci. Tyto informace vyplývají z dokumentu Ministerstva zdravotnictví,
který vláda schválila na konci června.
„Ministerstvo doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradit těmto
dětem a žákům také vlastní sociální
zařízení,“ je uvedeno v materiálu.
Celé znění naleznete na
www.msmt.cz/informace-pro
-skoly-k-provozu-o-prazdninach
-a-zacatku.
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Kopaná
Kreativní žurnalistika
Kytara
LEGO Robotika
Let`s go
Malí kuchtíci
Malí mistři malíři
Malování pro radost
Malý Mánes dětský folklorní
soubor
Mladí konstruktéři
– LEGO/MERKUR
Mladí řidiči
Mladý polygraf
Modelář letecký
Netradiční hry
Parkour
Pohybové hry
Pokémon GO
Posilování

vlastní kreativitu

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
školních potřeb rozložte do několika
fází a začněte s těmi nejdůležitějšími
položkami. Ty méně důležité pak
můžete dokupovat, až se školní rok
rozběhne. Uvidíte také, že některé
věci nakonec ani nebudou potřeba.

Děti neumí být příliš imunní vůči aktuálním trendům, což obchodníci
velmi dobře vědí. Když má spolužák
nějakou novou moderní věc, bude po
ní váš potomek pravděpodobně toužit také. Jenže za pár měsíců může být
in zase něco jiného. Proto se snažte
nepodlehnout diktátu aktuálních
trendů. Namísto toho, pokud máte
trochu nadání a kreativní duši, vyPátrejte po
tvořte dítěti vlastní originální doplňvýhodných nabídkách ky. Váš potomek vám s tím může pomoci a můžete tak strávit čas při
Pokud patříte k rodičům nechávají- společné
p
aktivitě.
cím nákupy věcí do školy na poslední
chvíli, tak právě pro vás na sklonku
Nepřehánějte to
prázdnin pořádají prodejci akce s názvem „Back to school“. V rámci této Každý chce pro své dítě to nejlepší.
akce na školní potřeby můžete narazit Školní batoh nebo aktovka, výtvarné
na zajímavé slevy nebo zvýhodněné potřeby, penál, sešity a obaly, psací
ceny balíčků pro školáky. Opět ale a rýsovací potřeby, desky, láhev na
platí, že ne každá nabídka, která se zdá pití, boty na cvičení… Je toho zkrátka
neodolatelná, taková skutečně je. Pro- spousta. To ale neznamená, že je nutto si před nákupem vždy ověřte, jak si né vykoupit celé papírnictví. Nákup
Platbám za školní obědy, družinu či
kroužky se sice nevyhnete, ale školní
potřeby, bez kterých se váš potomek
neobejde, můžete nakupovat s předstihem třeba už před prázdninami
nebo v jejich průběhu. Vyhnete se
tak jednorázovému náporu výdajů
j
p
ochromujících
váš domácí rozpočet.

!
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Už za pár dní se čeští školáci a studenti vrátí po letních prázdninách
zpět do škol. I letošní začátek
školního roku bude znamenat pro
mnohé rodiče pořádnou zátěž
pro jejich peněženky. Nejedná se
jen o nákup nezbytných školních
pomůcek, rodinné rozpočty zatíží i platby za kroužky, oblečení či
elektroniku… I tak to vše vyjde na
několik tisíc korun.
Hypermarkety, ale i on-line obchody
aktuálně nabízející výbavu školáků u daného produktu stojí konkurence.
potřebnou vždy na začátku září. Jak Třeba se vám tak podaří nakoupit ješý
j
výdaje na školní potřeby, přezůvky, tě výhodněji.
kroužky a další vybavení ukočírovat,
Využijte
aby vám nevyluxovaly peněženku?

Nakupujte průběžně

den. Provádět se bude opět rychlými
antigenními testy.
Žáci prvních ročníků základních
škol budou mít výjimku a otestovat
se budou moci až 2. září, aby tak
nedošlo k narušení slavnostního
nástupního ceremoniálu. Další termíny pak budou pro všechny 6. a 9.
září. Žáci, kteří se na začátku září
preventivně neotestují na covid-19,
budou muset po celou dobu ve škole
nosit roušku či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moci účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka

•
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Výdaje za nový školní rok

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potápění – Sea Horse Diving
Roztleskávačky
S tancem kolem světa
Sebeobrana
Sportovní gymnastika
Sportovní hry
Stolní tenis rekreační
Střelecký
Šachy
Švadlenky
Táborové hry s Fílou a Láďou
Tančíme latinu
Tvořeníčko
Veselé zpívání
Volejbal rekreační
Výletnický kroužek
Výtvarný ateliér
– přípr. k talent. zk.
Zábavné výtvarné stvořidlo
Železniční modeláři

Přihlašování bude možné od 02.09.2021 a pouze prostřednictvím webových stránek v sekci Kroužky.
Veškeré informace najdete na http://www.sportcentrumddm.cz/krouzky

21062310825

21082011039

Kontakt na lektory:

region
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aneb jsme s vámi u toho...

Nové muzeum se ohlíží za dobou,
kdy se u Konice mluvilo německy
V Brodku žilo před válkou 91 procent Němců, poválečný vývoj rozdělil celé rodiny

BRODEK U KONICE Možná to dodnes někomu vrtá hlavou...
Podstatná část Konicka byla po mnichovské dohodě coby
Sudety připojena k německé říši. Jak je to možné, když k hranicím je to odsud ještě opravdu pořádný kus? Odpověď nabízí
stálá expozice, která byla v pondělí 16. srpna zpřístupněna veřejnosti v bývalé stodole rodinného domu v Brodku u Konice
číslo popisné 252. Výstava soukromého muzea mapuje osudy
brodeckého obyvatelstva a jeho poválečné historie.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Úplně prvotní nápad na zřízení muzea vzešel od dcery majitele domu.
„Právě ona na téma Sprachinsel
Deutsch-Brodek, tedy německy
mluvicího ostrůvku v Brodku a okolí, psala práci během svých vysokoškolských studií. Společně jsme pak
dali dohromady informační panely,
fotografie i spoustu dobových rekvizit jako třeba postele, kamna,
skříně, kufry, šaty, svaté obrázky
a spoustu dalších věcí. Některé jsme
měli, jiné sehnali od lidí z okolí
a další třeba nakoupili přes internet.

Tak jsme sehnali i valchu, na níž se
dřív pralo prádlo,“ prozradil Večerníku Vlastimil Slepánek, který působí jako učitel v nedalekém Horním
Štěpánově.
Historie německého obyvatelstva
na Konicku měla v minulosti dlouhé
a pevné kořeny. „První němečtí kolonisté sem přišli v sedmnáctém století
na popud opatů z kláštera Malé Hradisko, od té doby tu Němci nepřetržitě žili po mnoho generací. Při sčítání
lidu před první světovou válkou se
zjistilo, že 91 procent obyvatel zdejší
oblasti hovoří německy. To byl hlavní
důvod, proč byla tato oblast po roce
1938 začleněna do Sudet a připadla
Německu. Souvislý vývoj trvající
stovky let přerval až násilný odsun
Němců po skončení druhé světové
války,“ vysvětlil Slepánek.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
9RNROÉPOÙQD
EXGHWÈzvÉVWDYÈW
Přemyslovice (mls) – Zachovat přirozené prostředí okolí větrného mlýna.
Tak to je hlavní smysl návrhu na „Vymezení ochranného pásma nemovité
kulturní památky v Přemyslovicích“.
Pokud bude návrh schválen, pak bude
mnohem složitější v okolí mlýna provádět jakékoliv stavební úpravy. To by
mělo zajistit, aby nebyl narušen pohled
na zajímavou stavbu tyčící se na kopci
nad obcí.

9RG\YSÔHKUDGÈSÔLEÙY½
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Výstava obsahuje celou řadu dramatických příběhů obyčejných
a zároveň pozoruhodných lidí, kteří v Brodku u Konice v minulosti
žili. „Její hlavní koncept vychází z historie početné rodiny Ošlejškových,
která byla příkladem smíšeného manželství. Po válce se tak její podstatná
část musela přestěhovat do Německa
a posléze část z ní skončila až v USA.

Na cestu ze svého domova si mohli
vzít pouze kufry vážící maximálně
padesát kilogramů. Nic víc,“ přiblížil
těžké chvíle našich předků Slepánek
s tím, že návštěvníci se mohou seznámit také s příběhem zdejšího faráře,
který uchovával kontakty se svými
bývalými farníky i po odsunu a mnoho dalších poutavých lidských osudů.
Na zahájení provozu muzea dorazilo v polovině srpna zhruba osm

desítek lidí, chybět nemohl ani místní starosta. „Nevěděl jsem, jaký o to
vše bude zájem, ale už se mi hlásí
několik dalších výprav. Kdokoliv
ze zájemců mě může kontaktovat
na telefonním čísle 776 652 900.
O prázdninách máme otevřeno
nepřetržitě, od září to kvůli mému
zaměstnání bude pouze odpoledne
a o víkendech,“ vzkazuje Vlastimil
Slepánek.

-VGTÆXGUPKEGVXQąKN[5RTCEJKPUGN&GWVUEJ$TQFGM"
y Runářov (Runarz)
y Skřípov (Wachtl)
y Brodek u Konice (Deutsch-Brodek)
y Dešná (Döschna) – dnes srostlá s Brodkem
y Labutice (Schwanenberg)
y Lhota u Konice (Öhlhütten)

Mostkovice (mls) – Srážky v uplynulých týdnech zvedly hladinu vody ve
vodní nádrži Plumlov o více jak metr.
Srážkově bohatý začátek srpna tak alespoň částečně dorovnal chybějící červnové deště. Aktuální práce na hrázi již
nevyžadují další snižování hladiny. „Nadále pokračujeme v provádění dlažeb
a v betonáži bezpečnostního přelivu,“
popsal aktuální situaci provozní ředitel
Povodí Moravy David Fína.

U rybníka se
chystají opravy
Hrdibořice (mls) – Rybníky u Hrdibořic jsou již řadu let národní přírodní památkou. Chráněné jsou Velký
a Malý rybník stejně jako čtyři další
malá jezírka. Důvodem je výskyt velkého množství vzácných živočišných
i rostlinných druhů. Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR v této lokalitě nyní
připravuje rekonstrukci stavebních
objektů. Aktuálně v celé věci žádá o stavební povolení.

3RG.RVÉÔHPXz
QHEXGHPRzQÅVW½W
Čelechovice na Hané (mls) – Zvýšení bezpečnosti provozu a chodců na
komunikaci. To je hlavní důvod umístění dvou dopravních značek Zákaz
stání na místní komunikaci v ulici Pod
Kosířem v Čelechovicích na Hané.

,Gn<IT=P?PEÁIJQJP

kanalizaci,PU<QÁMFPQn<F

NKJPNO<üD?DàĄDBIJMPE@
OLŠANY U PROSTĚJOVA
Oprava a výstavba nové kanalizace v současné chvíli komplikují silniční dopravu v Olšanech.
Úplná uzavírka komunikace od
křižovatky z Držovic směrem do
Olšan u Prostějova až ke kostelu
sv. Jana Křtitele platí od předminulého pátku. Kompletní uzavírka by měla trvat necelý měsíc,
přesto se však najdou řidiči, kteří
tento zákaz nedodržují a vesele si
uzavírkou projíždějí i nadále.

21081311012

Jan FREHAR
„Uzavřeli jsme cestu z důvodu plánovaného vybudování nové kanalizace. Jedná se o část místní komunikace a soukromé, uzavřeli jsme ji
tedy hned od křižovatky, protože
celá další trasa už jinam nevede.
Celá oprava by měla trvat do desátého září, ale budeme se snažit
o dřívější otevření,“ objasnil situaci
starosta Olšan Milan Elfmark.

Obec však nyní daleko více trápí
bezohledné chování řidičů, které
tento zákaz příliš nevzrušuje a jež
hazardují nejen se svým zdravím...
„Nepochopitelná a zároveň smutná je pro nás situace, kdy řidiči
zkrátka nerespektují dopravní
značení. I přes zákaz komunikací
dále jezdí, až se chvílemi nestačíme divit! Kromě vjezdu do uzavřené silnice se tu řeší i řada dalších
věcí. V tomto týdnu například jeden z řidičů vůbec neváhal a projel
se svým osobním vozidlem pod
plně naloženou lžící bagru. Ve středu večer se zase nechtělo jednomu
z řidičů poničit si vůz na rozkopané vozovce, tak to vzal přes školní
chodník, který je široký, a vyjel až
kus za školou mimo rozbitý úsek,“
popsal vzniklé těžkosti v obci starosta.
Největší komplikace v obci však
nastaly pro místní obyvatele,
kterým zákaz téměř znemožnil

návštěvu hřbitova. Došlo k zatarasení komunikace po „staré“ do
Prostějova, nezanedbatelný není
ani doprovodný hluk. Nesnáze
však vznikají i na trase do Lutína.
„Největší potíž je to pro ty, kteří
jezdí z Prostějova, a i když je v zákazu chytíme, tak velice spěchají
do práce. Přitom objížďka zabere pár minut. Je to odrazem celé
společnosti, nikdo zkrátka zákazy
nebo vydaná nařízení nedodržuje, spíš se vše obchází. Mám však
obavy, aby to nakonec neskončilo
nějakým neštěstím,“ konstatoval
smutně Elfmark.
Neblahý stav již obec řeší také
s policií. V tomto případě se však
jedná o místní a soukromé cesty,
u kterých musí mít hlídka při plnění úkolu oprávnění či povolení.
V Olšanech se tak snaží vzniklou
situaci s bezohlednými řidiči pohlídat alespoň částečně v rovině
obecních pracovníků.

21080510963

3x foto: Martin Zaoral
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něným pohádkovými bytostmi, nebylo
by to ono. Při takovém počtu účastníků
však rodičům prostě nezbývá nic jiného
než se s nějakým tím zdržením v zájmu
svých potomků smířit,“ uvažoval Otruba,
jehož se Večerník zeptal i na další chystané akce Spolku Plumlovských nadšenců.
„Hlavně doufáme, že se nám na jaře už
konečně podaří uspořádat po dva roky
odkládané čarodějnice. Jejich program by
měl být ještě bohatší, než na jaký byli lidé
v minulosti zvyklí. Jenže dělat si v dnešní
době plány je ještě mnohem ošidnější než
kdykoliv předtím,“ vzkazuje s vírou v lepší
zítřky Marek Otruba.

Foto: Martin Zaoral

www.vecernikpv.cz
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Kostýmy zlobra Shreka a jeho princezny Fiony 2KNPÆXéGNM[F÷VKX[\MQWwGN[\G\PCNQUVKMX÷VKP
RCVąKN[MV÷OPGLX[FCąGP÷LwÊO
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Bylo jich však skutečně požehnaně, a tak
se na kartičku pro účastníky stejně jako
na některé úkoly stály zejména zpočátku dlouhé fronty. Většina postarších šla
svým ratolestem dobrým příkladem,
když s nadhledem stoických filozofů vyčkávala, až na jejich potomky přijde řada.
Přitom mohli společně probrat i věci, na
které v kalupu všedního dne nezbývá čas.
Našli se však i tací, kteří takovou trpělivost
neměli. „To raději půjdeme někam na jídlo,“ netajila svoji rozladěnost korpulentní

1D3URVWøMRYVNXERXUDOLQRWQøSRGQDSLOËĆLGLêL

Pomoci Asterixovi a Obelixovi s nošením
pytlů, vyzkoušet si opičí dráhu Pipi dlouhé punčochy, nanosit dříví na nový vor
pirátům z vypuštěné přehrady či nachytat
vodníkovi ryby. Tyto a řada dalších úkolů
čekaly na dětské návštěvníky oblíbeného
Pohádkového lesa v Plumlově. Celkem na
17 stanovištích čekalo přes 40 pohádkových bytostí. Mimo výše zmíněné se
na něm mohli setkat například se Shrekem
a Fionou, Makovou panenkou a motýlem
Emanuelem či Spongebobem. „Všechno
se mi líbilo, ale nejlepší byla stejně zase
perníková chaloupka, ze které jsem si mohl
uloupnout perníček. Ta nezklame nikdy!
Jen mě překvapilo, že Ježibaba, která ji hlídala, nebyla tak akční, jak jsem si ji pamatoval z dřívějška,“ usmál se osmiletý Filip.
Vesměs do lesa vyrazili rodiče s mladšími dětmi, jimž byly úkoly přizpůsobeny.

Martin ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
reportáž

dáma, která svoji neméně obtloustlou
dceru táhla za ruku, přičemž míjela zástup
čekajících...
Organizátory přirozeně těšil zájem ze
strany obrovského množství lidí, i pro ně
to však bylo tentokrát hodně náročné. „Je
to druhá nejvyšší návštěvnost v historii
akce, nicméně letos jsme přitom nic takového kvůli covidu opravdu nečekali.
Když loni dorazilo přes šest set lidí, říkali jsme si, že je to ideál, tohle byl občas
trošku masakr! Týkalo se to však hlavně
začátku, kdy se tam všichni nahrnuli. Kdo
přišel později, užil si už les bez front,“
ohlédl se za akcí prezident pořádajícího
spolku Marek Otruba, který neviděl jiný
způsob, jak celou plejádu pojmout. „Děti
se těší na plnění úkolů, pokud by se jen
tak volně procházely lesem třebas zapl-

klikni na

FOTOGALERIE

rovolné jednotky z Protivanova se požár nerozšířil na další vybavení pokoje
a škoda byla odhadnuta na pouhých tisíc korun,“ informovala Lucie Balážová,
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje s tím, že hasiči by
chtěli upozornit na několik zásadních
pravidel, díky nimž lze těmto situacím
předcházet a zabránit tak zranění či škodám na majetku.
(pk)
Jak předcházet požáru
v domácnosti se dočtete
na www.vecernikpv.cz!

MALÉ HRADISKO Uplynulý čtvrtek
zakokrhal červený kohout v Malém Hradisku, kde došlo k požáru v rodinném
domě. Přestože škoda byla nakonec díky
včasnému zásahu dobrovolných hasičů
z nedalekého Protivanova nízká, nestojí
za to podceňovat jakoukoliv situaci.
Nedbalost obyvatel bytu. To je příčina nechtěného ohně, jež se rozhořel
v Malém Hradisku, kam vyjížděli hasiči
ve čtvrtek 19. srpna. V jednom z pokojů rodinného domu hořely lůžkoviny
a matrace. „Díky rychlému zásahu dob-

4GRTQKPVGTPGV

pávat silnici, která je původní a ještě do
konce měsíce budou probíhat další práce. První víkend v září máme hody, tak
ať to zde máme poklizené,“ říká starosta
obce s úsměvem. I tato pro obec jedna
z největších investic za poslední roky tak
skončí úspěšně.

20 bodů z 21 možných byla mezi ženami
nejlepší Petra Zapletalová.
Poté na scénu nastoupili muži ve věkové
kategorii 16 až 64 let. O výsledku rozhodlo
již první kolo, ve kterém Michal Šilhánek
mladší nastřílel 21 bodů a stal se vítězem
královské kategorie. Zlatým hřebem klání
se však stala soutěž veteránů ohraničená věkem 65 až 101 let. Z důvodu zdravotního
stavu, psychických i fyzických předpokladů
byla na palebnou čáru připuštěna pouze
šestice borců. Tito hrdinové s průměrným věkem téměř 72 let prokázali ostříží
zrak a přesnou mušku. Nejlepší z nich byl
František Vyhlídal, který nastřílel 20 bodů
a získal zlatou medaili. Se stříbrem je však
spokojen i Toník Hlavinka, stejně jako
s bronzem Pavel Lipička.

„Na akci přišlo plno diváků, kteří mohli
po skončení soutěže ochutnat výborného pivečka, grilovanou uzeninu a další
dobroty, které připravili služínští Hanáci

Foto: Twitter Hasici Olomouc

Proè hoøelo v Malém Hradisku?

Komfortnější nebude jen čekání na autobus, ale také průjezd Bílovicemi. Ty
jsou v posledních měsících dějištěm
stavby kanalizace, s čímž souvisí také
značně rozvrtané komunikace. Časté
pak byly také částečné uzavírky silnic. Již
vrzy se ale situace změní. „Máme zasy-

„Nad Lutotínem na silnici mezi Kostelcem na Hané a Hluchovem budeme stavět nové zastávky. Dostali jsme na ně peníze z kraje,“ prozradil Večerníku starosta
obce Miroslav Hochvald. Cestující už
nebudou muset na úpravy čekat dlouho.
„Teď jsme to vysoutěžili, takže si myslím,
že v září budeme moci začít stavět,“ prozradil starosta.

Michal SOBECKÝ

BÍLOVICE-LUTOTÍN
Příjemné
změny čekají v těchto dnech obyvatele
Bílovic-Lutotína. A také návštěvníky
obce. Zdejší obecní úřad informoval,
že získal dotaci na opravu zastávek,
které se nachází nad obcí. Zastávka
směrem do Prostějova, která už se
nachází v přeci jen poněkud zašlém
stavu, se dočká nejen nového kabátu.

øidièe zase lepší komunikace
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Při obchůzce našel
¹ZÆ½'½Ã¹ÆWÒÂ½ÅÎÈÇÀ¼ÃÇÎ*ÅÄ½Ë½Ë½ËÌÄÑ¾ÊÇÆÌÑ
¹ZÆ½'½Ã¹ÆWÒÂ½ÅÎ

Cestující èeká pøíjemnìjší èekání,
Na akci v doprovodu rodičů vyrazilo 1 093 dětí

*5$17
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VRCHOSLAVICE Dramaticky
vyvrcholila čtvrteční obchůzka
areálu pro správce rozvodny
vody ve Vrchoslavicích, který na
poli narazil na neznámý ocelový
předmět. Naštěstí do něj ani nekopl, vá, tisková mluvčí Krajského ředitelství
ani se ho nesnažil sám prozkoumat, ale policie Olomouckého kraje s tím, že vše
rovnou zavolal policisty. A to se ukázalo tak dobře dopadlo.
(ofr)
jako velice rozumný tah...
Přivolaní muži zákona totiž okamžitě
při zběžném pohledu vytušili, že půjde
o nebezpečnou munici. A zavolali si na
pomoc pyrotechniky. „Ve čtvrtek 19.
srpna v osm hodin ráno vyrozuměl policisty na lince tísňového volání správce
stanice rozvodny vody ve Vrchoslavicích, že při obchůzce areálu našel v poli
starou vojenskou munici připomínající granát. Postupoval správně, když
s municí nijak nemanipuloval a zajistil
její střežení do doby příjezdu policejní
hlídky. Na místo jsme povolali policejní pyrotechniky, kteří určili, že se jedná
o německý ruční granát Ei.Hgr.39 používaný během druhé světové války. Ten
zajistili a převzali k bezpečné likvidaci,“ 2Q\čUVCVGM \G FTWJÆ UX÷VQXÆ X¾NM[ UG
popsala celou událost Jiřina Vybíhalo- \LGXKNXG8TEJQUNCXKEÊEJ (QVQ2QNKEKGè4

23. srpna 2021
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BOUSÍN Problémy udržet svůj vůz na silnici měl dvaapadesátiletý řidič nákladního
automobilu Mercedes. Mezi Drahany a Bousínem už jel od krajnice ke krajnici a nakonec vyjel z vozovky, narazil do stromu, načež
se zpět vrátil na vozovku a znovu narazil do
stromu. Proč to všechno? Na vině je alkohol!
Dokumentovat okolnosti havárie jednoho
z podnapilých řidičů vyjeli prostějovští policisté
ze skupiny dopravních nehod minulé pondělí
16. srpna krátce po patnácté hodině Do problémů při cestě z Drahan ve směru na Bousín
se dostal dvaapadesátiletý šofér, který před jíz5GRTQOKNGO÷NąKFKéP¾MNCò¾MW\PCéPÆRTQDNÆO[WFTåGVUG dou notně popil. „S nákladním vozem značky
PCMQOWPKMCEK
(QVQ2QNKEKGè4 Mercedes Benz nejprve najel na pravou krajnici

a poté do protisměru, kde vlevo mimo silnici
havaroval. Po nárazu do krajnice byl vůz odhozen zpět do pravého jízdního pruhu, kde ještě
bokem narazil do stromu,“ popsala detailněji
nehodu Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Při havárii se muž, který nadýchal 4,15
promile(!) alkoholu v dechu, lehce zranil.
Záchranáři jej tedy přepravili k ošetření do
nemocnice. „Nikdo další se naštěstí nezranil,
předběžně odhadnutá škoda je sto tisíc korun,“
doplnila Vybíhalová s tím, že případ policisté
dokumentují jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
(ofr)
ODRATICE Přes 2 promile alkoholu naměřili němčičtí policisté při namátkové kontrole šestapadesátiletému řidiči v Odraticích. Muž s výsledkem měření souhlasil a na vysvětlenou uvedl, že před jízdou vypil stejně panáků vodky, jako bylo kulí v Sarajevu, tedy sedm. Teď je podezřelý
z ohrožení pod vlivem návykové látky a řidičák bude mít na nějakou dobu
– jak se říká – v čistírně.
„Dalšího podnapilého řidiče zastavili policisté němčického obvodního oddělení
v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu v pondělí 16. srpna v deset hodin večer v obci Odratice. Opakovaně nu naměřili hodnoty okolo 2,2 promile alkoholu v dechu,“ potvrdila Jiřina Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje. „Případ dokumentujeme pro podezření ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala.
(ofr)

kulí v Sarajevu

BĚLECKÝ MLÝN Tady se pořádá tu dokonce měli hned tři nevěsty!
jedna svatba za druhou. V jeden den A tak se nelze divit, že pro svatebčany vznikla na výletišti Bělecký
Mlýn u Zdětína nová svatební
kaple.
Vzdušná stříška připomínající
miniaturu kostelíčka zastřešující prostor pro ženicha, nevěstu,
svědky a oddávajícího se lidem
vesměs líbí. „Je to nádhera. Koukám, že jsem se vdávala moc
brzy,“ ohodnotila tento počin
s úsměvem Zuzana B., jedna
0QX¾MCRNGWOQåPÊXGPMQXPÊUXCVD[KXRąÊRCF÷ z pravidelných čtenářek VečerníJQTwÊJQRQéCUÊ
Foto: Facebook ku.
(mls)

SLUŽÍN Čtvrtý ročník populární soutěže pro mládež i dospělé Složínská moška se konal v poslední červencový den.
Střílelo se ze vzduchovky na 10 metrů
do 6 sklápěcích terčů a při rozstřelech
se střílelo na speciální terč znázorňující
ozbrojeného zločince. Ve startovní listině bylo zapsáno celkem 37 soutěžících,
kteří vystříleli 1500 nábojů.
V součtu se zápolilo v pěti kategoriích.
V mladších žácích obhájil loňské vítězství
David Zapletal z domácího Služína, který
prokázal velký talent a v 9 letech má hodně
přesnou mušku. Kategorii starších žáků suverénně ovládla Vendula Chromcová. Následovala velmi očekávaná kategorie dívek
a žen, v níž se střetly zástupkyně něžného
pohlaví ve věku od 16 do 72 let. Se ziskem

5VąÊNGNQUG\GX\FWEJQXM[PCOGVTčFQUMN¾R÷EÊEJVGTéč (QVQCTEJKX(8[JNÊFCNC

se svým komunitním centrem. Všichni
se už těší na pátý ročník v příštím roce,“
uvedl za organizátory vítězný František
Vyhlídal.
(mls)

Natankoval příliš alkoholu, SDQiNŢ jako Na „Běláku“ vyrostla 6ORæÇQVN¿PRxNDSURYøĆLODVWĆHOFH]HY]GXFKRYN\
řídil s více jak 4 promilemi
nová svatební kaple

Na letošní hodovou zábavu v Kralicích na Hané z předminulého víkendu zřejmě dlouho jen tak nezapomene osmnáctiletý mladík. Opil se
takovým způsobem, že vůbec nevěděl, kde je a co se kolem něj děje, takže ani nepostřehl, když mu prozatím
neznámý zloděj ze zad ukradl batoh.
V něm měl mladý muž nejen šrajtofli
s doklady a třemi tisíci korun, ale i lahev sektu. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze
spáchání trestného činu krádeže.

Nevěděl o sobě

dávají v pohostinství v Protivanově.
Jistá návštěvnice tohoto zařízení
byla v sobotu 14. srpna tak unešena
při konzumaci, že vůbec nepostřehla, jak jí nějaký darebák z kabelky,
kterou měla přes opěradlo židle,
odcizil peněženku. A s ní i doklady,
platební kartu a hotovost téměř 4
000 korun. Neznámému pachateli
hrozí za přečiny krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest
odnětí svobody až na dva roky.

aneb jsme s vámi u toho...

WWW.VECERNIKPV.CZ

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region

PLUMLOVPokudjetrpělivostjednouznejdůležitějšíchcharakterových
vlastností každého správného rodiče, pak si tu svoji mohli všichni otestovat během Pohádkového lesa, který se uplynulou sobotu 21. srpna
konal v kempu Žralok a jeho okolí. Na něj v doprovodu svých rodičů doAsi dobře vaří...
razilo celkem 1 093 dětí.Tak obrovský zájem nečekali ani organizátoři ze
Dobře vaří a kvalitní nápoje asi po- Spolku Plumlovských nadšenců, kteří už jsou přitom na ledacos zvyklí.

Za volant se zřejmě nějakou dobu
neposadí pětačtyřicetiletý řidič,
kterého kontrolovali policisté předminulou neděli 15. srpna za volantem osobního vozidla ve Studenci.
Dechová zkouška totiž u něj zjistila
nejprve 2,04 promile alkoholu, při
opakovaném měření 2,24 a do třetice dokonce 2,29 promile. Policisté
mu na místě zabavili řidičský průkaz,
navíc mu hrozí rok vězení, peněžitý
trest nebo zákaz činnosti za ohrožení
pod vlivem návykové látky.

Alkohol stoupal
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rozhovor večerníku

„RYCHLOST OVLÁDNUTÍ TÁLIBÁNEM
kteří nám pomáhali, je opravdu hodně.
3ġ(.9$3,/$9ä(&+1<´ Lidí,
Ať už jde o tlumočníky, či další skupiny, kteří
PROSTĚJOV Situace v Afghánistánu nabrala na obrátkách doslova během několika pár hodin
předminulého týdne. Po opuštění
země armádou Spojených států
amerických se očekávaly líté boje
o území s Tálibánem. Jenže ty ani
nezačaly a radikálové se po dvaceti letech znovu dostávají k moci
poté, kdy je nedokázala ani zpomalit místní armáda cvičená také
českými vojáky. Dvě desítky let
snahy a obrovské pracovní vypětí při misích tak skončily fiaskem
Afghánců. „Vezměte si, že místní
vojáci dostali dvacet roků výcviku
na přípravu a po odstoupení armád
NATO přijde hnutí Tálibán z hor,
které během tří týdnů obsadí celou
zemi, tak je asi něco špatně,“ konstatuje František Vlach (na snímku),
který sice přímo v Afghánistánu nebyl, ale dlouhý čas strávil na misích
v nedalekých zemích. O situaci přímo v místě je tudíž velmi dobře obeznámen. Přestože to není tak dávno,
co jsme tohoto vojáka z povolání
obsáhle vyzpovídali (únor 2021),
v závislosti na aktuální události ve
světě činíme výjimku a netradičně
tak činíme podruhé během jednoho roku znovu.

a kultury, kde se snažíte něco budovat. Armáda tam jela s cílem dělat
ochranu lidem a vycvičit místní
vojáky v boji proti radikálům. Muži
tam budovali školy, přehrady, vylepšovali infrastrukturu a další věci. Ale
jak to tam bude nyní a zda to tam
všechno zůstane, je otázkou, protože
už je všem jasné, že vedení země přebírá Tálibán.“
yy Boje tam trvají už desítky let,
proč to nakonec takto dopadlo?
„To jsou zkrátka letité vazby spojené
s jejich náboženstvím. Nikdo si nemohl myslet, že tyto lidi dokážeme
předělat na nějaké evropské myšlení. Stačí se podívat, když už tam na
konci roku 1979 vtrhli Rusové a nic
tam nezmohli a byli tam deset let.
Skončili tam a přijeli Američané.
Samozřejmě každý ví, že tam najeli
kvůli sestřelení dvojčat, Al-Káidě
v čele s Bin Ládinem a hledáním teroristů, ale během těch dvaceti let tu
společnost také asi nezměnili, tak jak
si představovali.“
yy Neohrozí to bezpečnost i dalších států?
„Když jsem nyní slyšel slova prezidenta Miloše Zemana, že dojde
k nárůstu terorismu, tak si myslím,
že se to takhle úplně říct nedá. Může
se to samozřejmě stát a všichni víme,
v rámci exkluzivního
že tam dříve cvičili teroristy a měli
interview
tam své skrýše. Je otázkou, zda tam
pro Večerník
něco podobného znovu propukne,
se ptal
může i nemusí, to ale ukáže až čas.“
yy Většina odborníků hlásila,
Jan
že Tálibán nakonec stejně v boji
FREHAR
o moc zvítězí, nikdo však nečekal,
yy Co říkáte na současnou situaci že to bude takto rychlé. Čím to
v Afghánistánu?
podle vás mohlo být?
„Ono je to složité... Musíte si uvě- „Je to celkově zvláštní, když se podomit, že jedete do zcela jiné země díváme na to, že tam dvacet let člo-

vizitka
FRANTIŠEK VLACH

21081711032

✓ narodil se 16. prosince 1963 v Prostějově
✓ v současné době žije ve Vícově
✓ vystudoval střední školu automobilní
v Prostějově
✓ po ukončení studií nastoupil na základní
vojenskou službu, kde už zůstal
✓ u armády pracoval 23 let, a to u jezdeckého, leteckého a později
průzkumnického pluku
✓ účastnil se čtyř zahraničních misí, působil na Balkáně, ale také v Iráku
✓ i ve výslužbě se stále zajímá o vojenské manévry
✓ přežil pád vrtulníku společně s dalšími dvaceti lidmi na palubě
✓ v letech 2018 a 2019 se zúčastnil slavného pochodu v rámci
Dne vzpomínek na vojenské veterány v Londýně
✓ v současnosti provozuje hospodu U Veterána ve Vícově
zajímavost: od útlého věku se věnuje také fotbalu a v současnosti vede
mužstvo FC Ptení hrající okresní přebor

věk připravuje armádu na tyto líté
boje a oni holt možná raději zvolili
jinou cestu, kdy si místo boje snažili
zachránit život. Vezměte si, že místní vojáci dostali dvacet let výcviku
na přípravu, načež po odstoupení
armád NATO přijde hnutí Tálibán
z hor a během tří týdnů obsadí celou
zemi, tak je asi něco špatně. Ale důvody si netroufám říct.“
yy Hodně se nyní mluví o spolupracovnících, kde zazněla i řada
kritiky, že se na některé zapomnělo…
„Těch lidí, kteří nám pomáhali, je
opravdu hodně. Ať už jde o tlumočníky, či další skupiny, pro naši armádu chystali servis a pracovali pro státy NATO. O ně se zkrátka musíme
postarat, to je podle mého názoru
jednoznačně povinnost. Pokud bychom tak neučinili, poslali bychom
je na smrt.“
yy Čekal jste osobně, že by situace tam nakonec mohla takto dopadnout?
„Nedá se říct, že čekal. Zaráží mě
tam jiná věc. Když se podíváte na
všechny státy, kde se podobné boje
odehrávaly nebo odehrávají, a nemusíme chodit ani daleko, ať už
jde o Bosnu nebo Kosovo, pořád
i tam máme své lidi z mezinárodního společenství, kteří dohlíží na
dodržování úmluv a pravidel, v tom
Afghánistánu to bylo jinak. Tam se
najednou všechno opustilo a obyvatele tam nechali na pospas osudu!
Tomu vážně moc nerozumím...“
yy Tálibán zatím hlásí, že dnešní
odnož a ta před dvaceti lety jsou
rozdílné. Dá se věřit tomu, že přijde jiný systém než tehdy?
„To se jen těžko dá odhadnout, ale
nemyslím si, že by se jednalo o nějakou větší změnu. Stále se budou
řídit právem šaría. A i když do světa mluví o něčem, svědectví osob
přímo z místa je jiné. Nyní už nařídili ženám, které pracovaly ve státní správě, aby zatím zůstaly doma.
Došlo na první vraždy za pouhé
nenošení šátku či odmítnutí poslušnosti. Z určitého úhlu se tak
jen těžko něco změní. Pak je otázkou, jak to bude probíhat v dalších
směrech. Pokud se to nebude týkat
i dalších zemí a států, pak ať to tam
takto funguje. V případě nějakých
nepokojů se to však bude muset
znovu řešit.“
yy V Česku je na tuto problematiku nahlíženo různě, kde je pravda?

pro naši armádu chystali servis a pracovali pro
státy NATO. O ně se zkrátka musíme postarat,
to je jednoznačně povinnost. Pokud bychom
tak neučinili, poslali bychom je na smrt...
„Pohledy na tuto věc jsou pouze dva.
Někdo bude namítat, že jsme tam
neměli co dělat a neměli tam ani
jezdit. Druzí zase budou hlásit, že
je dobře, že tam vojáci byli. Některé
účely to však určitě splnilo. Především ohledně teroristických jednotek na území Afghánistánu, kde se
podařilo zastavit Al-Káidu a zničit
jim základny. Ale těžko hodnotit,
co je vlastně správně a co špatně. To
nejde říct.“
yy Vy jste byl přítomen v Iráku,
kde je společnost velmi podobná té v Afghánistánu. Je to vážně
o tom, že jejich kulturu nezměníte?
„Ano, jedná se přesně o tento
problém. Na druhou stranu například v Iráku šlo přeci jen
o něco trochu jiného. Tam
totiž najdete řadu menších organizací s podobnými názory.
V Afghánistánu je opravdu
jen jedna velká skupina
Tálibán, která čítá spoustu
členů.“
yy Souhlasil jste s projevem
amerického
prezidenta Bidena,
y
který se nechal slyšet, že stojí za odarmády
chodem
z Afghánistánu z důvodu, že sama tamní
armáda bojovat o svobodu vlastně ani nechce?
„Za sebe s tím nesouhlasím. Jedná se
o spoustu vynaložených finančních
prostředků, které
celých těch dvacet
let byly vynakládány, šlo o nemalé
peníze. V první řadě
jde však o zmařené lidské životy. To je to nejhorší, co mohla celá
tato válka přinést.
Ve finále
Ve
paa těch
pak
dva
vaacet
c let
dvacet
dopp adne
dopadne
tak, jako by
tam ta armáda ani
nebyla, což celý
dojem kazí ze

všeho nejvíce. To je na celé situaci
asi to nejsmutnější. Asi se dalo ještě
vytrvat, je ale otázka, zda by to něčemu prospělo.“

Foto: archiv F. Vlacha
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Voják z výslužby František Vlach
promluvil o situaci v Afghánistánu

bude v¿
ký

Nastává týden jako stvořený pro ty, kteří chtějí urovnat rozbouřené rodinné vztahy. Poměrně hodně Prostějovanů nyní prožívá značnou krizi ve vztazích napříč
celým příbuzenstvem. Je pravý čas si veškeré spory vyříkat a začít od nuly.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
to právě vy, kteří vyvinete velkou
aktivitu a vynasnažíte se ukončit
hádky s partnerem. V poslední
době jste měli mezi sebou spory
o naprosté prkotiny. Máte se ale
natolik rádi, že udobření by nemělo
být problémem.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Máte
před sebou dny, kdy se budete
rozhodovat o svém dalším životě.
Zejména u starších ročníků to ale
bude hodně těžké, protože jen
neradi měníte své zvyky. Změna je
ale potřeba, hlavně co se týká práce.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Často vás bude bolet hlava, což
většinou budete řešit léky. Měli byste
ale vědět, že za vaším zhoršeným
zdravotním stavem může být
sedavé zaměstnání a katastrofální
nedostatek pohybu. Napravte to.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Nebojte
se hledat nové vztahy a přátele,
na které se budete moci kdykoliv
spolehnout. Zatím jste fixováni
jen na velice úzký okruh známých.
Choďte častěji do společnosti, kde
nebude o seznámení nouze.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Nebojte
se pořádně nahlas vyslovit svůj
názor i tam, kde se ostatní bojí
a tiše přehlížejí nespravedlnost.
Pokud se dáte do boje, získáte si
nejen oblibu u kolegů, ale podaří
se vám zároveň takřka nemožné.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Měli
byste víc myslet na své finance.
Není možné, abyste peníze utratili
už pár dní po výplatě. Měl by
na vás někdo dohlížet a hlídat
rodinný rozpočet. Byť si to
neuvědomujete, jste brzdou celé
rodiny.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Pustíte
se do řešení těžkého úkolu, který
nebude mít na první pohled
žádná východiska. Pomůže vám
ale náhoda, či spíše seznámení
s člověkem, který vás nasměruje ke
správnému a zdárnému cíli.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Budete
litovat, že jste si vybrali už veškerou
dovolenou. Teď by se vám hodilo
pár dnů volna. V hlavě totiž budete
nosit černé myšlenky, které se
nebude dařit zaplašit. Zkuste se
odreagovat prací.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Pohora, Horní Štěpánov, Obec: Kralice na Hané
Obec: Ohrozim
Nové Sady, Brodek u Konice, Dne: 7. 9. 2021 od 7:30 do 15:30 Dne: 8. 9. 2021 od 7:30 do 16:00
hodin. Vypnutá oblast: Kralice na hodin. Vypnutá oblast: lokalita
Dešná, Lhota u Konice
Dne: 6. 9. 2021 od 7:30 do 09:30 Hané - celé ulice: Prostějovská, RD u kulturního domu s č. 181hodin. Vypnutá oblast: celé obce: U Mlýna (vč. 78, 79, 375, 147), 193 a 211.
Pohora, Horní Štěpánov, Nové Nerudova (od 77 po č. 68). Jed- Obec: Prostějov
Sady, Brodek u Konice, Dešná, nostranně ul. Zákostelí od č. 67 po Dne: 14. 9. 2021 od 7:30 do 18:00
Lhota u Konice. Odběratelské č. 226 (vč. ZŠ a kostela).
hodin. Vypnutá oblast: DG Pack
trafostanice: Brodek u Konice Obec: Prostějov - Domamyslice s.r.o, PS PLASTY CZ s.r.o.
suška (č. 300798), Jednov vodár- Dne: 8. 9. 2021 od 7:30 do 14:30 Obec: Alojzov
na (č. 300803), Brodek u Konice hodin. Vypnutá oblast: levá strana Dne: 14. 9. 2021 od 8:00 do 14:30
Preciosa (č. 300797), OSKAR (č. ul. Jasmínové s č. 9-19.
hodin. Vypnutá oblast: Alojzov Obec: Buková, Protivanov, jednostranně ulice od č. 178 po č.
310061) Vantage Towers s.r.o.
Obec: Žárovice, Hamry, Vícov Skelná Huť, Žďárná
49 a dále od č. 113 po konec obce
Dne: 6. 9. 2021 od 7:30 do 18:30 Dne: 10. 9. 2021 od 7:30 do 14:30 směr Určice.
hodin. Vypnutá oblast: celé obce hodin. Vypnutá oblast: celé obce: Obec: Konice, Runářov,
Žárovice, Hamry vč. chatové loka- Buková, Protivanov včetně lokali- Křemenec, Čunín
lity a areálu armády, obec Vícov - ty Skelná Huť a Obora. Část obce Dne: 15. 9. 2021 od 11:30 do
Žďárná - rekreační a chatová ob- 15:00 hodin. Vypnutá oblast: celé
areál ZD a FVE Vícov.
last Oborský dvůr.
Obec: Konice
obce: Runářov, Křemenec, Čunín.
Dne: 6. 9. 2021 od 9:30 do 11:30 Obec: Smržice, Držovice
Konice: celé ulice Bídov, Staré
hodin. Vypnutá oblast: Konice - Dne: 13. 9. 2021 od 07:30 do Město, Chmelnice, Smetanova.
10:30
hodin.
Vypnutá
oblast:
celé ulice: Na Příhonech, Vodní.
Ulice Pod Cihelnou po č. 712,
část obce Smržice s ulicemi Pro- č.p. 156-160 na ul. Kostelní. AreAreál ROLS Konice.
stějovská od Pv po Zákantí č. 18 ál ČOV Chmelnice. Areál požární
Obec: Konice
Dne: 6. 9. 2021 od 11:30 do 15:00 a ul. Olší, levá strana ul. Olší od stanice Konice Chmelnice 746.
hodin. Vypnutá oblast: Konice - Zákantí po č. 17, Kobližnice - celá Odběratelské trafostanice: Runácelé ulice: Kružíkova, Vápenice, levá strana od ul. Prostějovské, řov ZD (č. 300817), ČOV Konice
Husova, Sportovní, Komenského, pravá s č. 2-6, 8 a 544, J. Krezy, (č. 701777).
Zahradní, Radošovec, Areál želez- Za Kobližnicí, Zákostelí, Jižní, Obec: Vrahovice
ničního nádraží č. 691 a 485. č.p. Za Kovárnou, Ve Stežkách, Ge- Dne: 16. 9. 2021 od 7:30 do 15:00
691 a 485 na ul. Jiráskova. Odběra- gřice, Dr. Ondroucha, Příční, Za hodin. Vypnutá oblast: O. Ostrčitelské trafostanice: Konice Kože- Farskou, Družstevní, Trávníky, J. la s č. 9 a č. 2-26, jednostranně ul.
tvorba (č. 300807), Konice Kovo Kotka (mimo č. 178-283), Podhá- O. Nedbala s č. 1-17.
jí č. 2-10, Blíšťka vč. objektu VaK Obec: Kraličky, Štětovice,
(č. 300806).
a ul. s nov. RD za objektem drů- Hrdibořice
Obec: Rozstání, Studnice,
bežárny, fa. Laski, FVE, ZD, ŠS, Dne: 17. 9. 2021 od 07:30 do
Baldovec, Odrůvky
Dne: 6. 9. 2021 od 7:30 do 14:30 objekt drůbežárny atd. Část obce 11:30 hodin. Vypnutá oblast: celé
hodin. Vypnutá oblast: celá obec Držovice s ul: Smržická, Jasmí- obce Kraličky, Štětovice, HrdiboRozstání včetně místní části Bal- nová, Levandulová, Šípková, řice vč. ZD, vodárny. Odběratelská
dovec. Celá obec Studnice včetně Kopretinová vč. chat, Anenská, trafostanice Hrdibořice vodárna
místní části Odrůvky. Odběra- oboustranně ul. Olomoucká od č. (č. 300612).
telské trafostanice: Baldovec ka- 193 a 242 po konec s. Olšany, část Obec: Hablov, Dubany, Vrbátky
menolom (č. 300745), Baldovec ul. Lomená s č. 450/9, 465, celá Dne: 17. 9. 2021 od 12:00 do 14:30
dětský tábor (č. 300744), Rozstá- ul. Svadůvky a SNP č. 6, Na Ro- hodin. Vypnutá oblast: celé obce
ní Agrodružstvo (č. 300783), Roz- mži s č. 396, 395, 490, 290, 314, Hablov, Dubany vč. fotovoltaicstání Ekol (č. 300784), Studnice 288. Odběratelské trafostanice kých elektráren, vodárny, areál ZD
Smržice vodárna (č. 300790), Vrbátky. Odběratelské trafostaZD (č. 310483).
Smržice ŠS (č. 300789), Smrži- nice: Dubany voda (č. 300611),
Obec: Prostějov
Dne: 17. 9. 2021 od 12:00 do ce Laski (č. 300788), Smržice FVE 1 Dubany (č.702341), FVE2
14:30 hodin. Vypnutá oblast: drůbežárna (č. 300787), Smržice Dubany (č. 702290) , Vrbátky ZD
Správa železnic, st. org. - areál ZD (č. 300457), FVE Natura (č. (č. 300678).
701363).
Místního nádraží.
E.ON Distribuce a.s.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vaše tělesná schránka není zrovna
v nejlepší kondici. S pár kilogramy
tělesné váhy navíc se oproti jiným
budete cítit stále unaveni. Oslovte
kamarády, kteří by s vámi rádi
a často sportovali.
KOZOROZI – 22. 12. až 20.
1. Přes sociální sítě se seznámíte
s docela zajímavými lidmi. Buďte
ovšem na pozoru, ať se nestanete
obětí podvodu. Je nasnadě, že
v nejbližších dnech vás požádá nový
známý o půjčku.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Nastanou vám dny, kdy se vám
nebude chtít dělat vůbec nic! Hodně
času strávíte poleháváním u televize
nebo u knížky. Místo toho byste se
ale měli více pohybovat a získat tak
lepší fyzickou kondici.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
V zaměstnání se vám bude
celkem dařit. Otázkou ale je, zda
se to bude zamlouvat i vašim
nadřízeným a jestli vaše nesporně
kvalitní výsledky ocení. Pokud
ne, nebojte se říct o prémie,
zasloužíte si je.

nákupníí
servis
pro vás
Jar tekutý 450 ml
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Prostředek na nádobí pro ruční mytí je nutný pro každodenní použití v domácnosti, pokud nemáte myčku, i ve firmách, kde si zaměstnanci mohou uvařit čaj,
kávu, či ohřát oběd. Bez mycích přípravků, jež dokonale odstraňují mastnotu
i ve studené vodě, se zkrátka neobejdete nikde. Mezi nimi jsou značné rozdíly,
bohužel aktuální nabídka v marketech není nikterak široká. Tekutý jar seženete
nejlevněji v Kauflandu, Frosch Ecological se vyplatí zakoupit v Albertu a čisticí
prostředek na ruční mytí nádobí pur značky Secret of Care nabízí za nejnižší
cenu Tesco, které také jako jediné nabízí zbývající vybraný sortiment jako hygienický přípravek Savo, balzám na mytí nádobí Go for Expert či Cif Nature. Co
je důležité, tak veškeré přípravky mají svěží vůni a jsou šetrné k pokožce rukou..
Ať se vše blýská!
Průzkum byl proveden ve středu 18. srpna 2021.

21072820918

... tentokrát ze sortimentu: MYTÍÍ NÁDOBÍ...
NÁDOBÍ
NÁ
Í
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Konstelace hvězd Prostějova
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23. srpna 2021

Oznámení o přerušení dodávkyy
O
elektrické energie

en?
šd

Ja

WWW.VECERNIKPV.CZ
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infoservis

21052510639

21061620769

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 24. srpna: Dolní - obslužná (Dolní 26 - 30), Dolní - parkoviště 1 (U Tří bříz), Dolní - parkoviště 2, Dolní
- parkoviště 3, Dolní - parkoviště 4, Dolní - parkoviště 5, Dolní komunikace u parkovišť, Dvořákova (Ječmínkova
- Šárka), Spitznerova, Puškinova, Ječmínkova, Ječmínkova - Dvořákova parkoviště, Dolní - vnitroblok (Dvořákova - Dolní 26, 28, 30), Dolní (komunikace SSOK) včetně ostrůvků a přechodů a kruhového objezdu, Dolní
vnitroblok 8-24, park u kostela sv. Petra a Pavla (Spitznerovy sady)
čtvrtek 26. srpna: Dvořákova (Šárka - dálnice), Jezdecká (Šárka kruhový objezd - Okružní), Okružní (Lidická
- Jezdecká), Okružní - vnitroblok (Lidická - Jezdecká), Šárka, Šárka – vnitroblok

21081821035
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REALITY
Koupím chatu okolo Plumlova, Ptení
nebo Stražiska. Tel.: 604 635 465

23. srpna 2021
Kdo s Tebou žil, ten ví, co ztratil.
Už nikdy nezavoláš, nepohladíš,
nepomůžeš, neporadíš....

řádková inzerce / vzpomínky

WWW.VECERNIKPV.CZ
Každá růže
časem zvadne i ta malá květinka,
ale nikdy neuvadne
na Tebe má vzpomínka.

Za předobré srdce mateřské
na světě náhrady není,
proto je tolik bolestné
s maminkou rozloučení.

Hledám ke koupi dům, i k opravám.
Tel.: 737 601 184
Dojíždím a potřebuji koupit byt. Děkuji.
Tel: 736 791 091

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

Dne 20. srpna 2021
by oslavila 70 let naše maminka,
paní Ludmila KRASAVINOVÁ
z Prostějova
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Bohdana a syn
Miroslav s rodinami.

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

Dne 29. srpna 2021
si připomeneme 15. výročí,
kdy nás navždy opustila
naše maminka
paní Svatoslava BARTOŠOVÁ.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkuje dcera a synové
s rodinami.
Vykupujeme starý nábytek do roku
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební
nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré
motorky Javy a celé pozůstalosti.
Tel.: 702 809 319

Dne 26. srpna 2021
vzpomeneme 4. smutné výročí, kdy
nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jaroslav DOKOUPIL
z Brodku u Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a synové
s rodinami.

Dne 29. srpna 2021
si připomeneme
9. smutné výročí úmrtí
paní Elišky STĚNIČKOVÉ
z Brodku u Prostějova.
Vzpomínají manžel, dcery
Martina a Marcela
s rodinami.

Dne 19. srpna 2021
jsme si připomenuli
5. smutné výročí od úmrtí
paní Olgy LYSICKÉ
z Hluchova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Dne 19. srpna 2021
jsme vzpomenuli
3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
paní Daniela NAVRÁTILOVÁ
z Čechovic.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí s námi
tichou vzpomínku.
Děkuje syn Jiří a dcera
Jana s rodinou.

Dne 21. srpna 2021
jsme vzpomenuli
35. smutné výročí od úmrtí
naší maminky a babičky
paní Marie ČERNOCHOVÉ.
Vzpomíná dcera, syn
a vnoučata.

Utichly Tvé kroky,
utichl Tvůj hlas, ale Tvůj obraz
zůstává v nás.

Dnes, tj. 23. srpna 2021,
je tomu 100 let, co se narodila
paní Růžena SMUTNÁ
z Konice.
Vzpomínají syn Karel a dcera
Věra s rodinami.

Dne 24. srpna 2021
by se dožila 80 let naše maminka
paní Jaroslava BLAHOVÁ
z Kostelce na Hané.
Vzpomínají synové
s rodinami.

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 26. srpna 2021
si připomeneme
1. smutné výročí od úmrtí
pana Karla JURAČKY.
S láskou vzpomíná manželka,
dcera Magda, vnučka Adélka,
sourozenci a rodina Gáborova.
Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Život je krásný,
Ty jsi ho měl rád, proč osud
byl tak krutý a musel Ti ho brát.

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

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

Koupím knihu Slavné stavby Prostějova.
Telefon: 725 099 293.

PRODÁM
Prodám stavební míchačku, objem
3 kolečka v dobrém stavu.
Tel.:775 780 045.

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

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

Dne 25. srpna 2021
by se dožil 50 let
pan Libor STROUHAL.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou
vzpomínku děkuje Lenka,
dcery a vnoučata.

Snad byl už čas odejít,
bylo to tak v knize osudu psáno,
zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

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

Dne 27. srpna 2021
si připomeneme 2. výročí úmrtí
paní Jitky POLÁŠKOVÉ
z Vrahovic.
Vzpomíná dcera Marcela
s rodinou.

Dne 14. srpna 2021
jsme si připomenuli
13. smutné výročí úmrtí
paní Marie POSPÍŠILOVÉ.
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Marie.
Dne 18. srpna 2021
by se dožila 100 let
paní Oldřiška OVEČKOVÁ
ze Žešova.
A dne 29. května 2021
uplynulo 13 let od chvíle,
kdy nás opustila.
S láskou stále vzpomínají dcera
a synové s rodinami.
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.

Dne 20. srpna 2021
uplynulo 22 let od úmrtí
paní Františky KREJČÍ
a dne 25. srpna 2021
to bude 28 let od chvíle,
kdy nás opustil
pan Bohuslav KREJČÍ
z Čelčic.
Vzpomíná syn Drahomír
s rodinou.

Čas prý rány hojí,
je to ovšem zdání, stále je v srdci
bolest a tiché vzpomínání.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

16011421482

PODĚKOVÁNÍ
Za celou rodinu,
touto cestou,
děkujeme za vzornou péči
o pana Jana PIŇOSE
kolektivu oddělení LDN
- následné a paliativní péče.

Dne 22. srpna 2021
uplynulo 10 let,
co nás navždy opustila
paní Anna ŠVÉDOVÁ
z Kostelce na Hané.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

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

Pohřební služba Pavel Makový
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

František Hloušek 1956 Kostelec n/H
Jiří Nedbal 1949
Kelčice
Marie Kalábová 1959
Mostkovice
Jan Piňos 1937
Mostkovice
Antonín Vincenec 1939
Prostějov
Olga Stachová 1939
Prostějov
Dne 27. srpna 2021
vzpomeneme 20. výročí úmrtí,
kdy nás opustil náš drahý
syn, bratr, švagr a strýc
pan Pavel IDES
z Bedihoště.
Za tichou vzpomínku děkují
maminka, sestra Soňa
a bratr Pepa s rodinou.

v PÁTEK 27. srpna,
v 10.00 hodin

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100

1HMVRXMLzPH]LQ½PL

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

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Dne 20. srpna 2021
by se dožil 45 let
pan Ondřej PERNICA
z Křenůvek.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná táta.

Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140
Dne 29. srpna 2021
si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí
paní Emilie OHNOUTKOVÉ.
S láskou vzpomínají manžel,
dcery, vnučky a pravnučky.

Dnes, tj. 23. srpna 2021,
vzpomínáme
10. smutné výročí úmrtí
pana Františka SLAVÍKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Drahomíra, dcera Lenka
s rodinou a dcera Soňa
s rodinou.

Úterý 24. srpna 2021
Marie Pěničková 1927 Prostějov 11.00 kostel Povýšení sv. Kříže Pv
Středa 25. srpna 2021
Karla Kamasová 1933 Soběsuky 10.00 Obřadní síň Brněnská 104, Pv
Miroslav Trunečka 1951 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Vlastislav Švarc 1933 Brodek u Prostějova 13.15 Obřadní síň Prostějov
Čtvrtek 26. srpna 2021
František Weinlich 1953 Kobeřice 10.00 Obřadní síň Brněnská Pv
Marie Kučerová 1943 Smržice 13.00 kostel Smržice
Sobota 26. srpna 2021
Anna Krajčová 1935 Prostějov 11.00 Obřadní síň Brněnská Pv

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Miloslava Chalupecká 1943

Brno

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 27. srpna 2021
Michal Bébar 1969 Bedihošť 12.30 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Věra Ševčíková 1928
Prostějov
Zdeněk Kment 1962
Čechy pod Kosířem
Ing. Zdeněk Řehulka 1928 Prostějov
Vladimír Zigmund 1955 Hrubčice

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 23. srpna 2021
Lev Gabrlík 1946 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 27. srpna 2021
Dagmar Strouhalová 1952 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Studentská
Pavel HOŘAVA, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.

I třiatřicáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 26. 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
Stanislav Cetkovský
Miroslava OŠŤÁDALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 600 Kč na akci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...LENOŠENÍ Jaroslava KLUČKOVÁ, Čelechovice na Hané
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
4, 9, 4, 7
Jaromír PŘIKRYL, Prostějov
Výhercezískává:
Výh
V
í
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby muzea.
SU
DO
KU

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

210730860942

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
I uprostřed léta ponožky od Marušky jsou třeba.
Helena ŽVÁČKOVÁ , Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá VOLNÝ VSTUP PRO 2 OSOBY
YKRGQRWČ.þ

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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20051560722

KAKADU, HLEDÍ, KLOT, SKIN, VRAK, OSKA, VOUS, KMÍN, TYPIKA,
KARI, VÍTR, MAŠINA, BEAT, HNIS, MANDL, KRYCHLE, RARITY,
HRUŠKY, HUMR, VLONI, PODRUH, VŠEUM, APLAUS, STAŤ, OVIN,
KVIZ

20050760687

LETNÍ DOUČOVÁNÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky poupravili největší hvězdu programu Prostějovského
léta 2021 a zároveň zjevení české hudební scény. Ocenění
Platinová deska, nominace na Objev roku Český Slavík a Ceny
Anděl v kombinaci s miliony shlédnutími naYouTube...
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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 DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\
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PROSTĚJOVSKÉ LÉTO S POKÁČEM,
MICHALEM HRŮZOU A THE BACKWARDS
.'<¶7(5¹67´('$¤7957(.9l'<2'+2',1
KDE: 10¨67©7*0$6$5<.$35267¨-29
Také tento týden pokračuje v tomto
týdnu seriál kulturních a společenských akcí Prostějovské léto 2021.
Tentokrát se můžete těšit na vrchol
letošního ročníku v podobě trojité
dávky koncertů pro všechny generace. Nejdříve zítra v podvečer vystoupí oblíbený písničkář Pokáč, ve
středu na něj naváže Michal Hrůza
a ve čtvrtek zahraje slovenská revivalová kapela The Backwards, která
je náhradou za s předstihem zrušené
vystoupení Hany Zagorové. Přijďte
a užijte si tak hned tři pohodové večery před prostějovskou radnicí.
V úterý 24. srpna to rozbalí zpěvák Pokáč, vlastním jménem Jan Pokorný, ještě
předtím ale od 18:00 vystoupí folková
zpěvačka Ashena. „Zpěvák zvaný Pokáč
měl již vystoupit v loňském roce a být
součástí Prostějovského kulturního
léta. Jsem ráda, že se nám podařilo najít
náhradní termín a toto ‚Léto‘ může být
o to nabitější,“ uvedla náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
„Moc se osobně na něj těším, jeho píseň

s názvem Mám doma kočku je snad zcela šitá na míru té naší. Máme ji již doma
patnáct let a má přesně takovou nevyzpytatelnou povahu, jak se zpívá v písni,“
prozradila se smíchem. Pokáč potěší
publikum i dalšími hity jako Úplně levej,
Vymlácený entry, Holky, Vlasy, V lese,
Nešahej na mě či Dej mi pusu.
O středeční večerní zábavu se postará
Michal Hrůza s kapelou Hrůzy, kterou
založil v roce 2006. Návštěvníci se mohou těšit na hity jako Zakázané uvolnění,
Ráno, Budu Ti vyprávět, 1+1, Píseň kovbojská či Ty jsi jako já... „Michal Hrůza
je velmi populární a já jsem ráda, že se
nám podařilo jej do Prostějova pozvat,“
přidala náměstkyně ke středečnímu
večeru, jehož hvězdou bude muzikant,
který v roce 1996 založil skupinu Ready
Kirken a jeho skladba pro Anetu Langerovou Voda živá byla v letech 2005
a 2006 hitem roku. Hrůza se podílel i na
hudbě k filmům Lidice (2011) a Martin
a Venuše (2012), je autorem i mnoha
televizních znělek a titulních písní (seriál
Vyprávěj, Mazalové, Mistr E).

/('1©+2.(-

Ve čtvrteční akci nastala změna v programu. Za zpěvačku Hanu Zagorovou,
která zrušila všechny svoje koncerty
ze zdravotních důvodů, vystoupí The
Backwards – slovenská revivalová
kapela imitující Beatles. „Již podruhé
zrušený koncert Hanky Zagorové
mě osobně nesmírně mrzí. Mám ji
velmi ráda a obdivuji ji vlastně celý život... Myslím si ovšem, že ‚náhrada‘ ve
slovenské kapele bude zcela báječná.
Písně Beatles si zpívá celý svět a věřím,
že nejinak tomu bude i v Prostějově,“
objasnila Sokolová nového člena party v rámci festivalu Prostějovské léto.
Kapela The Backwards je známa svým
smyslem pro detail, za což si vysloužila
1. místo na nejprestižnějším festivalu
Beatles revivalů na světě New York
Beatlefest v roce 1998 a v roce 2003,
když svůj titul přijeli obhájit. Ocenění
získali jak za nejlepší zvuk, tak i za nejlepší image. Dnes je tato kapela známa
jak v Evropě, tak i ve Spojených státech,
kde odehráli koncerty v největších
městech třiadvaceti států.

čtvrtek 26. srpna
18.00 LHK Jestřábi Prostějov – Jastrzebie
(přípravné utkání, Víceúčelová hala ZS
Prostějov)

+$6,¤6.6287¨l
pátek 27. srpna
O pohár malého hasiče Vícov (noční závod Okresní dětské ligy, 0.00)
sobota 28. srpna
13:00 O pohár starosty městyse Brodek
(soutěž v požárním útoku mladých hasičů, hřiště Brodek u Prostějova)
17.00 Memoriál Františka Langera (soutěž veteránů v požárním sportu, hřiště
Brodek u Prostějova)

akce
a
ce v regionu
g
Simona Stašová
pod Kosířem
Na One woman
show
Simony Stašové Shirley Valentine se mohou návštěvníci zámeckého parku v Čechách pod Kosířem těšit ve čtvrtek 26.
srpna od 19:00 hodin. Příběh komediálního monodramatu se točí kolem Shirley,
čtyřicetileté matky rodiny, jež se rozhodne
na chvíli opustit mnohaletý stereotyp manželského života a vydat se s kamarádkou
na dovolenou k moři. Tam jí začíná nový
život, nové dobrodružství, ožívají touhy
z mládí, které už považovala za ztracené...
Vstupenky na tento nezapomenutelný kulturní zážitek zakoupíte za 460 korun, a to
online na webu www.arks-plus.cz nebo na
www.smsticket.cz. Lístky na představení
jsou na sezení, nemají však přidělena konkrétní místa.

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, Prostějov
pondělí 23. srpna
17:30 SHOKY&MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
česká komedie
20:00 OKUPACE
drama ČR
úterý 24. srpna
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
komedie ČR
20:00 KINO NASLEPO
středa 25. srpna
15:00 DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
česká komedie
17:30 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
komedie ČR
20:00 REKONSTRUKCE OKUPACE
český dokument
čtvrtek 26. srpna
15:00 METRO SENIOR:
JEŠTĚ MÁME ČAS
drama Kanada/Velká Británie/Dánsko
17:30 ZÁTOPEK
životopisný ČR
20:00 CANDYMAN
americko-kanadský horor
pátek 27. srpna
15:00 DRAČÍ ZEMĚ PRO DĚTI
animovaný Německo
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
20:00 ZÁTOPEK
sobota 28. srpna
15:30 DRAČÍ ZEMĚ PRO DĚTI
17:30 ZÁTOPEK
20:00 CANDYMAN
neděle 29. srpna
10:30 DRAČÍ ZEMĚ PRO DĚTI
15:00 TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
animovaný USA/Kanada
17:30 ZÁTOPEK
20:00 HEJTŘI
islandský dokument

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 27. srpna
21:00 UBAL A ZMIZ
komedie ČR
sobota 28. srpna
21:00 PRÁZDNINY V ŘÍMĚ
americký romantický film

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

Duha
Kulturní klub

Zámek
Prostìjov

virtuální prohlídka a video na
Školní 4, Prostějov
www.teliportme.com
do 31. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
VIKTORA HOHAUSE
LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů malíř-samouk, nesmírně talentovaný
a svébytný umělec byl s Prostějovem
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi
výtvarným kronikářem, když zachycoval
Knihovna
jeho atmosféru, proměny i pulzující život
Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 23. srpna
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek
a kvízů
středa 25. srpna
10:00 DESKOHRANÍ
hry deskovky
čtvrtek 26. 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

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

Plumlovský drak
na přehradě
Závody malých dračích lodí Plumlovský
drak 2021 se budou konat nadcházející
sobotu 28. srpna od 9:00 hodin u pláže
U Vrbiček na plumlovské přehradě. Programem pro celé rodiny bude provázet
Petr Zakopal a záštitu převzal primátor statutárního města Prostějov František Jura.

Zámek
Èechy p. Kosíøem
Mánesova 1, Čechy p/K
čtvrtek 26. srpna
19:00 SHIRLEY VALENTINE
divadlo v rámci Kulturního léta 2021

neděle 29. srpna
10:00 HRAVÝ DEN PRO DĚTI
U ZÁMECKÉ ORANŽERIE
společenská akce

Prostìjovské
léto
Kolářovy sady (před hvězdárnou)
úterý 24. srpna
VEČER S POKÁČEM
18.00 Ashena
20.00 Pokáč
středa 25. srpna
VEČER S MICHALEM HRŮZOU
18.00 Deus ex Machina
20.00 Michal Hrůza a kapela Hrůzy
čtvrtek 26. srpna
VEČER S THE BACKWARDS
18.00 Suzi Quatro revival a Smookie revival
20.00 The Backwards

Letní kino
Mostkovice

středa 25. srpna
20:30 CHYBY
český romantický film
pátek 27. srpna
20:30 MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
*DOHULH
komedie ČR
sobota 28. srpna
Špalíèek
20:30 GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT
Uprkova 18, Prostějov
český rodinný film
do 5. září
neděle 29. srpna
FENOMÉN SAUDEK
20:30 TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ
výstava fotografií
početná kolekce manýristických foto- animovaný film USA
grafií, 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

Plumlovský kotlík
ve Žraloku

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
od pondělí 23. srpna do neděle
29. srpna je na programu VODNÍ
CYKLOTRASA DRŽOVICE –
SMRŽICE – PROSTĚJOV. Samoobslužná trasa pro rodiny s dětmi bude
umístěná po celý den na cyklostezce
z Držovic přes Smržice do Prostějova.
* v úterý 24. srpna od 8:40 do 14:00
hodin se koná VYCHÁZKA KOLEM
ŽRALOKA s hravými aktivitami do lesů
kolem Žraloka. Sraz v 8:40 hodin na autobusové zastávce v Plumlově (vhodný
autobus jede z Prostějova v 8:15 ze st. č.
11). Návrat do 14:00 hodin.
* ve středu 25. srpna od 6:45 do 17:00
hodin se uskuteční vycházka pro seniory a další dospělé zájemce HRANICKÁ PROPAST A TEPLICE NAD
BEČVOU. V Teplicích nad Bečvou se
účastníci podívají k naší nejhlubší propasti, dále na krásné vyhlídkové místo
U Sv. Jana a navštívíme Zbrašovské aragonitové jeskyně. Sraz je v 6:45 hodin
na hlavním nádraží v Prostějově, v 7:00
hodin odjezd vlakem směr Olomouc,
přestup v Olomouci a v Hranicích, návrat v odpoledních hodinách.
0&&,3©6(.
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
ve čtvrtek 26. 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. Taktéž je
nutné se na akci 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.

Kemp Žralok zve na X. ročník soutěže ve
vaření kotlíkových gulášů Plumlovský kotlík
2021, který se bude konat tuto sobotu 28.
srpna od 9:00 hodin v kempu Žralok. K dobré chuti a náladě bude hrát DJ Václav Kopka.

621635267¨-29
Konec prázdnin
Prostějovská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
na zámku
(SONS) poskytuje zrakově postiženým Hravý den pro děti u zámecké oranžerie
klientům základní poradenství, sociálně v Čechách pod Kosířem se vrací! Tentoaktivizační služby a dopomoc v rám- krát se bude konat v neděli 29. srpna od
ci dobrovolnické služby. Dále nabízí 10:00 hodin a připravena budou hned dvě
možnost zapůjčení kompenzačních po- maňásková divadla. Jedno z představení se
můcek a zajišťuje pomoc při vyřizování bude jmenovat O princezně a malíři, druzáležitostí v rámci výhod a dávek sociální hé Pověst o Kosíři. Lidé na ně budou moci
péče.
zamířit každou celou hodinu, poslední
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici představení bude sehráno v 15:00 hodin.
15: pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30, Návštěvníci se opět mohou těšit také na
čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. do- dílničky pro děti a lukostřelecký koutek.
mluvě.
5µ=1¥
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
691~0×7<32=9~1.<
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin, čt1$$.&(1~03,Ĝ7(
vrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě
INFO@VECERNIKPV.CZ
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné příslušenst&(1758035252',18
ví ke sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
ušní tvarovky různých velikostí).
Každé pondělí od 16:00, po telefonické domSK Kobra Kobeřice zve na druhý ročník cha- luvě, nabízíme podporu a doprovázení při
ritativního běhu „Koberská pětka“, který hledání řešení v čase náročné životní etapy,
se koná 28. srpna 2021 od 12:00 hodin. či manželské krizi. Poradenství pro rodiče při
Startovné bude věnováno Štěpánkovi,
obtížích ve vztahu s dětmi, pomoc při výchokterý má závažné zdravotní postižení. Trasa vném směřování. S psycholožkou Marcelou
Hradčany–Kobeřice, délka trasy 5 km.
Anežkou Kořenkovou.

KDE SE&2'¨-("

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí
k zapůjčení kompenzační pomůcky,
např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj. Služby jsme
rozšířili o rozvoz pomůcek. Bližší info na
tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Provoznídoba:pondělíod8:00do12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu
po telefonické domluvě.
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SPOLEČNOST

Cyklistická paráda!

Číslo 33 •Ročník 25
Pondělí 23. srpna 2021
Naleznete
uvnitř

ČERNOŠEK SKONČIL

ƔƔ Mládežnický hokejový klub hlásí

Matyáš Koblížek
je juniorským mistrem Evropy,
Daniel Babor získal bronz!

změnu na nejvyšším postu a Večerník
už zná i náhradu. A proč to všechno?
strana 34
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Marek SONNEVEND
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ÞNíN?
H;
APELDOORN, PROSTĚJOV Dráhové mistrovství Evropy mládeže 2021 MNL;Hí
v Nizozemsku přineslo obrovskou radost prostějovské cyklistice, když hned dva 26
borciTUFO PARDUS PV reprezentující na vrcholné akci Českou republiku vybojovali medailová umístění. A Matyáš Koblížek (na snímku vpravo) se dokonce stal juniorským šampionem starého kontinentu!To Daniel Babor získal v sobotu famózním závěrem v posledním
klání evropský bronz z olympijské disciplíny omnium, čímž navázal na stejný kov ze scratche.

NÍkO΄¢aÍkt¢¯N΄t_t*kNa΄

&! *+12é0+1

KAPELA ŠKWOR

ƔƔ Mužským mistrem České republiky se
na šampionátu v Ostravě stal velezkušený
Jaroslav Pospíšil. Čtyřicetiletý prostějovský
tenista porazil ve finále Dominika Rečka ve
dvousetech6:3,6:4.Zasvůjtriumfzískalprémii ve výši 60 000 korun. Pospíšil v této sezoně odehrál jen čtyři singlové turnaje, přesto
nyní prokázal, že stále dokáže hrát tenis na
špičkové úrovni, když kromě Rečka dokázal
zdolat také Klíra, Süče, Jaloviece a Bolardta.
ƔƔ Finanční odbor Magistrátu města
Prostějova informuje o možnosti vyhradit
si trvalé parkovací místo v centru města,
konkrétně na ulici Knihařská, na Skálově
náměstí, na Pernštýnském náměstí u kina
Metra a Žižkově náměstí.
ƔƔ 6HGPDGYDFiWp QDUR]HQLQ\ RVODYt
YHVWĜHGX'DYLG%UDQþtNSURVWČMRYVNê
KRNHMRYê REUiQFH NWHUê GORXKRGREČ
SĤVREYQLåãtFK]iPRĜVNêFKVRXWČåtFK.
ƔƔTaké v letošním roce se statutární město
Prostějov přidá ke Dnům evropského dědictví. Veřejnosti se otevřou nejen tradiční
prostějovské památky, jako radnice, Národní dům či prostějovské muzeum, ale opět
také kino Metro 70, sladovna Castello nebo
nově Palírna U zeleného stromu.

Foto: Jan Frehar

ƔƔTenistka TK Agrofert Prostějov Anna
Sisková postoupila na turnaji ITF v srbské
Vrnjačke Banje až do finále a byť na turnajovou trofej nedosáhla, když podlehla Rumunce Cristině Dinuové za hodinu a půl ve
dvou setech 1:6, 5:7, může být spokojená.

PROSTĚJOV Víkendový program PIVNÍCH SLAVNOSTÍ za obchodním centrem v Plumlovské
ulici patřil „škworákům“. Jedna z nejoblíbenějších kapel tuzemské rockové scény se představila prostějovskému publiku v plné parádě a fanoušci se dočkali i Gabriely V.G. A pařilo se
také v sobotu, nový pořadatelský tým zajistil kapely Komunál, Kontakt a Premiér. Poprvé se
tak pivní slavnosti představily ve dvou dnech a rozhodně stály za návštěvu.

ƔƔPrázdniny v Kostelci na Hané zakončí
letním kinem, v pátek budou místní fotbalisté na hřišti promítat od 20.30 komedii
Matky.

REPORTÁŽ Z PÁTEČNÍ I SOBOTNÍ AKCE
NAJDETE NA STRANÁCH 22 A 25

boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

V KRAJI JE KRÁL

ƔƔ Také další derby v krajském přeboru

ovládli nad Kralicemi fotbalisté Lipové,
kteří tak převzali po eskáčku otěže regionální „dvojky“
strana 32

ŠLÁGR VEČERNÍKU
CYKLISTIKA & LUKOSTŘELBA
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PROSTĚJOV Málokdy vás v této
pravidelné rubrice lákáme na dvě
různé akce současně z naprosto odlišných sportů. Tentokrát ale děláme
výjimku, neboť Prostějov přivítá na
konci aktuálního týdne dva nadmíru
atraktivní podniky s potenciálem zaujmout široké spektrum fanoušků.
Jedním bude tradiční Grand Prix
Prostějov – Memoriál Otmara Malečka v dráhové cyklistice. Už 22.
ročník závodů, které jsou mezi místními příznivci kol hodně oblíbené, proběhne v pátek
27. i v sobotu 28. srpna od 12.00 do 21.00
hodin na velodromu za Kosteleckou ulicí.
A to s mezinárodní účastí špičkových jezdců
například z Nizozemska či Dánska, největšími medailovými adepty domácího TUFO
PARDUS PV jsou mezi muži Daniel Babor
s Wojciechem Pszczolarskim.
Zároveň se v Prostějově uskuteční 87. mistrovství republiky dospělých v terčové lukostřelbě, jež bude mimořádné svými dějišti. Kvalifikaci (pátek 27. srpna, 13.30 až 18.30 hodin) i vyřazovací eliminaci (sobota 28. srpna, 9.00 až 16.00 hodin)
totiž hostí fotbalové hřiště v Olympijské ulici za halou Sportcentra
DDM, a finálové boje (neděle 29. srpna, 9.00 až 16.30 hodin) uvidí
široká veřejnost na Masarykově náměstí přímo před radnicí! K favoritům přitom patří zástupci pořádajícího oddílu Lukostřelba
Prostějov Michal Hlahůlek, Josef Křesala, Eliška Koleňáková, Terezie Moudrá i další.
„Diváci, přijďte se pobavit a zafandit na kvalitní sport,“ zvou organizátoři obou akcí, na něž najdete podrobné pozvánky uvnitř
Večerníku.
(son)
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KRAJSKÝ PØEBOR – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. A – 5. KOLO

I.A TØÍDA, SK. B – 5. KOLO

I.B tøíd, sk. A - 5. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 5. KOLO

PØEBOR OFS-II. TØÍDA – 5. KOLO

SK LIPOVÁ
TJ SOKOL BOHUŇOVICE
NEDĚLE 29. 8. 16.30 HODIN

SOKOL KONICE
SK CHVÁLKOVICE
NEDĚLE 29. 8. 16.30 HODIN

FC KOSTELEC NA HANÉ
SOKOL DUB NAD MORAVOU
NEDĚLE 29. 8. 16.30 HODIN

SOKOL OTASLAVICE
SOKOL JEZERNICE
SOBOTA 28. 8., 16.30 HODIN

HANÁ PROSTĚJOV
SLOVAN ČERNOVÍR
SOBOTA 28. 8. 16.30 HODIN

FC PTENÍ
SOKOL VÍCOV
NEDĚLE 29. 8. 16.30 HODIN

fotbalový stadion v Lipové

fotbalový stadion v Konici

fotbalový stadion v Kostelci

fotbalový stadion v Otaslavicích

areál SCM Za Místním nádražím

fotbalový stadion ve Ptení

22

23. srpna 2021

kultura

WWW.VECERNIKPV.CZ
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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pro Večerník

Martin
ZAORAL
Tolik lidí se v Kolářových sadech už
dlouho nesešlo! Náklady na hostování
olomouckého divadla šly zcela z městské
kasy, takže lidé nemuseli zvažovat, zda
kvůli financím na představení vyrazit, či
nikoliv. A tak se jich v příjemně teplém
letním podvečeru pod téměř bezmračnou oblohou sešlo na všeobecně oblíbeném muzikálu skutečně požehnaně.
Pro necelých dvě stě z nich byly připraveny židle, další si buď přinesli

*JM<QNF½?DQ<?GJ,GJHJP>

na Karlštejn. Obdobně tak učiní
i neteř purkrabího Alena, která se
s otcem vsadí, že to pro ni nebude
2ąGFUVCXGPÊ/QTCXUMÆJQFKXCFNC1NQOQWEX[PKMCNQXGNMQT[UGRQLCVQWXÚRTCXQW
Foto: Martin Zaoral
problém.
Celé velkoryse pojaté představení i slušnou choreografií pracující s vel- Diváci do letní noci odcházeli vesměs ke mně dostaly, byly velmi vstřícné.
nabídlo oblíbené melodie, jinak ve kým počtem herců, z nichž každý byl velmi spokojeni. „Nocí na Karlštejně I proto doufám, že Moravské divadlo
své podstatě nemělo moc čím pře- oděn do skutečně propracovaného jsem byla nadšena, spolu s účinkující- Olomouc u nás nevystoupilo napokvapit, což však ani nebyl jeho účel. dobového kostýmu, přičemž některé mi jsem si zpívala písně a jen doufám, sledy,“ usmívala se náměstkyně prosvlastní, nebo se rozesadili na trávu. Pokud něčím vynikalo, pak to bylo dámy doslova oslňovaly nádhernými že to nerušilo ostatní kolemsedící tějovského primátora zodpovědná za
Někteří k tomu využili i prostor před kromě solidních pěveckých výkonu historickými účesy.
diváky. Stejně tak ohlasy, které se kulturu Milada Sokolová.
židličkami v první řadě, které byly saa
rezervovány pro městské zastupi3x foto: Martin Zaoral
tele a další vybrané osoby. Ostatně
podívat se přijel třeba i olomoucký
hejtman. „Divadlo pod širým nebem
určitě není špatný nápad, peníze by se
daly rozházet mnohem nesmyslnějším způsobem,“ zhodnotil lakonicky
tento městský výdaj jeden z diváků,
jehož na divadlo vytáhla jeho manželka.
Zhruba od devatenácté hodiny
mohli lidé sledovat osudy manželky 4QNG'NKwM[2QOQąCPUMÆX[åCFQXCNCMTQO÷R÷XGEMÆ- 0C MQUVÚOGEJ XwGEJ ×éKPMWLÊEÊEJ UK LGLKEJ CWVQąK &KX¾Mč UG RąGF JX÷\F¾TPQW X NGVPÊO RQFXGéGTW
UGwNQQRTCXFWRQåGJPCP÷
Karla IV. Elišky Pomořanské, která JQWOWVCMÆVTR÷NKXQUVRąKRąÊRTCX÷P¾TQéPÆJQ×éGUW FCNKFQFGVCKNW\¾NGåGV
se ze stesku po manželovi převlékne
za muže a poruší tím zákaz vstupu

PROSTĚJOV Kdo by neznal jeden z nejznámějších muzikálů,
jenž vypráví o císaři Karlu IV. a jeho hradu Karlštejn, na němž
nesměly přebývat ženy? Právě všeobecně známý příběh se stal
námětem inscenace Moravského divadlo Olomouc, které s ním
v úterý 17. srpna dorazilo do Prostějova. V rámci Prostějovského
kulturního léta jej jeho členové sehráli před hvězdárnou
v Kolářových sadech. A Večerník byl u toho!

PŮVODNÍ
reportáž
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Mìsto podpoøilo
knihu i koèáry

Prostějov (mls) – Radní na svém
úterním jednání odsouhlasili dotační podporu mířící do kultury.
Částku téměř 136 tisíc korun pošle
magistrát na několik zajímavých
akcí.
„Poskytnuté dotace míří na akce,
jako je oslava 60. výročí hvězdárny, vznik vzpomínkové publikace
o rodáku z Lešan Janu Zbořilovi,
představení historických kočárů
v rámci Hanáckých slavností v Prostějově a také na výstavu nově restaurovaných historických kočárů
od prostějovského stavitele Johanna Weigla,“ vyjmenovala náměstkyně prostějovského primátora
pro kulturu Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Už tomu je 53 let,
co stály v prostějovských ulicích
tanky. Nyní se do těchto dob budete moci vrátit, a to díky archivním
záběrům z roku 1968, které doplní
svými vzpomínkami také pamětníci z Prostějova. Dokumentární
snímek Rekonstrukce okupace
se v prostějovském kině Metro 70
bude promítat ve středu 25. srpna
od 20:00 hodin.
Za vznikem filmu stojí dokumentarista
Jan Šikl, který mnoho let sbírá soukromé filmové archivy. „Před časem

PROSTĚJOV Fenomén Saudek je
nejnavštěvovanější výstavou v galerii
Špalíček po roce 1989. Pokud jste ji
však vy sami ještě neviděli, máte nejvyšší čas. Expozice bude v Prostějově k vidění už jen do 5. září.
Přehlídku toho nejlepšího, co světoznámý fotograf za svůj život vytvořil, doplňují snímky deseti regionálních tvůrců, kteří mu tímto
způsobem vzdávají hold. „Pokud
mám informace z muzea, tak výstava
atakuje hranici tří tisíc platících návštěvníků, což nemá v tomto prostoru za posledních třicet let konkurenci,“ potvrdil nám galerista a iniciátor
celého projektu Jindřich Skácel.
Výstava u návštěvníků zaznamenala
velký ohlas, přestože se nejprve počítalo s tím, že bude umístěna v hlavní budově muzea na náměstí T. G.

Masaryka. Některým jeho zaměstnancům však dílo světoznámého fotografa připadalo pro tyto prostory
příliš komerční. „Za sebe mohu říct,
že jsem rád, že se výstavu vůbec podařilo v Prostějově v tomto rozsahu
uskutečnit, za což patří dík zejména
zkušené muzejní kurátorce Kamile
Husaříkové. Jsem přesvědčen, že
tvorba Jana Saudka by přitáhla lidi
kamkoliv. Ostatně do Prostějova
kvůli ní zamířili návštěvníci i z opravdu velké dálky,“ poznamenal v této
souvislosti Jindřich Skácel.
Výstava Fenomén Saudek bude
ve Špalíčku umístěna už jen do
neděle 5. září. Od pátku 10. září
by ji pak měla vystřídat expozice
archivních fotografií nazvaná Masarykovy návštěvy v Hanáckém
(mls)
Jeruzalémě.

8ÚUVCXCXGiRCNÊéMWRTQUV÷LQXUMÆJQOW\GCUGUVCNCUMWVGéP÷JKVGO
NGVQwPÊJQ PGURQTP÷ DQJCVÆJQ MWNVWTPÊJQNÆVCX2TQUV÷LQX÷
Foto: Martin Zaoral

hodiny přítomné skropil. Ten však
nikoho příliš netrápil a atmosféru
večera to v žádném případě nepokazilo.
Hlavním lákadlem letošních slavnostní zlatavého moku byla jednoznačně kapela Škwor, ale hezky postupně. Hned po vstupu do areálu si
každý z návštěvníků musel okamžitě
všimnout obrovského pódia a areálu
zaplněného stánky s pivem. Na výběr byly také nealkoholické varianty,
takže na své si mohli přijít i řidiči.
K tomu nechyběla spousta dobrot
od klasických klobásek z udírny přes
maso a zeleninu na grilu až po burgery či hranolky.
Před hlavním hudebním šlágrem
se jako předkapela představila stále
známější zpěvačka z Konice Gabriela V.G se svou kapelou, která všechny přítomné dokázala velmi dobře
naladit na další pokračování během
svého více než hodinového vystoupení. „Přijeli jsme na kapelu Škwor,
která je pro nás srdcovou záležitostí.

S velkou chutí jsme si však poslechli
i Gabrielu, a protože jsme ji slyšeli už
poněkolikáté, vnímáme, že hudebně
jde stále nahoru,“ prozradila skupinka přítomných kamarádů z Konice.
Krátce po dvaadvacáté hodině už
pak bylo vše připraveno na zlatý
hřeb pátečního večera. Škwor bouřlivými ovacemi vítali fanoušci, kteří
zcela zaplnili celý prostor pod pódiem. Jedna z nejoblíbenějších českých skupin současnosti předvedla
více než hodinu a půl dlouhou show
a bavila všechny přítomné napříč generacemi. Ukázala, v čem je její síla.
Během celého koncertu se výborně
doplňovala s publikem a vzájemná
kooperace gradovala stejně jako
koncert i jeho atmosféra.
Z písní nechyběly nestárnoucí klasické hity i songy z nejnovějšího
alba. Jedním z vrcholů byl v polovině koncertu song Sraž nás na kolena,
který rozparádil a rozezpíval snad
i místní stánkaře prodávající pivo.
Druhým vrcholem byl přídavek ka-

pely, kterou si publikum vyžádalo
zpět na pódium. Zazněl totiž zřejmě
nejznámější song posledních let, kdy
si frontman Petr Hrdlička vyměnil
elektrickou kytaru za akustickou
a spustil Sílu starejch vín. To už se
areál pod pódiem změnil kompletně
na taneční a hudební parket.
Velká euforie a radost se tak přenesly
z kapely na publikum. „Neskutečné,
nemám slov, kapelu Škwor miluji už
nějakých dvacet let a takový koncert
jsem si nemohl nechat ujít. To, jakou
show tu dokázala předvést, bylo chvílemi až neuvěřitelné, opět dokázala,
že patří mezi přední českou špičku
současné doby,“ přidal svůj pohled
návštěvník Radek, který stál už hodinu před koncertem pod pódiem, aby
si vše patřičně užil z první řady.
„Kdybych měl zhodnotit páteční
program jako ve škole, tak mu musím dát jedničku. Kapela Škwor si
své fanoušky našla i v srpnovém termínu a nezastavil nás ani krátký déšť
během jejího vystoupení. Jako vždy

narazil na několikahodinový materiál zachycující invazi vojsk Varšavské
smlouvy do Československa. Většina
ze záběrů nebyla dosud publikována.
Jejich unikátnost spočívá mimo jiné
i v tom, že je na nich zachycena řada
různých míst po Československu. Nechybí mezi nimi také Prostějov, kde za
oběť invaze padli tři místní obyvatelé,“
popsala vznik díla ředitelka prostějovského kina Metro 70 Barbora Kucsa
Prágerová, která zároveň všechny do
kina srdečně pozvala. „Těšit se můžete
i na režiséra osobně,“ přislíbila. (mls)

6CMVQUQX÷VUMÆVCPM[\EGNC\CDNQMQXCN[&QNPÊWNKEK

Foto: SOkA

Pátek na pivních slavnostech patřil kapele ŠKWOR
PROSTĚJOV Fanoušci legendární české kapely a dobrého piva
se dočkali. Předposlední prázdninový víkend se v areálu za obchodním centrem v Průmyslové
ulici konaly dlouho očekávané
Městské pivní slavnosti. Na výběr více než dvě desítky pivovarů,
víno, ale i něco ostřejšího, k tomu
skvělé jídlo a výborná muzika. Takový byl páteční program jedné
z vrcholných prázdninových akcí
a všichni přítomní se náramně
bavili.

Jan FREHAR
Kdo si na páteční program zakoupil
vstupenky, nelitoval. Brány areálu se
otevřely po osmnácté hodině a zábava pokračovala až do pozdních
večerních hodin. Všechno vycházelo tak, jak si nejen organizátoři, ale
především příznivci dobré muziky
a piva představovali. Za jedinou
drobnou kaňku by se dal označit
krátký déšť, který kolem třiadvacáté

FOTOGALERIE
a VIDEO

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

'PGTIKG\MCRGN[UGRQUVWRP÷RąGNÆXCNCKFQPCFwGPÆJQRWDNKMC
Foto: Jan Frehar
podala bezchybný výkon a dokázala kapelám patří obrovský dík, bylo
zaplnit prostor pod pódiem do po- jasně patrné, že návštěvníky bavily.
sledního místečka. Každý, kdo na Za organizační tým tak musím dát
koncertu byl, ví, že se i přidávalo, ná- za páteční program jednoznačně pavštěvníci kapelu ještě vytleskali, což lec nahoru,“ hlásil hlavní organizátor
je vždy ta nejlepší reklama. I před- pivních slavností Petr Paníček.
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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 zdejší Okrašlovací
spolek. Konala se pravidelně až do roku
2019, kdy ji zastavil koronavirus. Teď je
ale jasné, že si mlsné jazyky opět přijdou
na své. První pocivodový Restaurant Day
se koná v neděli 29. srpna v prostějovském Národním domě, brána zahrádky se
otevře v 11.00 hodin.
„V nabídce budou tradiční grilované chobotnice, domácí buchty, minizákusky, paella, francouzské dezerty, domácí sirupy,
limonády a pivo, marmelády a miniburgery,“
prozradila za Okrašlovací spolek předsedkyně Milada Sokolová. Zároveň zopakovala, 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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I tentokrát bude vstup na sběratelský trh pro veřejnost zdarma,
prodejci pak za místo zaplatí 200
korun. „Pojďme se potkat v centru města, a přitom si vybrat starožitnost, starou hračku, obrazy,
šperky, mince, panenky, bižuterii
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Soutěž s jednoduchými pravidly nejprve zveřejníme otázku či zada- ní. Z osudí pak po každém z klání
bude probíhat na stránkách Večer- ný úkol, na vás bude najít tu správ- vylosujeme jednoho šťastlivce,
níku od 23. srpna do 27. září. Vždy nou odpověď, případně celé řeše- kterého následně zveřejníme.

ϭ͘E<dE1Kd<E1͗

KOHO BYSTE VOLILI ZA NÁ
ÁRODNÍÍHO
PTÁKA ÈESKÉ REPUBLIKY?
ĞƐƚĂŬǀǉŚƎĞũĞƚĞŶƚŽŬƌĄƚŽƉƌĂǀĚƵũĞĚŶŽĚƵĐŚĄ͘:ĂŬƵǎǀĞǀĞēĞƌŶşŬƵƵǀĞĚůůşĚƌŬŽĂůŝĐĞ^ƉŽůƵŶĂWƌŽƐƚĢũŽǀƐŬƵͲ
ǀǇƐŽŬŽƓŬŽůƐŬǉƵēŝƚĞůWĞƚƌ^ŽŬŽů͕ĐŚĐĞƚĂƚŽŬŽĂůŝĐĞŵŝŵŽũŝŶĠǀǇďƌĂƚŶĄƌŽĚŶşŚŽƉƚĄŬĂũĂŬŽŶŽǀǉƐǇŵďŽůŶĂƓşǌĞŵĢ͘

„Blešák“ se vrací! Už tuto neděli
PROSTĚJOV V polovině letošního
července se na prostějovské tržnici
konal premiérový sběratelský trh.
Zájem lidí byl takový, že se jeho organizátoři rozhodli akci zopakovat.
Stane se tak již nadcházející neděli
29. srpna od 7.00 do 11.00 hodin.
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a spoustu dalších zajímavých sběratelských věcí,“ pozval všechny
galerista a organizátor setkání Jindřich Skácel a pragmaticky naplánoval: „A pak se všichni můžeme
přesunout na Restaurant day do
Národního domu!“
(mls)
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HRUŠKA Oblíbená akce Mikroregion Němčicko se baví se uskuteční již tuto sobotu 28. srpna od
13.00 hodin v kulturním domě
v Hruškách. Co všechno se chystá?
Celý podnik bude zahájen slavnostním průvodem od kulturního
domu. Během odpoledne bude připraven zábavný program se spoustou soutěží. Vyhlášení výsledků
by mělo být známo v 18.00 hodin.
V průběhu odpoledne se všichni

přítomní dočkají také vystoupení
zpěvačky Olgy Lounové a všeobecná pohoda by měla pokračovat až
do večerních hodin.
„Rád bych všechny pozval do naší
obce na krásnou akci, kde bude
připravena spousta zábavy i zajímavých soutěží. Ty však zatím
prozrazovat nebudu, protože by se
mělo jednat o překvapení, takže do
poslední chvíle zůstanou utajené,“
vzkázal starosta obce David Barnet.
(jaf)
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Pøed radnicí se promenádovaly modelky

v plavkách. Módní pøehlídka se líbila
8;56172+.#<0/*'4'è-#
24156ö,185-/+564;0ö58ö6#
#*0'&&8ö0/ö56-;0öö
PROSTĚJOV Prostějov - město
módy? Právě tento slogan se úspěšně pokusila oživit Módní přehlídka, která se v rámci Prostějovského
léta konala uplynulý čtvrtek 19.
srpna. Profesionálně zvládnutá
akce nabídla i mnohá překvapení.
Asi jen málokdo například čekal,
že nejžhavější modely vzejdou
z dílny prostějovského obchodu se
arosvětským názvem Švadlenka.
starosvětským
en totiž představil originální, ručTen
něě háčkované plavky. A už vůbec se
ečekalo, že se na molu představí
nečekalo,
vnou obě náměstkyně prostěrovnou
vského primátora!
jovského

ostřílených prostějovských návrhářek Yvony Leitner a Radky Koskové
či oblečení prostějovské značky RV
FASHION. Ostatně právě v jeho
barvách se jako jediná žena v zástupu mužů a chlapců představila také
dlouholetá externí redaktorka Večerníku Aneta Křížová.

Martin ZAORAL
Prostějovské
ostějovské léto se magistrát
rozhodl
zhodl na náměstí oživit něm, co zatím lidé mohli sledočím,
vatt například na akcích, jakými
ou Doteky módy či Zlatá
jsou
hla. Módní přehlídka však
jehla.
ntokrát kromě pratentokrát
cí studentů SŠaM nabídla
DaM
i modely

Kromě této slečny mohli lidé sledovat například nadčasový styl oblečení ze společnosti Go Fashion,
všichni z vystupujících pak na sobě
měli brýle z prostějovské Optiky
Wagner. V rámci doprovodného
programu se na pódiu opakovaně
představila stále oblíbenější prostějovská hherečka a zpěvačka Eva
Hacurová, kterou doplnila mimo
jiné také talentovaná
tal
členka Taneční školy Piourette.
Pi
„Před pár dny
jsem se vrá
vrátila z mistrovství světa
v Anglii, kde
kd jsem v konkurenci padesáti tanečnic
taneč z celého světa obsadila pětadvacáté
pětadv
místo,“ prozradila
Vanesa Bu
Burdová přímo na pódiu
Petru Zak
Zakopalovi, jenž celou akcí
provázel.
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Foto: Martin Zaoral

Že je tu móda opravdu pro každého, se rozhodly všechny přítomné
v průběhu podvečera přesvědčit také
náměstkyně Alena Raškova a Milada
Sokolová. „Před vstupem na molo
jsem byla nervózní, ale nakonec to
byl úžasný, neopakovatelný pocit,“
svěřila se se svými pocity Sokolová,
která zároveň poděkovala Martině
Drmolové z KK Duha. „Každou akci,
kterou si vymyslím, do detailu dotáhne do konce,“ pochvalovala si. „První
módní přehlídka se konala před dvěma lety a já jsem nesmírně ráda, že

se nám podařilo ji připravit i v roce
letošním, protože ten loňský ročník
zhatil koronavirus. Obrovský dík patří prostějovským firmám, obchodům
a také místní střední škole zabývající
se návrhářstvím a šitím oděvů, protože bez nich by to v žádném případě
nešlo. Opět jsme dokázali, že město
Prostějov je stále Městem módy,“ neskrývala spokojenost Milada Sokolová a přidala jeden vzkaz: „Velký obdiv
patří i ženám a mužům, které se na
molu objevily. Mnoho z nich se stali
modely a modelkami jen pro tento

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

večer, za což jim patří velké poděkování a mají můj neskonalý obdiv.“
Prostějovské náměstí rozhodně
neosiří ani o nadcházejícím týdnu.
Právě naopak! V úterý 24. srpna se
jeho četní fanoušci mohou těšit na
písničkáře Pokáče, hned následující den jako hlavní hvězda vystoupí
Michal Hrůza a ve čtvrtek 26. srpna Hanu Zagorovou potýkající se
s následky covidu nahradí jedna ze
světově nejuznávanějších revival
kapel legendárních The Beatles –
slovenská skupina The Backwards.

jaká byla proosttějovvskká móddní přehhlíídkka...
3x foto: Martin Zaoral

*GTGéMC'XC*CEWTQX¾
Foto: internet
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Velkým tahákem byla i show +9ę='É518

PLUMLOV Naši předci nás napříč staletími mohou nejen obohatit svými myšlenkami, ale také
inspirovat svým rukodělným
umem. V případě některých řemesel je do dnešní doby uchovává už jen nemnoho nadšenců.
Někteří z nich se na oba dva dny
uplynulého víkendu sešli na
zámku v Plumlově. A Večerník
byl u toho!

původní
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zvídaví návštěvníci na akci mohli zjistit,
jak se pracovalo na středověkém soustruhu, kterak se vyráběly tolik potřebné provazy, dozvědět se také řadu zajímavostí
o tehdejších zbraních, nahlédnout do
tajemství mincířství či si objasnit význam
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autentickou
t ti k středověkou
tř d ěk hhudbou.
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Velkým lákadlem pak nepochybně byla
sobotní ohňová show konaná ve sklepě
www.vecernikpv.cz
pod kavárnou. „Byla naprosto super,
překvapilo mě, kolik mladých a šikovných lidí během ní vystoupilo. Člověka
BYLI JSME
U TOHO
to pohltilo až tak, že úplně přestal vnímat
štiplavý zápach kouře z ohňů, který neměl ze sklepa kam unikat. Ten si naplno
uvědomil až při odchodu,“ zhodnotil
jeden z návštěvníků.
Řemesla na zámku byla poslední letošní
akcí nabitého prázdninového kulturního programu na plumlovské památce.
0¾XwV÷XPÊM[ RNWONQXUMÆJQ \¾OMW XÊVCN K VGPVQ WUO÷XCXÚ
Větší množství návštěvníků se tu dá
OKPEÊą.
Foto: Martin Zaoral
očekávat až v sobotu 18. září, kdy se
pojmů jako karetkování či lucetkování.
v podobě celé řady dobových šer- zde bude konat již tradiční Dobývání
Kdo se kromě toho chtěl také ba- mířských či tanečních vystoupení, Plumlova v režii Klubu vojenské hisvit, pro toho byl připraven program z nichž některá byla doprovázena torie Dukla.
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na

0QXÆITCHHKVKJTCLGXwGODCTXCOK

jjaká
aká byla
byla řemesla
řem
messla a je
jejich
ejicch li
lidé...
idéé....

3x foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Ode dnešního
dne, tj. pondělí 23. srpna, začíná
Patrizio Anastasi zdobit jednu
stěnu prostějovské hvězdárny
v Kolářových sadech velkoplošnou malbou. Název je odvozen
od fenomenálního úspěchu, který zaznamenala československá
účast na světové výstavě EXPO 58
v Bruselu. Dnes se mladí lidé k tomuto stylu vrací.

Foto: www.prostejov.eu

Tvorba italského umělce lehce připomíná tzv. „bruselský styl“, který se u nás
uplatňoval v 60. letech 20. století. Akce
je součástí olomouckého Street art festivalu. „Jeho specifický rukopis, který
vychází z oblastí grafického designu
a ilustrace, tak bude natrvalo zdobit
Kolářovy sady,“ uvedla Iveta Fréharová
z prostějovské hvězdárny s tím, že v doprovodném programu si lidé budou
moci graffiti sami vyzkoušet. (mls)
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Pivní slavnosti bavily v pátek i sobotu
PROSTĚJOV Dva dny plné živé muziky přivádějící fanoušky do varu, ale také dobrého jídla a více než dvaceti druhů piv jsou u konce. A i letošní již devátý ročník pivních slavností, který se poprvé proměnil na dvoudenní akci,
stál opravdu za to. Počasí se kromě krátkého sprchnutí v pátečním večeru vydařilo a lidé se po celou dobu náramně bavili. Stejně na tom byl i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, mediální partner akce. Tahle akce byla prostě parádní!
FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
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pro Večerník

Jan
FREHAR
Sobotní program zahájila náměstkyně
prostějovského primátora Milada Sokolová.
V letošním roce si však společně s organizátory
pouze přiťukla, tradiční soutěž o nejrychlejší zdolání piva letos neproběhla. „Letos jsme se rozhodli,
že si jenom přiťukneme. Myslím si, že chlapci z organizačního výboru věděli, že zase nemají natrénováno a znovu bych
je porazila, takže se raději vzdali bez boje,“ prozradila redakci.

-Ì'/2.É9$9Ì12+/$91ă9ä$.3,92
Pivovary ze všech možných koutů republiky, a že jich bylo více než
dvě desítky, měly pro své zákazníky připraveno bohaté množství různých speciálů i klasiku. Nechyběly alko i nealko varianty, různé speciály
a silnější piva, ale také stále populárnější ochucené varianty. Na své si
tak přišli všichni milovníci zlatavého moku a ochutnat mohli také řidiči.
„Na akci sice máme řidiče, ale nyní zrovna pijeme nealko pomelo od
Litovle. Nepřijel jsem se sem jen opít ze všech možných druhů piv, ale
především za velmi dobrými kapelami, takže alko s nealkem pravidelně
střídám,“ prozradil Pavel Novák, který přijel z Olomouce.
Našli se však i tací, kteří se během obou dnů snažili zažít všechny přítomné pivovary. „V pátek jsme si dali za cíl pokusit se obejít celou levou stranu.
V sobotu jsme měli v plánu zase tu pravou, ale musím říct, že nakonec se
nám to moc nepodařilo a vzdali jsme to. Těch piv by bylo opravdu hodně,
ale většina z nich nám moc chutnala,“ říkala s úsměvem parta kamarádů
z Prostějova, kteří na akci strávili páteční i sobotní večer.
Kromě obrovského výběru moku nechyběly i stánky s lihovinami a ostřejším pitím, ale například víno, které mělo také skalní příznivce. Pozadu nebyli ani milovníci kávy.
Po pivu však bývá také hlad, a i na ten zdejší organizátoři a stánkaři mysleli. Na výběr byla celá řada dobrot od kuřecího masa po hovězí. Grilo-
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vané a také uzené maso, lahodné hamburgery, langoše nebo hranolky
s velkým výběrem dresinků.

6.87(ÿ1É1É/2æ9ë%251e08=,.<
Na obrovském pódiu v pátek návštěvníky bavila Gabriela V.G a legendární česká kapela Škwor (čtěte na straně 22 – pozn.red.). Sobota patřila
místním Kontaktům, notoricky známé skupině Premier, zlatému hřebu v podání Komunálu a celou akci uzavřela skupina Hanz´s Fuckers,
která na poslední chvíli vystřídala kapelu Limetall. „Musím přiznat, že
na tuto změnu, která se udála až během posledních hodin, jsem zaregistrovala negativní reakce z řad občanů. Od těch, kteří si však našli cestu
na pivní slavnosti, jsem slyšela jen slova chvály, přítomní se po oba dny
bavili,“ dodala k této situaci Milada Sokolová.
Některé z návštěvníků dokonce nalákala až hudba během páteční produkce. Jako přiblížil například i Lukáš Hrdlička, který dorazil společně
s kamarády, když z dálky slyšel hrát dobrou muziku. Návštěvy nelitovali. „Seděli jsme u pivka a slyšeli z dálky hudbu, tak jsme si zavolali taxík
a vyrazili sem. Je potřeba se v životě bavit a nebýt jen někde uzavřený. Je
to tady opravdu parádní a jsem rád, že jsme sem zavítali,“ hlásil.

Sobotní program nabídl I skvělé koncerty.
Hned na začátku programu se představila
dobře známá místní kapela Kontakt a našla si
své věrné fanoušky, kteří si s ní rádi zazpívali známé songy. Mezi
nimi nechyběla ani náměstkyně primátora Milada Sokolová, která
sice slíbila, že je během jedné z písní doplní na bicí, ale na svůj obdivovaný nástroj se prý zatím nedokázala dostatečně připravit, do
příštího ročníku se to prý pokusí napravit. Poté přišla na řadu skupina Premier, která už trochu přitvrdila notu a naladila publikum
na legendární kapelu Komunál.
Ta si pro fanoušky připravila také více než hodinu a půl dlouhý
koncert, jenž dostával své příznivce do varu. V zaplněném areálu
tak byl slyšet nejen zpěv kapely, ale i doprovázejícího publika. „Na
Komunálním odpadu jsem vyrostl, takže tady nebylo příliš o čem
hovořit a hned když jsme viděli program, tak jsme zakoupili vstupenky. Koupili jsme si tu i jejich merch a celý den jsme si tu opravdu užili.
Celá dvoudenní akce pak byla zakončena kapelou Hanz´s Fuckers,
v nočních hodinách se pak areál za obchodním centrem pomalu
a jistě vylidňoval. Dva dny plné skvělé zábavy, vynikajícího jídla
a opravdu široké nabídky tak bavily všechny generace, které na
akci během obou dnů dorazily a odnesly si spoustu zážitků, na které nyní mohou opakovaně vzpomínat.

jjaké
aké bbyly
yly pivní
pivvní slavnosti
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4x foto: Jan Frehar
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Cyklistickému svátku na prostějovské dráze bude patřit nadcházející pátek a sobota
PROSTĚJOV Oddíly SKC Prostějov, Ricardo Prostějov a TUFO
PARDUS Prostějov pořádají s podporou partnerů v čele se statutárním městem Prostějov 22. ročník mezinárodních závodů
v dráhové cyklistice Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka 2021. Uskuteční se v pátek 27. a v sobotu 28. srpna na
velodromu za Kosteleckou ulicí.

tBi΄BƂåœĈ΄Ƃĳƻ΄ƂŜƊƖđŃŜƵ
ͯ΄iĎőŜƂĳæŉƞ΄tƖőåƂå΄iåŉĎăņå΄̇̅̇̆
PÁTEK 27. SRPNA
První blok – 11.00 až 15.00 hodin: omnium junioři I.

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
VEND
D
„Každoročně organizujeme celou
řadu různých akcí, ale Memoriál
Otmara Malečka konaný tradičně
jako Grand Prix Prostějov je vždy
opravdovým vyvrcholením naší
sezóny v domácím prostředí. Právě na tohle klání se všichni pokaždé speciálně těšíme, což plně platí
i letos,“ ujistil sportovní šéf TUFO
PARDUS PV a ředitel GPP – MOM
Michal Mráček.
Po oba dny se startuje v pravé poledne, rychlostními i vytrvaleckými
disciplínami nabitý program veškerých věkových kategorií pak bude
pokračovat až do večerních hodin.
Sobotním zlatým hřebem celého
podniku se jako obvykle stane madison mužů, tedy bodovací závod dvojic coby vlastní Malečkův memoriál.
„Právě bodovačka dvojic byla Oťasovou nejoblíbenější disciplínou,
proto madisonem tradičně skládáme poctu tomuto skvělému sportovci a kamarádovi, který bohužel
už dlouho není mezi námi. Díky
tomuto závodu ale stále žije jeho
odkaz, navíc umocněný pokračující
spoluprací s Otmarovou dcerou Kateřinou Malečkovou. Výtěžek z dob-

rovolného vstupného i tomboly tak
znovu bude věnován Onkologickému oddělení Fakultní nemocnice
Olomouc,“ připomněl Mráček.
Co účastnické obsazení nadcházejícího vrcholu na hanácké dráze?
„Přivítáme jezdce ze třinácti zemí
světa. Slušně našlapaná je hlavně startovní listina vytrvalostních disciplín,
kromě našich želízek v ohni Wojciecha Pszczolarského a Daniela Babora
dorazí svá vítězství z loňska obhajovat
Nizozemci Philip Heijnen a Vincent
Hoppezak. Do bojů o nejvyšší příčky
bude chtít určitě promluvit také čtveřice mladíků z dánské reprezentace.
A zajímavou postavou je nepochybně
i Daniel Crista z Rumunska, jenž na
posledním mistrovství Evropy vybojoval fantastickým výkonem bronzovou medaili v bodovacím závodě,“ vyjmenoval Mráček taháky dvaadvacáté
edice GPP – MOM.
Lákadlem pro aktéry je zařazení do mezinárodního kalendáře
UCI, tím pádem si lze připisovat
body do žebříčku, který je určující pro start v jednotlivých dílech
Světového poháru, potažmo při
globálních akcích (kontinentální
šampionáty, mistrovství světa,
olympijské hry). Na druhou stranu
se organizátoři logicky potýkají rovněž s komplikacemi způsobenými
současnou dobou koronavirovou.
„V letošním roce poznamenaném
covidovou pandemií, kdy se velká

·VGTÚCUVąGFCRCVąÊ
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PROSTĚJOV V posledních dvou
letech se stalo pravidlem, že Malečkovu memoriálu termínově
předchází jiná top akce dráhové
cyklistiky na prostějovském velodromu, a sice Velká cena Olomouckého kraje. Loni zavedená
tradice (vynucená i covidem)
platí také letos, významné závody
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PROSTĚJOV Druhý závodní den
mistrovství Evropy v nizozemském Apeldoornu přinesl obrovskou radost českým barvám, ale
také klubu TUFO PARDUS Prostějov! Matyáš Koblížek vybojoval
titul juniorského mistra Evropy
ve vylučovacím závodě, Daniel
Babor bral bronz ve scratchi kategorie U23 a i Gabriela Bártová
ještě po pádu ve vylučovacím závodě přidala sedmé místo mezi
juniorkami.

proběhnou v úterý 24. a ve středu
25. srpna.
Program VCOK je velice podobný
o dva dny pozdější Grand Prix Prostějov. „Pojedou se sprinterské i vytrvalecké disciplíny všech věkových kategorií, a to v úterní i středeční den od
pravého poledne až do večerních hodin s předpokládaným koncem okolo

Talentovaný jezdec Matyáš Koblížek
zahájil ME čtvrtou pozicí ve scratchi.
Nepopulární „brambory“ si pak vynahradil druhý den ve vylučovacím
závodě, kde skvělým výkonem triumfoval a na krk si pověsil zlato. Matyáše
na pódium doprovodili druhý Dmitrii
Dolzhikov z Ruska a třetí Dominik Ratajczak z Polska.
Jen chvíli před Koblížkem usiloval
o evropské vavříny Daniel Babor v disciplíně scratch mužů do 23 let. A jeho
maximální snaha podpořená neméně
kvalitním výkonem byla odměněna
bronzovým kovem za třetí příčku. Titul

+ II. část, omnium muži I. + II. část, keirin muži kvalifikace, sprint ženy kvalifikace, scratch ženy finále.
Druhý blok – 15.00 až 21.00 hodin: omnium junioři III.
+ IV. část, omnium muži III. + IV. část, keirin muži finále, bodovací závod ženy finále, madison ženy finále, sprint
ženy finále.
SOBOTA 28. SRPNA
První blok – 11.00 až 15.00 hodin: scratch muži kvalifikace, sprint muži kvalifikace, omnium ženy I. + II. část,
scratch muži finále.
Druhý blok – 15.00 až 21.00 hodin: bodovací závod
muži finále, sprint muži finále, bodovací závod junioři finále, keirin ženy finále, omnium ženy III. + IV. část, madison muži finále.
Nejde o kompletní výčet všech disciplín, na programu
je i řada dalších závodů mládežnických kategorií.

část dráhových i silničních závodů
termínově stěhovala do druhé poloviny sezóny, se startovní listina skládá přeci jen hůře. Velkou roli samozřejmě hraje také nedávno skončená
olympiáda. Spousta cyklistů a celých
týmů si po Tokiu vybírá zasloužené
volno, od závodění si dává oddech.
Přesto věřím, že se bude v rámci
Grand Prix Prostějov – Memoriálu
Otmara Malečka 2021 na co dívat.
A ze všeho nejvíce si logicky přejeme
hezké počasí bez deště,“ zdůraznil
Michal Mráček.

Záštitu nad významným sportovním podnikem našeho regionu
tradičně převzal prostějovský primátor František Jura. „Memoriál
Otmara Malečka pořádaný v posledních letech jako Grand Prix
Prostějov má obrovskou tradici
a já chci všem organizátorům moc
poděkovat, že v dnešní složité době
pokračují v jeho konání. Na tyhle
závody jsem se vždycky chodil dívat
ještě před svou politickou dráhou
a dál pravidelně chodím i teď, když
dělám primátora. Pokaždé se moc

jednadvacáté hodiny. Rovněž Velká
cena Olomouckého kraje je přitom
zařazena do mezinárodního kalendáře UCI,“ prozradil šéf akce a sportovní ředitel pořádajícího TUFO
PARDUS Prostějov Michal Mráček.
Záštitu nad kláním převzal hejtman
Olomouckého kraje Josef Suchánek, kvalita startovního pole se blíží

GPP – MOM. „Moc nám záleží na
tom, aby úroveň tohoto významného cyklistického dostaveníčka pod
krajskou patronací byla co nejvyšší.
Snad nám bude přát příznivé počasí
a jak účastníci, tak diváci si naplno
užijí obě námi organizované sportovní akce během jediného týdne,“
zdůraznil Mráček.
(son)
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těším jak na vysokou sportovní
úroveň, tak na krásnou atmosféru.
A musím říct, že je to vždy bomba
zážitek, při sledování těchto závodů mívám až husí kůži. Proto jsem

hrdý, že takovou super akci v Prostějově máme. Nezbývá než popřát
příznivé počasí, co nejvíc diváků
v hledišti a ať se vše maximálně vydaří,“ prohlásil Jura.
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1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Liška, Žabka (Slovensko)
Homolka, Kaňkovský (Česko)
Garber, Stocher (Rakousko)
Bláha, Lazar (Česko)
Buráň, Kaňkovský (Česko)
Dostál, Špička (Česko)
Kaňkovský (Česko)
Kaňkovský, Lazar (Česko)
Kaňkovský, Lazar (Česko)
Buttazzoni, Ciccone (Itálie)
Bláha, Hochmann (Česko)
Kadlec, Kaňkovský (Česko)
Kadlec, Kaňkovský (Česko)
Kadlec, Kaňkovský (Česko)
Buttazzoni, Coledan (Itálie)
Rugovac, Sisr (Česko)
Buttazzoni, Scartezzini (Itálie)
Mastaller, Matzner (Rakousko)
I. Oliveira, R. Oliveira (Portugalsko)

bral Portugalec Caixas Rodrigo, stříbro
Belgičan Dens Tuur.
Smůlu si v Apeldoornu vybrala další
vyslankyně Prostějova Gabriela Bártová ve vylučovacím závodě juniorek.
Připletla se totiž do hromadného pádu,
přesto i notně potlučená se dál rvala
o co nejlepší umístění. A sedmý post byl
za daných okolností maximem, navíc
tento výsledek je rovněž velmi cenný.
„Už první den mistrovství ve scratchi
Matyáš ukázal, že na Evropu přijel
v dobré formě a jen kousek ho dělil
od medaile. Ve vylučovačce předvedl
skvělý výkon po stránce výkonnosti

i taktiky a právem mu patří titul. Co se
týče Dana Babora, ten si prostě šel pro
placku a celý závod patřil k nejlepším
ve startovním poli. Jeho odhodlaný výkon byl po zásluze odměněn bronzem.
Skvělý šampionát vyšperkoval ještě
stejně cenným kovem a třetím místem
v olympijské disciplíně omnium. Gábina si vybrala trochu smůly, po loňském
stříbru určitě pomýšlela výše. Bohužel
pády k cyklistice patří a sedmé místo je
určitě za daných okolností solidní výsledek,“ zhodnotil Martin Cetkovský,
trenér TUFO PARDUS Prostějov i juniorské reprezentace ČR.
(son)
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Jan FREHAR
PROSTĚJOV Předminulý víkend se v obci Litultovice konalo mistrovství České republiky kušistů. Svůj loňský triumf obhájil člen Střeleckého klubu šípových zbraní
Plumlov Bohumil Korbař. Letošní sezóna je však velmi ovlivněna pandemií, a i proto
není na letošních závodech konkurence taková, jako tomu bylo dříve.
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SARAJEVO, PROSTĚJOV Prostějovský
box měl nemalou zásluhu na velmi úspěšném vystoupení reprezentace České republiky při Mistrovství Evropy školní mládeže v Bosně a Hercegovině.
Talentovaný člen BC DTJ Prostějov Dorian
Kropog (váhová kategorie do 40 kilogramů) zůstal v Sarajevu krůček od medaile.
Svůj úvodní duel proti Dominiku Raguzovi
z Chorvatska totiž suverénně vyhrál r.s.c. v 1.
kole, ale vzápětí ve čtvrtfinále už nestačil na
Petrose Konstantiniudise (Řecko) jasným poměrem 0:5 na body.
„Pro Doriana šlo o první velkou mezinárodní
akci v životě, dosavadní vrchol kariéry. Jeden
zápas přesvědčivě zvládl kvalitním výkonem
a ve druhém byl objektivně horší, takže žádná
křivda, zasloužené vyřazení. Přesto zanechal
při své premiéře dobrý dojem a nasbíral cenné zkušenosti do budoucna,“ zhodnotil trenér
BC DTJ Martin Klíč.

?JO<àIÁ

5RQNGéPÚUPÊOGMXÚRTCX[è4\/'wMQNPÊON¾FGåGX5CTCLGXW&QTKCP-TQRQIVąGVÊ\NGXC/CTVKP-NÊé
X\CFW\CPÊO
Foto: Facebook

Ten během kontinentálního šampionátu
nejmladší věkové kategorie vedl coby kouč
národního výběru dívek hned tři své reprezentační svěřenkyně. A dvě z nich dosáhly na cenné kovy, jedna z nich dokonce na titul!
Julie Poledníková (do 54 kg) v osmifinále
porazila Milu Georgievu (Makedonie) jednoznačně r.s.c. v 1. kole, ve čtvrtfinále udolala Austoju Stulguiskaite (Litva) 4:1 na body
a v semifinále podlehla Yulii Stupakove (Ukrajina) hladce 0:5 na body, čímž získala bronz.
Viktorie Jílková (do 51 kilogramů) v osmifinále přejela Innu Tsarukovou (Ukrajina) 5:0
na body, ve čtvrtfinále smetla Brunildu Barcu

(Itálie) r.s.c. ve 2. kole, v semifinále nedala šanci Ruken Levent (Turecko) 5:0 na body a ve
finále přemohla i Valerii Ryzhovou (Rusko)
4:1 na body. Takže snové zlato!
Amálie Lantová (do 48 kg) měla na úvod
ME volný los, načež ve čtvrtfinále nedokázala
konkurovat favorizované Kristině Borisenko
(Rusko) 0:5 na body.
„Celkově holky prokázaly výbornou připravenost, svůj talent, boxerské schopnosti i bojovnost. Na mezinárodní úroveň evidentně mají,
dvě medaile a hlavně triumf Viky Jílkové jsou
krásným úspěchem. Teď je potřeba pracovat
dál,“ shrnul Martin Klíč.
(son)
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Jen těžko mohlo letošní léto nabídnout více sportovních akcí než letos. Hokej, fotbal, cyklistika se
za navzájem prolínaly, sportovní snažení bylo korunováno olympijskými hrami. Po dlouhých měsících totálního lockdownu se dá říct, že se jednalo
o ideální reklamu pro sportovce k návratu k jejich
oblíbenému sportu či pro děti k jejich vytouženému startu.
Velkou měrou se o to zasloužili také čeští reprezentanti, kteří předváděli opravdu skvělé výkony.
A najít si mezi nimi svůj vzor by nemuselo být pro
všechny nové nadšence až tak složité. Kdo by nechtěl být hokejistou na mistrovství světa, novým
Schickem nebo Součkem na EURU. Nové další
talenty by po úspěšné olympiádě mohl zase přilákat tenis v Prostějově, který vychoval nejednoho
špičkového hráče a nejednu hráčku.
Věřím, že se najde také řada nových malých bojovníků, jež by se rádi stali novým Krpálkem. Reklamu zkrátka čeští sportovci udělali opravdu vynikající. Nyní bude důležité, aby se k tomu správně
postavily také kluby, trenéry mládeže nevyjímaje.
Pokud v nich dočasný elán a zápal dokážou udržet
a vybudovat jim ke sportu opravdový vztah, nemusela by situace do budoucna být až tak špatná.

Už start nového ročníku amatérských fotbalistů ukazuje jednu věc. Rozhodčí to zase nebudou mít lehké. Každá jejich chyba je téměř
neodpustitelná a nadávek na jejich adresu stále neubývá. Přitom to jsou jen lidi. Troufám si
říct, že v zápase nadrobí chyb méně než drtivá
většina hráčů na ploše.
Teď už však nejde jen o určité vylití si zlosti.
V poměrech, které s nedostatkem rozhodčích
panují, by mělo být opravdu důležité si těchto
mužů s píšťalkou vážit, protože jakmile se rozhodnou i oni seknout s tímto nezáviděníhodným úkolem opakujícím se víkend co víkend,
lehce se může stát, že se na vyškolené muže
bude s láskou vzpomínat.
Stále mi přijde, že si myslí nejen řada fanoušků v hledištích, ale i hráčů, že by zápas zvládla
odřídit lépe. Nejeden vulgární výraz je toho
dokladem. Proč si tedy tito hrdinové neudělají
rozhodcovský kurz a nepředvedou nám stoprocentní výkon? S tímto tempem „vymírání“
sudích si troufám tvrdit, že ta doba, co nevidět
opravdu přijde, a obávám se, že to bude znamenat daleko větší ránu pro celý amatérský
fotbal než pandemie.

Netrvalo to příliš dlouho a po dvou kolech tu
máme prvního odpadlíka z fotbalových soutěží.
Spekulovalo se nad tím, že by měl do Kojetína
zamířit Zdeněk Zlámal, vynikající brankář se zkušenostmi nejen z České ligy, ale také ze zahraničí.
Jenže konečný výsledek Kojetína? Dvě porážky
a odstoupení z I.A třídy Olomouckého KFS?!
Tím by se však zřejmě nemuselo končit a nedostatek hráčů pociťují i některé regionální kluby.
První jaro s covidem ještě neznamenalo velký
odliv hráčů, druhý tvrdý lockdown od podzimu
do konce jara už však tak jednoduchý nebyl. Drtivá většina klubů jisté odchody hlásila, a to se
nebavíme o přestupech. Čím nižší soutěž, tím
byl pokles znatelnější. Vypovídá to také o tom,
že věkový průměr je soutěž od soutěže vyšší.
Starší hráči už se zkrátka po delší pauze vracet
nechtějí.
A odehrát v dnešní rychlé době sezónu s patnáctičlenným kádrem je téměř nemožné. Přijde
zranění, nemoc, práce, rodinné akce a už to nelze dát dohromady. Fotbal tak zatím přežil okamžitý úbytek klubů, který se čekal razantnější.
Teď však postupně nastává období, kdy to půjde
„látat“ čím dál hůře.

PROSTĚJOV Radní předkládají zastupitelům návrhy na
dotační programy v oblasti
sportu pro rok 2022. Organizace i jednotlivci tak budou moci
opět žádat o finanční podporu
města.
„Konkrétně se bude jednat o program na podporu sportovní činnosti a program na podporu pořádání jednorázových sportovních
akcí. Vše pro rok 2022 z rozpočtu
města Prostějova,“ upřesnil náměstek primátora Jan Krchňavý,
v jehož pracovní náplni je, mimo
jiné, zastoupena i tato oblast.
Jedním ze zásadních kritérií pro
poskytnutí dotace v rámci chystaných dotačních titulů bude zveřejnění účetní závěrky za rok 2020
(vyvěšením do 31. 12. 2021 ve
veřejném rejstříku) u těch žadatelů, kteří tuto povinnost ze zákona
mají (nebo zveřejnění přehledu
o majetku a závazcích u těch žadatelů, kteří vedou jednoduché
účetnictví).
„Odbor školství, kultury a sportu
Magistrátu města Prostějova plánuje uskutečnit informativní seminář pro žadatele o dotace v oblasti sportu. Seminář se uskuteční
v měsíci říjnu, termín bude upřesněn,“ informoval dále náměstek
Krchňavý a doplnil, že radní pro
oba dotační programy schválili
rozpočet ve výši 23 milionů korun.
(red)

fotbal
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Tomáš KALÁB

PROSTĚJOV Pětadvacetiletý útočník toho ve své kariéře prošel
na fotbalové Moravě docela dost. Začínal v Olomouci, hrál MSFL
v Kroměříži, Mohelnici, Holicích, Hodoníně a Blansku, kde také
poprvé okusil profesionální fotbal ve druhé lize. V této sezóně má
Filip Žák (na snímku) za úkol sázet branky za Prostějov. A proti
Třinci to splnil beze zbytku, když si vychutnal brejkovou situaci
a vstřelil vítěznou branku utkání.
hned v úvodu. Jak byste zhodnotil
jeho průběh?
yy Utkání s Třincem jste nezača- „Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobli optimálně, když jste inkasovali ře. Říkali jsme si, že si musíme dát pozor

Tomáš KALÁB

tak stál o Vasila Kušeje. Ten rozhodl
utkání ve Vratimově a v sobotu byl
u obou rozhodujících gólů ve druhém
poločase.
Jak se dalo očekávat, trenér Jarošík
v týdnu řádně protočil kádr. V obou
zápasech nasadil v základní jedenáctce
takřka jiný tým, spojovacími články
byla pouze dvě jména – Omale a Žák.
Ve středu přikročil k zásadnímu stří-

BYLI JSME
U TOHO
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ne jste začínali tahat za kratší konec,
museli jste je otáčet, nakonec jste je
otočili do vítězného konce. Jaký to
má vliv na psychiku hráčů?
„Určitě to povzbudí, není to vůbec
jednoduché otáčet. Projeví se při tom
charakter a síla týmu. My jsme si teď začali věřit, máme nějakou sérii, kdy jsme
neprohráli, takže jsme dobře naladěni
a věříme si coby silné mužstvo.“

yy V obou zápasech minulého týd- yy Další týden máte co do skladby

na začátek, a dostali jsme hned gól, což se
nám nepovedlo. Soupeř tam měl ještě pár
brejkových situací, které naštěstí nedohrál.
Nám se podařilo brzy vyrovnat a od čtrnácté minuty jsme pak dominovali na hřišti my a utkání dotáhli do vítězného konce.“
yy Po pohledné a vydařené brejkové
situaci jste vstřelil vítěznou branku
zápasu, jak jste celý moment vnímal?
„Jsme v tomto ohledu silní, máme
vpředu rychlostní typy. Vasil Kušej míč
výborně vyvezl přes dva nebo tři hráče,
nachystal mi to na vápně, mně to pak
stačilo zakončit z jedničky. Umístil jsem
to tak, jak jsem chtěl, na zadní tyč. Ale
obrovský kus práce odvedl Vasil Kušej.“

www.vecernikpv.cz

zápasů obdobný, věříte ve stejný
úspěch, tedy postup a tři body s Vyškovem?
„Doufám, že se nám ve středu podaří
postoupit do třetího kola a poté potvrdit
současnou formu o víkendu v lize. Každý hráč raději hraje, než trénuje, no a my
jsme rádi, že můžeme hrát i ve středu.
Připravíme se na ně a doufám, že obě
zvládneme.“

„Začátek zápasu byl pro nás ideální, dali
jsme gól a měli jsme další dvě šance. Po
patnácti minutách to mohlo být 0:3, ale
na to se bohužel fotbal nehraje. Prohra
je stejná jako v předchozích zápasech.
Musíme zvýšit důraz a také udržet stejné tempo hry po celé utkání. To je věc,
na které je potřeba zapracovat.“

VSRUWRYQÉPDQDzHU7ÔLQFH

Marek ÈELÙSTKA

potěšili domácí opět oko fotbalového
diváka, když přes Bartolomeua se míč dostal ke Koudelkovi, ten vracel míč do šestnáctky a Jiráčkovo zakončení jen opravdu
těsně minulo tyč Hasalíkovy branky.
Místo snahy hostů o vyrovnání přicházely
další šance eskáčka. Obraně Slezanů tentokrát unikl Žák a Koudelkovi při zakončení v šestnáctce selhala mířidla. Tentýž
hráč v dalším brejku vyzval ke skórování
Kušeje, ten však nechal vyniknout Hasalíka. Ostatně spolupráce obou hráčů měla
své ovoce ještě přinést. V závěru zápasu
to zkoušel Šteinhübel, dalekonosná střela
ale branku minula. To Javůrek pak z první
minul tyč jen velmi těsně.
Zoufalý nápor hostů v nastaveném čase
přinesl rozhodnutí na druhé straně. Svoji rychlost opět uplatnil Koudelka, přes
gólmana dostal míč na parťáka v brejku
Kušeje, který měl před sebou prázdnou
bránu – 3:1. Tři body tak po zásluze zůstaly na Hané.

„Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. Úvod jsme ale dobrý neměli, přežili
jsme za stavu 0:1 nějakou šanci soupeře,
při stavu 0:2 bychom to už asi neotočili.
Probudili jsme se až ve druhém
poločase, první půle byla taková nemastná, neslaná, byli jsme nervózní, což
samozřejmě také ovlivnil brzký laciný
gól. Na druhou stranu jsme brzy, také po
rohu, srovnali. Jsem rád, že si kluci vzali
k srdci pokyny nás trenérů o přestávce.
Po ní to bylo úplně jiné mužstvo. Mělo
elán, mnohem víc hráčů se nabízelo
do kombinace a obrana soupeře už
do ničeho nepustila. Myslím si, že ve
druhém poločase, zejména v poslední
půlhodině, jsme zápas ovládli, měli jsme
několik šancí. Ofenzivní hráči zápas
rozhodli svojí kreativitou a šikovností, na
což jsme tak trochu spoléhali.“

Pozápasové
hodnocení
trenérù
Jiøí JAROŠÍK - 1.SK Prostìjov:

mířil nad branku. Tentýž hráč mířil později přesněji, ovšem jeho střela do středu
branky byla pro Muchu lahůdka. Herně
a výsledkově vyrovnaný zápas mohl ještě před přestávkou překlopit na domácí
stranu po Koudelkově vydařené akci Bertolomeu, zakončení šlo ale nad branku.
Třinecký trenér František Straka do druhé půle přišel s jedním střídáním, rozjetý
Prostějov ale nezastavil. Aktivitu směrem dopředu nejprve vyjádřil Bartolomeu dobrou střelou, kterou likvidoval
třinecký gólman Hasalík. Deset minut
po změně stran přišel ukázkový brejk
v podání dvojice Kušej – Žák. Prvně
jmenovaný přešel přes tři bránící hráče,
neukvapil se a předložil míč ideálně Žákovi, který technicky na zadní tyč překonal Hasalíka – 2:1.
Od této chvíle měl Prostějov zápas jasně
pod kontrolou. Hosté to zkoušeli spíše
nákopy, které řešil s přehledem stoper
Schuster. Dvacet minut před koncem
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„Není jednoduché
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Ten výrok zní obvykle jako klišé. Trenéři i hráči často zdůrazňují, že druhá
liga je velmi vyrovnaná soutěž, v níž
není předem jasných favoritů a outsiderů. Tento ročník si zapsal zatím
pouhých pět kol, v nichž ale stačil dát
výše uvedenému za pravdu. Připomeňme si namátkou pár výsledků:
Sparta B – Prostějov 4:0, Prostějov –
Zbrojovka 2:0, Prostějov – Příbram
1:3, Příbram – Táborsko 0:2, Sparta
B – Žižkov 0:3, Zbrojovka – Jihlava

Každý každého

TOMÁŠ KALÁB

pohárovo-ligový týden dopadl pro
prostějovské fotbalisty náramně. Postup do dalšího kola MOL Cupu a tři
body do druholigové tabulky mohou
působit jako pověstný balzám. Jenže
oba zápasy měly svá úskalí, které bylo
třeba překonat.
Ve třetiligovém Vratimově bylo možné očekávat velkou motivaci ambiciózních domácích, kteří se po úspěšném vstupu do Moravskoslezské ligy
najednou cítí jako ostřílení harcovníci. Přesto soupeře nechali druholigoví
favorité jít do vedení, a to nejen jed-

nou, ale dokonce dvakrát. Jedině díky
fyzické převaze v závěrečných partiích
utkání dokázali uplatnit své přednosti
a vyvarovat se případných komplikací.
Ani doma s Třincem se vítězství nerodilo lehce a poněkud nekoncentrovaně působící jedenáctka dostala pořádný budíček už ve třetí minutě zápasu.
Vyrovnání sice přišlo poměrně brzy,
ale definitivní probuzení týmu museli
zařídit až trenéři o přestávce. Muselo
stát za to, protože se narodily akce,
které lahodí oku každého fotbalového
diváka kdekoli na světě.
„Vasil Kušej přeběhl snad přes půlku
hřiště a míč předložil takřka na podnose Filipu Žákovi, ten míč uklidil do
brány tak, jak to má být. Z hlediska
Třince lze považovat za chybu, že nikdo nefauloval, po taktickém faulu by
asi k takovému brejku nedošlo,“ viděl
situaci svým pohledem trenér Jiří Jarošík. Vůbec se začíná ukazovat, proč

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2021/2022

V běžných dobách by dva „anglické“
týdny po sobě byly pro druholigové týmy nepříliš obvyklá zátěž, po
nedávných covidových peripetiích
a hektických dohrávkách zase až tak
o nic moc nejde. První kombinovaný

Tomáš
KALÁB

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Být pověrčivý, chtělo by se napsat, raději nic nezakřiknout. Zdá se totiž, že v eskáčku to začalo pěkně šlapat a dobře seřízené mužstvo se rozjelo, i když to v jeho soukolí ještě občas skřípne.
Dva zápasy minulého týdne totiž svěřenci trenéra Jiřího Jarošíka
zvládli, přestože si nejprve soupeře nechali utéci a museli skóre dotahovat a zápas otáčet. Jak v poháru, kde přes Vratimov postoupili
do druhého kola, tak v lize s Třincem „kaisera Franze“, tedy trenéra
Františka Straky, ukázali, že si věří a dostali chuť vyhrávat.

PROSTĚJOV Dostat branku v prvních minutách utkání a ještě ze
standardní situace není nikdy pro
defenzivu dobré vysvědčení a pro
trenéry jde tak trochu o noční můru.
Prostějovskému eskáčku se přesně
toto v úvodu sobotního utkání 5.
kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
s Třincem přihodilo, a navíc přečkalo
ještě další šance soupeře. Srovnání
přišlo poměrně brzy a výkon domácích měl pak vzestupnou tendenci.
Vítěznou branku vstřelil po ukázkovém brejku Žák a v samém závěru
4:0. To se samozřejmě promítá do ta- ještě jistil tři body Kušej.
bulky, kterou třeba v sobotu nečekaně
vedla Vlašim, která si zatím vede velice
dobře, o den později už Brno. Slušné Už po dvou minutách hry poslal míč
výsledky si kromě pražské Dukly při- za domácí brankovou čáru Bala a hospisuje i Táborsko, naopak nečekaně té měli k dispozici první rohový kop.
dole jsou exprvoligové týmy Opavy Na něj si nejvýš naskočil Ba a překonal
a Příbrami. Prostě není obrů ani tr- brankáře Muchu – 0:1. Úvod nečekapaslíků. Žádný tým se nedá podcenit, ný, navíc vzápětí Kania střelou zpoza
na druhou stranu není důvod na pří- šestnáctky mířil naštěstí pro domácí nad
lišný respekt. Každý je k poražení, po- branku. Desetiminutovku hrůzy pro domácí završil průnikem po pravé straně
kud se podá zodpovědný výkon.
Omasta, mířil na zadní tyč a těsně minul.
Jak připustil po zápase trenér Jarošík,
vyšší ztráta by se hodně těžko smazávala.
Hanáci ale odpověděli nejlépe, jak mohli.
V závěru úvodní čtvrthodiny si opět po
rohovém kopu na zadní tyči našel míč
Omale a hlavičkou srovnal skóre – 1:1.
Na druhé straně to zkoušel Petráň, ale
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VASIL
KUŠEJ

Hráč jeho parametrů je s oblibou označován jako „štírek“. Jde
opravdu o rychlého, hbitého, technicky vybaveného plejera,
který v obou zápasech minulého týdne prokázal svůj
přínos pro tým. V poháru na sebe vzal odpovědnost
okamžiku, protože neproměnění penalty by znamenalo opravdu velkou komplikaci. V sobotu proti
Třinci byl u obou zásadních okamžiků druhé půle.
Druhou branku vypracoval a předal k zakončení
Žákovi, třetí gól po průniku Koudelky vstřelil sám.
Opravdu slušná bilance hodná následování.

VASIL KUŠEJ

PODLE
8;&#Ą'0ºd#0).+%-ºq6º&'0'5-è-#
HRÁČVEČERNÍKU

28
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Hned šest ze sedmi duelů znamenalo
vítězství domácího celku. Jediná rezerva Plumlova ztratila všechny tři
body. Jinak se tento týden jasně potvrdilo pravidlo můj dům – můj hrad
a z domácího prostředí byla nedobytná pevnost.

DOMÁCÍ
Ó63ą&+<

KOLA

ZAJÍMAVOST

shodly se obě strany v pozápasovém hodnocení, kdy znovu padlo hodně branek
a kdy Dobromilice vyrovnávaly v posledních minutách utkání.

„Byl to takový klasický zápas
proti soupeři...“

3
2'$9,'.5$72&+9Ì/
$0,&+$/52&+/$

KOLA

VÝROK

(3:1)

4:1

23. srpna 2021

(2:0) PK 4:3

3:3

Branky: 12. Dvořák, 39. z penalty a 52. S. Bukovec – 29. Neděla, 50. a 92. Václavík. Rozhodčí: Rek – Pokorný. Žluté karty: 30. Dole-

Vrahovice
Dobromilice

33
29

Start zápasu se nesl v duchu oťukávání soupeřů, kdy se oba celky
snažily mít kontrolu nad míčem
a nepouštět protivníka před vlastní
šestnáctku. První střela mezi tři tyče
tak přišla až po více než deseti minutách, trestný kop hostů ale moc
starostí brankáři Lošťákovi neudělal. To naopak na druhé straně
se první vážnější ohrožení branky
stalo rovnou gólové. Španěl Borja,
který se do České republiky vrátil
teprve v pátek večer, si narazil míč
a mezi obránci prošel až k vybíhajícímu Milerovi, kterému nedal zkušeným zakončením šanci – 1:0.
Úvodní branka pak byla dlouho
posledním světlým momentem
první půle. Hra se velmi často
kouskovala především na středu
hřiště, kde to mezi soupeři jiskřilo
nejvíc. Postupně se však přeci jen
dočkali šancí i fanoušci. Procházka
neměl daleko k navýšení náskoku,
ale jeho střela z voleje orazítkovala břevno. Branku nedal Martin
Kolkop po průniku, kdy přestřelil
z velmi dobré pozice. Hosté zahrozili po rohovém kopu, Répal však
hlavičku nedokázal sklopit. Neujala se ani střela domácího Hoduláka, kterou zblokovala obrana, ani
na druhé straně pokus Romana Petržely, jemuž šanci vykopl Lošťák.
Po několika sekundách druhé půle
měl šanci Zapletal, ale vybrousil

Jan FREHAR

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž

1:1

(0:0) PK 4:2

Branky: 65. Blatner – 76. Král. Rozhodčí:
Protivánek. Žluté karty: 43. H. Burget – 14.
Král, 44. Stejkora. Diváků: 110
Sestava Brodek u Konice: K. Grepl – Možný, H. Burget, Franc, Blatner – Zemánek, P.
Koudelka, Kschwend, Z. Koudelka – Kolář,

Brodek u Konice
Haná Nezamyslice

žel, 50. Jano, 85. Dvořák – 8. Fialka, 81. a 84.
Blumenstein, 92. Václavík. Červená karta:
84. Blumenstein. Diváků: 220.
Sestava Vrahovic: Krč – M. Bukovec, Petík,
Jano, Šmíd – Jamrich, Hanák, Doležel, Marek
– Dvořák, S. Bukovec. Střídali: Němec, Dospiva, Maňák, Kratochvíl. Asistent trenéra:
David Kratochvíl.
Sestava Dobromilic: Nosek – Kubíček, M.
Rochla, Ryška, Blumenstein – K. Rochla,
Václavík, Richter, Špaček – Neděla, Fialka.
Střídali: Svozilek, Žondra, Bako. Trenér:
Michal Rochla.
Pohledem trenérů
David Kratochvíl: „Klasický zápas s Dobromilicemi. Dostali jsme se brzy do vedení
a celkově jsme zápas odehráli daleko lépe než
ty předchozí dva. Konečně se nám povedlo
vstřelit i nějaké branky. Byla ta taková přetahovaná. My jsme šli do vedení, soupeř srovnal. Zase znovu, a když už to vypadalo, že stav
3:2 udržíme do konce utkání, tak si necháme
dát branku ve druhé nastavené minutě, což se
nemůže stávat. Asi jsme si zasloužili i tři body,
ale nemáme je. Vyzdvihnout bych chtěl ještě
branku Bukovce, který ji dal přímo z rohu
a trefil to opravdu parádně.“
Michal Rochla: „Zase to byl ten klasický
zápas ve Vrahovicích... Celý zápas jsme dotahovali a vyrovnat se nám podařilo v poslední
minutě zápasu. Hodně nás podržel brankář
Nosek, který chytil velké šance domácích. Jeli
jsme navíc celkem v omezené sestavě, takže
jsme rádi i za ten bod, který se nám podařilo
získat.“

byl jedním z hráčů podražen a sudí
odpískal pokutový kop. Míč si postavil sám faulovaný, a i když Miler
odhadl stranu, na pokus za tyč byl
zkrátka krátký – 2:1. Ve zbývajících
chvílích se už do ničeho zajímavého fotbalisté Kralic „B“ nedostali
a velmi cenné vítězství tak dokázaly ubojovat Držovice.
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želu, který si v takové situaci věděl
rady – 1:1. Domácí velmi silně reklamovali ofsajdové postavení, ale
sudí na svém verdiktu nehodlal nic
měnit. Klidné čekání na penaltové
rozuzlení se však nekonalo. Hosté se chtěli ještě dostat dopředu,
ale místo toho se do dobré šance
hnal Borja Solano Valina, který

„První poločas byl z naší strany velmi dobře takticky odehraný. Začátek
druhé půle přinesl vyloučení, které bylo z mého pohledu necitlivé, protože
se hráči drželi vzájemně. Od té doby hrály Kralice na jednu branku. Pro nás
bylo velké štěstí, že se snažíme hrát kombinační fotbal a silou vůle jsme výsledek drželi až do posledních minut. Tam však soupeř přeci jen srovnal po velkém tlaku. Z posledních sil se však ještě dopředu prodral jeden z nejlepších
hráčů na hřišti Španěl Borja a vykoledoval si penaltu, kterou sám proměnil.
Skvělý zápas odehrál i Viktor Šťastný a za tady ty tři body jsme opravdu rádi.“

-LQGÔLFK6.&(/ – 'UzRYLFH:

(2:1)

4:1
Branky: 2. a 88. Studený, 31. a 69. Hrabal – 6.
Miška z penalty. Rozhodčí: Jelínek – Minx,
Holinka. Žluté karty: 60. Korčák – 58. Pospíšil, 82. Reiter. Diváků: 111.
Sestava Němčic: Chmelař – Korčák, Řezáč,
Navrátil, Chalánek – Jordán, Župka, Jiříček,
Pěnčík – Studený, Hrabal. Střídali: M. Tomek, O. Tomek, Buriánek. Buček. Trenér:
Pavel Voráč.
Sestava Olšan: Bokůvka – Seidler, J. Pospíšil,
Miška, A. Keluc – Hrbáč, Koleňák, L. Keluc,
Augustin – A. Pospíšil ml. – Hansl. Střídali:
A. Pospíšil, Lobodáš, Marek, Reiter. Trenér:
Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů
Pavel Voráč: „Chtěl bych v první řadě říct,
že se jednalo o velmi dobrý zápas, kde mě

Němčice nad Hanou
Olšany

Müller. Střídali: Svoboda, Hloušek, Vičar.
Trenér: Radovan Vičar.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Ta, Král,
Oulehla, Dočkal – Stejkora, J. Frgál, Hájek,
M. Frgál – Lakomý, Spiller. Střídali: Moler,
Machálek, Dostalík, Musil, Pavelka, Přikryl.
Trenér: Marek Pavelka.
Pohledem trenérů
Radovan Vičar: ¨ „Asi vyhrál šťastnější
tým. Po vyrovnaném prvním poločase byli
ve druhém hosté o něco nebezpečnější, i když
vedení jsme se ujali my. Nezamyslicím se
čtvrt hodiny před koncem podařilo srovnat
a v závěru jsme měli i štěstí, když jejich hráč
napálil tyč. Penalty už jsou loterie a podržel
nás v nich brankář, který dokázal stejně jako
v prvním duelu hned první dvě chytit.“
Marek Pavelka: „Jsme zklamání z dnešního
výsledku. Myslím si, že na šance jsme vyhráli
zcela jednoznačně, ale na ty se fotbal nehraje. Nebyli jsme ale zkrátka dobří v koncovce
a dát víc jak jednu branku se nám nepodařilo.
Ztratili jsme tak dnes podle mého názoru dva
body. Ale musíme se oklepat a jít dál.“

klikni na
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3HWU1$957,/ – Kralice na Hané „B“:
„Není moc co hodnotit... Náš výkon nebyl zkrátka
vůbec dobrý. Pokud si hráči myslí, že nemusí trénovat a budou mít na každého, tak dnes bylo jasně vidět, že tomu tak není! Nejvíce mě zklamali ti, kteří
by měli být tahouni mužstva, ale tentokrát opravdu
vyhořeli. Nezbývá mi nic jiného než pogratulovat
soupeři, který v tomto teplém počasí i v deseti lidech vydržel fyzicky a zvládl utkání vybojovat.“

Pozápasové hodnocení trenérù

si opět zuby na brankáři. O chvíli
později přišlo vyloučení. Ondřej
Petržela se hnal za dlouhým míčem a byl podržen Štěpánkem,
kterému sudí Minx dal druhou
žlutou kartu a následně také
červenou. Od tohoto momentu
tak bylo jasné, jak bude vypadat
zbytek duelu. Hosté se snažili trpělivou kombinační hrou dostat
do šancí, zatímco Držovice už jen
držely své území a poctivě bránily.
Šancí si svěřenci trenéra kralické
rezervy Navrátila příliš nevytvářeli. Jednu z největších měl na hlavě
Roman Petržela, jeho pokus však
Lošťák utlumil a Marek Valenta
vykopl z brankové čáry ven. V další velké příležitosti byl Ondřej Zapletal, jeho pokus o poslání míče
do sítě však opět skvěle zachytil
brankář. O pojistku na druhé straně se mohl postarat Koutný, ale
svůj únik zakončil jen do boční
sítě. Za chvíli zase vykopl Šťastný před brankovou čárou střílený
centr Zapletala a už se začínalo
zdát, že Držovice vedení opravdu
udrží. Jenže tři minuty před koncem se s míčem dostal dopředu
Zapletal a přesnou přihrávkou
našel nabíhajícího Romana Petr-

DRŽOVICE Šlágr čtvrtého kola nejvyšší okresní soutěže se odehrál v rámci sobotního programu Přeboru OFS Prostějov alias II.
třídy v Držovicích, kam zavítala zatím neporažená rezerva Kralic.
Souboj dvou celků, které by se rády pohybovaly v horních patrech tabulky, však nabídl spíše kvalitní výkony obou defenziv
než ofenzivní hody. Druhý poločas velmi ovlivnila červená karta pro domácího Štěpánka, po které se Kralice snažily, dlouho
marně, dobýt Držovickou tvrz. Srovnat se jim podařilo až v závěru, jenže domácí na to ještě stihli z penalty odpovědět.

Doslova infarktový závěr přinesl domácím tři body
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připravila sportovní redakce Večerníku
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(1:2)

2:3
Branky: 19. Aujezdský, 52. Bárta – 11. a 55.
Rob. Návrat, 38. Bosák. Rozhodčí: Vlček –
Damek, Pavlíček. Žluté karty: 65. Kolomazník, 68. Hulka. Diváků: 50.
Sestava Plumlova: Grepl – R. Bureš, Surma,
L. Kiška, Fajstl – Kotlán, Bárta, Aujezdský, M.
Bureš – Kolomazník, Petr Kiška. Střídali: Pavel Kiška, Takáč. Trenér: Radek Bureš.
Sestava Tištína: Koutský – Stančík, Kyselák, Hanák, Rehák – Bosák, Rudolf Návrat,
Emperger, Hýsek – Robin Návrat, Hodaň.
Střídali: Václavíček, Špička, Kirijuk. Trenér:
Rudolf Návrat.
Pohledem trenérů
Radek Bureš: „Prohráli jsme si dnešní zápas sami po lajdáckém výkonu. Dál bych se
k tomu raději ani nevyjadřoval…“
Rudolf Návrat: „Dneska máme konečně
i nějaké body, takže musím kluky pochválit.
Obzvláště dobře dnes zachytal brankář Koutský a dařilo se i bratrovi, který dal dvě branky.

Plumlov „B“
Tištín

soupeř mile překvapil, jakým se prezentoval
stylem a fotbalovostí. Nám se sice podařilo
dát první branku hned na začátku utkání, pak
nás ale soupeř přehrával. Podařilo se mu i vyrovnat. My se pak srovnali a povedlo se nám
dát branku na dva jedna. Ve druhé to byl festival zahozených šancí na obou stranách. Pak
se nám však povedlo vstřelit branku a jít do
vedení o dvě branky. Pak už jsme přidali ještě
čtvrtou branku. Musím však říct, že zápas byl
daleko vyrovnanější, než značí výsledek.“
Antonín Pospíšil: „Těžko se to dnes hodnotí. Fotbalově to z naší strany nebylo špatné,
ale scházela mi tam daleko větší bojovnost
i nasazení od našich hráčů. Když nejvíce naběhá Luba Keluc ve svém věku, tak je asi něco
špatně. Šance jsme měli, ale domácí podržel
brankář i naše koncovka a soupeř nás trestal
z dlouhých nákopů, které na nás dnes bohužel
stačily.“

(1:0)

1:0
Branky: 36. (p) Rajnoha. Rozhodčí: Heger
– Grulich, Ondrejka. Žluté karty: 50. Mlčoch, 76. Ježek, 83. Dostál, 86. Látal – 39. Kováč, 85. Vodák. Diváků: 79.
Sestava Vícova: Brabec – Mlčoch, Humpolíček, Tesařík, Dostál – Ježek, Rajnoha, Látal,
Chytil – P. Pliska, Studený. Střídali: Rozsíval,
M. Pliska, Trnečka, Dokoupil, Pagáč. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Sestava Určic: Kováč – Grulich, Plišťák,
Mlčoch, Hudský – Antoníček, Šlézar, Bureš,
Paul – Vodák, Rotschendl. Střídali: Kadlec,
Berčák, Nakládal, Pavlů, Krajíček. Trenér:
Karel Vlach.
Pohledem trenérů
Miroslav Krutovský: „Tentokrát to hodnocení zase tak pozitivní jako minulé dva zápasy
nebude. I když nám chyběli někteří hráči, tak
náš výkon nebyl příliš dobrý a vítězství jsme
spíše než fotbalovostí ubojovali. Na druhou
stranu i takové vítězství někdy přijde a jsme
rádi, že se nám to nakonec podařilo díky
jediné brance udržet až do konce, i když se
jednalo možná spíše o remízový duel proti
nepříjemnému soupeři.“
Karel Vlach: „Věděli jsme o soupeři, že se mu
podařilo doplnit vhodně kádr a hraje velmi
dobře, takže jsme se na to pečlivě chystali.
Musím říct, že první půle byla celkem vyrovnaná a soupeř se dostal do vedení po pokutovém kopu. Ve druhé půli si myslím, že jsme
na tom byli lépe my, ale nepodařilo se nám
vstřelit branku, no a bez ní můžeme jen těžko
vyhrát. Zápas se taky příliš nepovedl rozhodčímu, který zápas hodně kouskoval. Ale i to se
stává a každý děláme chyby.“
(jaf)

Vícov
Určice „B“

Byl to ale celkově týmový, bojovný výkon.
Musím přiznat, že soupeř byl více na míči
a dokázal nás zatlačit, ale přežili jsme to a jsme
rádi, že si odvážíme takovou výhru, která se
nerodila lehce.“

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

Branky: 13. a 36. Dvořák, 45. Zbořil, 62.
Švéda – 44. Novák. Rozhodčí: Dömisch –
Zatloukal. Žluté karty: 72. Bureš (B). Diváků: 92.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – Crhonek,
Bureš, Frys, Zatloukal – P. Matoušek, J. Matoušek, Grulich, Dvořák – Švéda, Zbořil.
Střídali: Kordzik, Nehera, Adamík, Janura.
Trenér: Vít Hochman.
Sestava Ptení: Grulich – Kohout, Holinka,
Doležel, Novák – Procházka, Pospíšil, Jergl,
Kuba – Chlup, Hrabal. Střídali: Vyroubal,
Václavík, Přikryl. Trenér: František Vlach.
Pohledem trenérů
Vít Hochman: „Hrálo se v drtivě většině zápasu na soupeře polovině. Soupeře jsme pustili do dvou vážných šancí po dlouhých nákopech a jednu z nich dokázali proměnit. Což
mě trochu mrzí, že soupeře takto necháme jít
dopředu. Jinak jsme ale v zápase dominovali,
ale myslím si, že jsme měli rozhodnout daleko
dříve a nějaké branky ještě přidat, ta koncovka
nás ale zatím dost trápí.“
František Vlach: „Domácí na nás od začátku
vletěli a prvních pětadvacet minut jsme doslova přežívali. Pak jsme se trochu přeskupili
v zadních řadách a už to tak nehořelo. Z ojedinělé šance se nám podařilo snížit stav utkání,
ale soupeř se po chvíli zase dostal do trháku
a ve druhém poločase znovu dominoval.
Vítězství si určitě zasloužil. Klukům nemám
moc co vytknout, stále nám schází někteří
hráči a je to zkrátka vidět, doufám, že na příští
týden se už některý z nich vrátí.“

Brodek u Prostějova
FC Ptení

3OXPORYc%p'UzRYLFH
VS.
Plumlovská rezerva myslí hlavně na klidnou záchranu,
Tip
Držovice zase na vrchní patra tabulky. Favorit utkání je tak Veèerníku:
zřejmý na straně hostů, domácí však kůži nedají lacino a bod
1:2
PK
urvou.

FC Ptení VS. Vícov
Vícov do sezóny vletěl jako uragán a chtěl by to potvrdit
Tip
i na půdě Ptení. Jenže derby dvou sousedních vesnic může Veèerníku:
skončit jakkoliv. Zde však přece jen domácí ukáže vyšší kva1:3
litu.

FC Kralice na Hané „B“ VS. Brodek u Konice
Rezerva Kralic ze svých nároků neslevuje a body zatím
Tip
sbírá. V domácím prostředí by s tím neměla mít potíže ani Veèerníku:
proti Brodku u Konice. Půjde o jednoznačnou záležitost,
3:0
jejíž otázkou je pouze výše domácího vítězství.

Vrahovice VS. Nìmèice nad Hanou
Favorit je za očekáváním, Vrahovice se zatím hledají
Tip
a v novém složení to nešlape, jak si představovaly. Proti Veèerníku:
dlouhodobě se trápícím Němčicím však nezaváhají a při3:1
píšou si tři body.

Urèice „B“ VS. Dobromilice
V Dobromilicích se snaží vzpamatovat po nečekaně špatTip
ném vstupu do sezóny. Určické „béčko“ však doma bude Veèerníku:
určitě velmi nepříjemným soupeřem a dle našeho názoru
4:2
může slavit další výhru

Olšany VS. Tištín
Tip
Ve druhém domácím duelu čeká na nováčka z Olšan
u Prostějova poslední sezóny trápící se Tištín. Zde asi zů- Veèerníku:
stanou tři body na domácí půdě, hostům nebude vyhovo3:1
vat velké hřiště.

Haná Nezamyslice VS. Brodek u Prostìjova
„Nezátka“ za sebou mají vydařený vstup do sezóny, prosTip
tějovský Brodek má zase ambice hrát nahoře. Zde se tak Veèerníku:
dá očekávat tuhá bitva o každý kousek hřiště. Remíza by
2:3
PK
zápasu mohla slušet.

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi

PROGNÓZA NA 5. KOLO

Jestli se někdo opravdu trápí, tak je to zatím rezerva Plumlova. I přes klasickou pochvalu od soupeřů zkrátka nedává příliš branek a zápasy těsně ztrácí.
Ani v tom třetím nezískala jediný bod a padla v Krumsíně o jedinou branku.

SOKOL PLUMLOV „B“

SM LÍK

Celý druhý poločas museli hráči Držovic bojovat v deseti lidech proti rezervě
Kralic. A i přesto se jim dařilo v dobrém defenzivním bloku držet svého soupeře
dál od své branky a vyložené šance mu nenabízeli. I když přišlo srovnání, ještě
vyždímali zbytky sil a duel urvali na svou stranu. Palec za bojovný výkon.
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Peka

Prokop

Merta

Cibulka

Rohové kopy: 6

Střídání: 68. Troneček za Cibulku, 80. Rus za Šupa.

Střely mimo branku: 9

ŽK: 75. Prokop, 94. Studený.

Střely na branku: 7

Branky: 15. Studený z penalty, 30. Merta.

Jurtík

( 2 : 1)

2:3

Trenér: Milan Nekuda

Bořuta

1

Král

Střely na branku: 7

90. Obruča, 74. Fousek, 81. Hrabina

90. Pekař za Obruču.

Žilka

Milar

Holásek

Pavel
RŮŽIČKA

Trenér: Pavel Růžička

Střídání: 59. Fialka za Přikryla, 85. Kvapil za Bořutu,

ŽK: 34. Milar, 84. Kovář,

Střely mimo branku: 5

Branka: 17. Milar, 47. Obruča, 72. Fialka z penalty

Kovář

Ježek

Stryk

Vykopal

Diváků: 100 Rohové kopy: 4

LIPOVÁ

Obruča

Přikryl

Rozhodčí: Machala – Jurčák, Konečný

KRALICE

Baran

Yt~WRĀQtN)LOLSæiN

Hlačík

Blahoušek

Studený

Šup

Jan FREHAR

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

SK Lipová
2:3
4. kolo vKrajského přeboru mužů Olomouckého KFS

FC Kralice na Hané

Kopečný

„Není jednoduché
RWiĀHW]iSDV\´

Milan
NEKUDA

Î®VOR

3

Foto: Jan Frehar
tového kopu, který byl stejně jako na
KRALICE NA HANÉ Bojoval, dřel,
s obranou soupeře absolvoval nespo- „Myslím si, že tady se trochu ukázala
6WDYSÔHGYÙNRSHP opačné straně správně nařízený a Fialka jej proměnil. Domácí se po brance
čet soubojů. Dostal se také k něko- i tréninková morálka. Protože někteří
snažili ještě s výsledkem něco udělat,
lika zajímavým příležitostem a jed- hráči zkrátka nemají ideálně natréV posledních dvou sezónách byla Lipová si však dokázala závěr utkání
*QUVÆXGFTWJÆORQNQéCUGJQFP÷\NQDKNKRQKPFKXKFW¾NPÊEJCMEÊEJQDQW×VQéPÊMč nou z nich poslal domácí do vedení, nováno! Hlavně bychom se měli více
v tomto zápase papírovým favoritem zkušeně pohlídat.
Foto: Jan Frehar přesto to však na bodový zisk nesta- semknout ve druhých poločasech, proLipová. Před letošním duelem však
tréninkové kužely, před bran- ně v první půli brankář Holásek a velmi čilo. A tak Lipová zase potvrdila svoji tože máme výborné první poločasy, ale
bylo velmi složité odhadovat, který
=½VDGQÉRNDPzLN\ obránců
z týmů bude mít navrch. Do sezóny
JOSUÉkářem si míč ještě posunul na střed dobrý duel odehrál Bořuta s Obručou. lepší vzájemnou bilanci z posledních druhé už jsou slabší. Ke konci chybělo
a srovnal do odkryté části branky –
vstoupily oba celky podobně. Kralice
let. „Těžko se ten dnešní zápas hod- i trochu štěstí na nějaký šťastný odraz
NTOYA
za- 2.2. I v další šanci byl Obruča, ale míč
si připsaly čtyři body za dvě vítězství Utkání začalo velmi svižně. V první
notí, protože cítíme, že na nějaký a lepší zakončení.“
=DMÉPDYRVWGXHOX
po penaltovém rozstřelu, Lipová měla jímavé příležitosti byl Přikryl, ale jeho usměrnil pouze do rukou brankáře. Na
bod jsme dosáhnout měli,“ netajil ƔƔ Dával jste druhou branku vašeho
ještě o dva více za dvě tříbodové výhry. hlavička šla kousek vedle branky. Na druhé straně pak měl šanci Merta, ale
K tomu oba celky odjely s prázdnou opačné straně o chvíli později hrozil branku netrefil stejně jako v násled- Regionální souboj v nejvyšší krajské zklamání aktuálně kapitán Kralic týmu, jak jste ji viděl z vašeho pohledu?
z Ústí. Dal se tak čekat atraktivní a kva- Merta, jeho únik však dokázal včas- ných pokusech. Velmi jedovatou ránu soutěži znamenal velké lákadlo pro fa- Zdeněk Merta (na snímku).
ným výběhem a perfektním zákrokem ještě poslal na hostující branku Kopeč- noušky a dorazila také řada bafuňářů,
„Musím v první řadě pochválit hoslitní duel, který také k vidění byl.
zneškodnit Holásek. Po jednoduché ný, ale Holásek zase ukázal své kvality. kterým vyhovoval i nezvyklý dopoledtujícího brankáře Holáska, který byl
narážečce se do šance dral hostují- Hosté pak začali těžit z rychlého pře- ní čas duelu. V areálu tak kromě míst- ƔƔ Jak byste zhodnotil první letošní po celý zápas perfektní. Přiznávám, že
9ÙYRM]½SDVX
cí Obruča, ale pro změnu se zaskvěl chodu do útoku, jen tomu scházela ních nechyběli i fotbalisté a trenéři od
derby?
i když jsem měl míč na malém vápně,
Peka.
lepší finální přihrávka. Podařila se však vyšších soutěží až po ty nejnižší. Tento
„Myslím si, že první poločas jsme zvlád- tak jsem ho spíše prostřelil, než že bych
Zápas dvou odlišných poločasů. Brankou tak skončila až další akce, po sedmdesáti minutách a Fialka se ří- duel si zkrátka nechtěli nechat utéct.
li výborně. Druhý už byl z obou stran někam mířil.“
V prvním se hra přelévala ze strany na kterou vyprodukovali domácí. Dlou- til na brankáře. Za záchrannou brzdu
spíše o nakopávané a soubojích, šancí ƔƔ Měl jste tam i další šance a pár zastranu a mužstva se předháněla v po- hý pas si hlavou posunul Cibulka zatáhl Blahoušek a sudí opět bez váhá$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
hlednějších kombinacích. I přes velmi a při snaze obrany míč odkopnout ní nařídil penaltu, tentokrát na opačoproti první půli ubylo. Celkově se však končení. Co ve finální fázi chybělo ke
dobré šance však první minuty branku byl zasažen. Sudí neváhal a ukázal na né straně. Míč si vzal Fialka a nemýlil
jednalo o kvalitní utkání, které muselo vstřelení další branky?
nenabídly. Ta přišla až po správně naří- značku penalty. Míč si postavil Stude- se – 2:3. Zbylých dvacet minut bylo V areálu poměrně klidná. Velký vliv na bavit i diváky. A soupeř byl zkrátka o gól „Ta koncovka byla ode mě špatná...
zené penaltě, kdy se Studený nemýlil. ný a brankáře poslal na druhou stranu o tlaku domácích, kteří se však přes to měl také velmi dobrý výkon sudích,
lepší. I když si myslím, že by tomu zápa- Mohl jsem určitě přidat ještě nějaký
–
1:0.
Radost
domácího
výběru
trvala
kteří
zápas
zvládli
nadmíru
dobře.
Na
velmi dobře fungující hráz nedokázali
První brankou se odstartovaly další
příležitosti a po chvíli se podařilo Li- jen dvě minuty. Odražený míč z roho- dostávat k vážnému ohrožení brány. hřišti už to však přeci jen trochu jiskři- su slušela více remíza, musíme soupeři gól. Nejvíce tam scházel určitý klid v zakončení, to však pramenilo také ze hry
pové srovnat. Po půlhodině hry se však vého kopu vracel zpátky do vápna Král, Hosté měli zase řadu slibných brejků, lo, některé peprnější výrazy mezi hráči pogratulovat k výhře.“
do vedení dostaly zase Kralice, a to se domácímu Hlačíkovi míč sjel a naser- které však také nedokázali vyřešit kva- nescházely, vše však proběhlo v rámci ƔƔ Co hře chybělo ve druhém poločase? ve druhém poločase, kde to bylo trochu
jim podařilo udržet až do poločasové- víroval jej Milarovi, který ho z malého litní finální přihrávkou. Utkání završil fair play a sportovním duchu.
První půle byla z vaší strany určitě lepší. rozhárané z obou stran.“
vápna posunul do branky – 1:1.
přímý kop Studeného, který s prudkou
ho hvizdu.
Kdo čekal podobný obrázek hry i ve Oba celky pak vyzkoušely brankáře přízemní střelou na Holáska nepřišel.
druhém poločase, mýlil se. Lipová spíše propagačním zakončením. Po
na soupeře vletěla a záhy se podařilo půlhodině se ovšen skóre měnilo po2VREQRVWXWN½QÉ
3DYHO5µl,¤.$ 6./LSRY½
0LODQ1(.8'$– FC Kralice na Hané:
utkání srovnat. Za vyrovnaného stavu třetí. Po nepřehledné situaci ve vápně
„Velmi slušný zápas. Hráli jsme proti velmi dobrému soupeři.
začala hrát svou roli mírná nervozi- se míč dostal až k Mertovi, ten jej bez
„Co k tomu říct, je to pořád dokola… Stále opakujeme úplně
Kralice ukázaly svou sílu, mají hodně kvalitní mužstvo. O to
zbytečné chyby. Nerozumím tomu, když zkrátka vidím, že to
ta a kombinační akce obou mužstev váhání poslal za záda brankáře – 2:1. Zápas nabídl řadu výborných výkonů
více si ceníme vítězství. Musím poděkovat všem hráčům za
nejde, tak míč odkopnu. Místo toho se tam snažíme něco vynevycházely jako v prvním dějství. Poslední vážnou šanci první půle si na obou stranách a kvalitní měřítko
odvedený výkon, opravdu makali, dali do toho i kvalitu. Mohli
mýšlet a z našich zbytečných chyb dostaneme tři góly. První
Postupně tak míč stále více létal vzdu- připravil Baran. Za vápnem si zasekl snesli opravdu téměř všichni aktéři. Na
jsme rozhodnout i dříve, kdybychom lépe řešili brejkové sipoločas byl ještě dobrý, směrem dopředu ostatně i celý zápas.
chem než po trávníku a oba soupeři míč a technickou střelou udělal velké domácí straně by se však dal jistě vytuace, kterých tam byla spousta. Rozhodujícím momentem
Ale vzadu to prostě nejde takto hrát. V poločase jsem na to
sváděli boje o každý metr hřiště. Více starosti brankáři Holáskovi, přesto ji píchnout útočník Merta, který bojoval
byla určitě vyrovnávací branka, po které jsme začali být nebezještě kluky upozorňoval, hlavně pohlídat start druhé půle. My
celých devadesát minut a fyzicky násil i větší jistota vzadu byly znát na stra- však dokázal vyškrábnout na břevno.
pečnějším mužstvem a mírně lepším. S výkonem i výsledkem
však dostaneme branku v první minutě. Pokud se nevyvarujeně hostí, kteří se postupně dostávali do Start druhé půle nabídl okamžité ročný zápas zvládl ve vysokém tempu.
tak panuje jednoznačně spokojenost.“
me hrubých chyb vzadu, těžko budeme sbírat body.“
šancí. Rozhodnutí pak přišlo z poku- vyrovnání. Obruča si udělal ze dvou Na druhé straně mužstvo podržel hlav-
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MINIŠPÍL

KRALICE NA HANÉ Podzimní
regionální souboj v krajském přeboru mužů je minulostí. V atraktivním a kvalitním duelu, který
Jan
se odehrál v nezvyklém čase již
FREHAR
v sobotu dopoledne, se na půdě
Kralic radovala hostujícíVASIL
družina. Zápas 4. kola Přeboru Olomuckého
KFS nabídl spoustu krásných akcí z dílny obou mužstev, penaltu na
KUŠEJ
každé straně i emoce, které
k takovému duelu patří. Po první polovině
ZNÁMKA
měli větší úsměv na tváři domácí, konečný
stav však vyzněl lépe pro
hosty, kteří svůj triumf náležitě oslavovali.

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

F TBALOVÁ R ZHLEDNA
HRÁČ
KRAJSKÉ
DERBY PRO LIPOVOU d5QWRGąD[N\MT¾VMC
Hosté otočili skóre ve druhém poločase

28
32

Holicí. Za tři body mu patří aktuálně až
devátá příčka.
V poháru se Valachům ale zatím překvapivě daří. Los k nim byl pravda velice vstřícný, zatím jim nadělil pouze
soupeře srovnatelné úrovně. V předkole vyřadili účastníka divize F Nový
Jičín 1:0 díky brance Výmoly, v prvním
kole pak přehráli klub ze stejné divize
F Skaštice 4:2, když se dvakrát trefil
Vrána, jednou Žilinský a Výmola. Tým
trénuje zkušený Pavel Hajný.
Eskáčko si bude muset dát pozor na
začátek zápasu, aby nenechalo vstřelit
soupeře úvodní branku. „Do hlav hráčů
nevidíte, chcete po nich aktivní přístup
od první minuty a nedají si stejně říct.
Pro soupeře v těchto pohárových utkáních není problém se namotivovat. Na
druhou stranu spousta kluků neměla
takové anglické týdny a je třeba využít
a zvládat tyto zápasy se soupeři nižší
kategorie, kteří se lehce namotivují.
V takových zápasech tito kluci rostou,“
poznamenal k pohárovému duelu trenér Jiří Jarošík.
Dle zákulisních informací chtělo vedení eskáčka duel podobně jako první
kolo přeložit. „Hned v sobotu dopoledne hrajeme ve Vyškově, z tohoto důvodu jsme chtěli dopřát hráčům více času
na regeneraci. Bohužel soupeř však na

Q!MIJQD>Á>C

PROSTĚJOV Na rozdíl od většiny
ostatních týmů, které utkání prvního kola MOL Cupu sehrály v řádném termínu, mají fotbalisté 1.SK
Prostějov hned dva „anglické“ týdny
v závěsu. První dvě kola domácího
poháru tak „sfouknou“ během osmi
dnů a soudě dle soupeřů, mělo by
jít o lehkou práci. Jenže Vratimov
budiž varováním, že to až tak lehce
nejde. Ani práce se zatím posledním
nováčkem F:NL Vyškovem o sobotním dopoledni rozhodně nebude
jednoduchá.
Středa 25. srpna, 17.00 hodin, 2. kolo
MOL Cupu. V tuto dobu nastoupí
druholigové eskáčko na hřišti divizního
Valašského Meziříčí. Klub, který v sezóně 2016/2017 divizi E vyhrál, nastupoval ve dvou následujících ročnících
ve třetí Moravskoslezské lize. Na této
úrovni se mu ovšem nedařilo. V první
sezóně se díky čtrnácté příčce ještě zachránil, v roce 2019 ovšem neodvratně
sestoupil zpět do divizního prostředí,
když získal pouhých pět bodů za pět
remíz, nevyhrál ani jednou.
Bůhvíjaké výsledky nepodává ani
v tomto ročníku. V divizi E začal „ValMez“ domácí porážkou s Kozlovicemi,
pak sice body získal zpět ve Strání, aby
vzápětí padl opět doma s olomouckou
rozdíl od Vratimova nesouhlasil,“ potvrdil Večerníku František Jura, předseda 1.SK Prostějov.
A tak to bude jízda v rychlém sledu,
souboj 6. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je na programu v sobotu
28. srpna od 10.15 hodin. Fotbalový
Vyškov je pěkným příkladem klubu,
který jde poznenáhlu, ale neustále výkonnostně nahoru. Po osamostatnění
České republiky hrál krajské soutěže
I.B třídy, na přelomu milénia prolétl
přes I.A třídu a krajský přebor do divize. Na této úrovni strávil dlouhých
dvanáct sezón, než se po vítězství
v divizi D v roce 2014 posunul do třetí
Moravskoslezské ligy. V ní se zachránil
a pak se pohyboval okolo středu tabulky. V začátcích klubu hodně pomohl
zkušený sportovní manažer eskáčka
Ladislav Dudík. Devět zápasů minulého nedohraného ročníku a třetí příčka
nakonec stačily na to, aby klub poprvé
okusil profesionální soutěž.
Kvůli absenci soubojovosti přišli do
týmu hráči jako Macej nebo z Chrudimi Fofana. „Snažili jsme se vnést
zkušenost v podobě Šustra či Lahodného. Pokračují Simr nebo Klesa, na
nichž půjde tým postavit,“ řekl před
sezónou generální manažer Zbyněk
Zbořil.

vé straně hřiště prosmýkl do velkého vápna Baďura a po jeho přihrávce překonal
Bártu v proevidentně navnadila a ztráta
přirozené nervozity vyústila ve střelecké
pokusy Hajnoše, nepříjemná byla hlavička Varadiho. Horko před Bártovou brankou kulminovalo v nastavení první půle.
V něm se nejprve po odkopu prodral
Hladík kolem nedůrazného Kadlece, ale
svůj sólový únik zakončil střelou do dobře postaveného gólmana Bárty. Vzápětí to
byl znovu Hladík, ani tentokráte si střelou
z úhlu na gólmana hostí nepřišel.
Do kabin se tedy šlo za překvapivého těsného vedení domácích. Více branek viděli
početní diváci až po přestávce. Neuběhlo
ještě deset minut druhé půle, když se centr
Zapletala šťastně odrazil k volnému Vlachovskému a ten zařídil vyrovnání – 1:1.
Jenže určité oddychnutí hostí, že utekli
nejhoršímu, netrvalo dlouho. Už po třech
minutách Kundrátek našel před brankou
hostí Baďuru, který hlavou nedal Bártovi
šanci – 2:1. Jenže Prostějov má ve svém

kádru přece jen psychicky odolné hráče,
kteří jen tak nesloží zbraně. Po hodině hry
zahrával z levé strany Vlachovský rohový
kop a Omale v pádu poslal míč přesně
k tyči domácí branky – 2:2.
V 66. minutě se trenér Jarošík rozhodl
poslat do boje zkušené trio Bartolomeu,
Koudelka a Kušej a právě posledně dva
jmenovaní zařídili vítěznou branku utkání.
Po souboji Koudelky s domácím Dziubou
v šestnáctce následovala penalta, kterou
s přehledem proměnil Kušej, když poslal
Sýkoru do opačného koutu branky – 2:3.
V závěru se logicky domácí snažili s nepříznivým výsledkem ještě něco udělat, trenér
Racko poslal na hrot i Igbinobu, Prostějov
ale utkání zkušeně dohrál. A svůj postup
mohl ještě pojistit, když Koudelku nejprve vychytal Sýkora a technická střela Vlachovského skončila na tyči.
Eskáčko se tak po těsné výhře může těšit ve
druhém kole na papírově ještě snadnějšího
soupeře, kterým budou fotbalisté divizního TJ Valašské Meziříčí.
(tok)

Jiøí JAROŠÍK - 1.SK Prostìjov:
„Diváci viděli klasické pohárové střetnutí. Udělali jsme sedm změn v sestavě a bohužel to nakonec dopadlo tak, že jsme místo pošetření sil honili výsledek až do posledních minut. Na hřiště
tak museli i hráči, které jsem původně chtěl šetřit na sobotní ligu. Do budoucna budeme muset
mnohem více bojovat. Pak teprve můžeme čekat nějaké lepší výsledky. Abychom to totiž uhráli
nějak fotbalově, tak na to v aktuální situaci opravdu nemáme. Pokud si to hráči neuvědomí,
budeme potom mít problémy i se třetiligovými celky.“

Filip RACKO - FC Vratimov:
„První poločas nám vyšel. S těžkým soupeřem jsme hráli dobře v bloku, byli jsme i aktivní směrem dopředu, kde jsme se snažili hrozit z brejků. V úvodních dvaceti minutách
to bylo z naší strany spíš zakřiknuté. Řekl bych, že se někteří báli hrát, aby něco náhodou
nepokazili. Pak se to ale trošku rozjelo a kluci brejky dobře dotahovali. Dali jsme branku,
bylo to dobře rozehrané. Chybou bylo, že jsme neproměnili nějakou další šanci na dva
nebo tři nula. Ve druhém poločase nám Prostějov začal zatápět, hosté zlepšili svůj pohyb
a nám to dělalo problémy. Tlačili nás a my už z brejků nebyli tolik nebezpeční. Dostali
jsme vyrovnávací gól, sice jsme vzápětí znovu skórovali, ale bylo to takové čekání, jestli se
Prostějov dokáže dostat do šance a dát gól. My už nebyli tolik nebezpeční, nepodrželi jsme
míče na jejich polovině, zkrátka se už hrálo na to, zda to oni dotáhnou, nebo ne. Hostující
trenér navíc poslal ještě na hřiště tři čerstvé kluky, kteří normálně hrávají v základu, a bylo to
znát. Prohráli jsme, ale za výkon se kluci vůbec nemusí stydět. Mohou z hřiště jít s hlavou
nahoře. A penalta? Opravdu nevím. Byl tam dohraný souboj, ale z lavičky to nešlo moc
dobře vidět. Kluci se ale moc nerozčilovali, takže tam nějaký faul asi skutečně byl.“

Pozápasové hodnocení trenérù
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Prostějov (tok) – Hráč s krkolomným jménem Šteinhübel trochu zavařil sběračům míčů. Jeho střela v závěru
utkání totiž vysoko přeletěla nejen
branku, ale i sektor hostí a snad i zeď
areálu. Jeden z podavačů se bystře pustil za míčem, ale hledání na parkovišti
i za tribunou bylo bezvýsledné. Ještě
dlouho po posledním hvizdu pátrali
organizátoři na ulici Edvarda Valenty.
Jestli úspěšně, to už se Večerník nedozvěděl, uzávěrka volala...

Hledá se míè

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor

„Dopadlo vítězně, postupujeme do
dalšího kola. Úkol postoupit jsme splnili, byť průběh zápasu nevypadal úplně slavně. V pohárech se ovšem hraje
pro Večerník
na postup, to je stěžejní cíl.“
yy Do utkání nastoupili v základu
Tomáš
méně vytěžovaní hráči, projevilo se
KALÁB
to nějak v průběhu zápasu?
yy Jak hodnotíte pohárové utkání „Důsledkem nasazení hráčů byla
ve Vratimově?
možná poněkud menší sehranost,

PROSTĚJOV Zkušeností má ve své bohaté kariéře spoustu.
Brankář Michal Bárta (na snímku) dostal šanci v pohárovém utkání
a proti třetiligovému Vratimovu si zejména v prvním poločase docela zachytal. Jak zdůraznil v poozápasovém interview zdůraznil,
cílem je postup do třetího kola, proto se v dalším zápase s divizním
Valašským Meziříčím bude třeba vyvarovat komplikací, které jsou
proti houževnatým soupeřům velmi nepříjemné.

než je obvyklé. Ve srovnání s úvodem utkání vypadal druhý poločas
už mnohem lépe, podařilo se otočit
výsledek a dovést zápas do vítězného
konce.“
yy Měl jste hodně práce s vratimovskou ofenzivou?
„Víc šancí měli domácí v prvním poločase, což se nám podařilo přežít až do
samého závěru, ovšem do kabin jsme
stejně šli za nepříznivého stavu. Ve
druhé půli se nám podařilo ofenzivní
choutky soupeře přece jen otupit.“
yy Vratimov je nováčkem MSFL,
na druhou stranu má své zázemí,

čekal jste od tohoto soupeře, že
bude takto nepříjemný?
„Čekat se to určitě dalo, pohárová utkání se vyznačují právě tím, že tým z nižší
soutěže má velkou motivaci silnějšího
soupeře potrápit. Tyto celky se dokáží
vybičovat k mnohem kvalitnějším výkonům než v ligovém zápase. V prvním
poločase bylo znát, že domácí mají obrovskou chuť do zápasu, ale postupem
času se projevily naše kvality.“
yy V druhém kole vás čeká celek
Valašského Meziříčí, který hraje
ještě o úroveň níž, ostražitost bude
ale asi rovněž namístě?

(QVQ,QUGH2QRGNMC

„Cílem je samozřejmě postup do
třetího pohárového kola, takže
do zápasu budeme muset vstoupit lépe než do toho středečního.
Nesmíme dopustit, aby se soupeř
dostal do vedení, to je pak velmi
nepříjemné.“
yy Mezi tyčemi zatím vládne Filip Mucha, jak vidíte svou roli
v týmu?
„Teď v poháru jsem dostal šanci, zachytal jsem si, co bude
dál, je vše na trenérech.“
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VRATIMOV, PROSTĚJOV Utkání prvního kola domácího poháru bývají vždycky velmi náročná. V nabitém programu trenéři rádi dávají možnost
méně vytěžovaným hráčům, což už samo o sobě aktivuje pověstného červíčka
hlodajícího v myslích hráčů v tom smyslu, že proti outsiderovi to půjde samo.
A to nikdy nejde. Minulou středu se o tom přesvědčilo prostějovské eskáčko
proti třetiligovému Vratimovu, kdy muselo na půdě nažhaveného nováčka
MSFL otáčet výsledek až v poslední půlhodině utkání.
Slavnostní prolog utkání MOL Cupu pěti minutách se blýskl zdařilou střelou
obstaralo vedení města Vratimov, které Vichta, brankář Sýkora ji s námahou vypředalo dárky jubilantům Petru Spillerovi razil. Domácí gólman měl navrch i o pět
s Ladislavu Krabcovi.
minut později proti hlavičce Sečkáře.
Favorit z profesionální soutěže začal už Domácí se postupem doby přece jen
od začátku velmi aktivně a nejevil ocho- osmělili a pod tlakem začala být naopak
tu pouštět domácí za půlící čáru. Už po obrana eskáčka. Po půlhodině se po pra-
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Že je přechod mezi třetí a druhou ligou obrovský, se nováček přesvědčuje
podobně jako před lety eskáčko. Jediný bod zatím Jihomoravané získali
na domácím stadionu v Drnovicích
v derby s Líšní po remíze 1:1, kterou
zachránil v závěru Fofana. Dva vstřelené góly ze čtyř zápasů opravdu není
nic moc.
Páté kolo odehráli svěřenci trenéra
Jana Trousila v neděli v podvečer ve
Varnsdorfu. V zatím posledním domácím utkání proti Táborsku nastoupili ve složení Šustr – Hanuš (58. Langer), Srubek, Fofana, Štěpánek – Ilko,
Dan Jambor (46. Kanakimana) – M.
Vintr (46. Simr), O. Vintr, Jambor –
Němeček.
„Pro nás bylo hodně důležité zvládnout zápas s Třincem a věřím, že nám
to teď pomůže dostat se do pozitivní
vlny. Proto jsem tomu za kluky rád.
Takto se zápasy nadcházejícího týdne
budou odehrávat v úplně jiné atmosféře. Jinak by to bylo hodně těžké nejen
po fyzické nebo fotbalové stránce, ale
hlavně po té psychické. Vítězství jim
určitě zachutnala a doufám, že v tom
budou pokračovat. Určitě zase trochu
změním sestavu. Po poháru nás čeká
další náročný a důležitý zápas,“ svěřil
se Večerníku trenér Jarošík.
(tok)

vs.
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Fotbalisté Prostějova vydřeli postup do druhého kola poháru
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dání po více než hodině hry, kdy trojice zkušených borců okysličila výkon
týmu natolik, že přišla vítězná (a postupová) branka.
Jak se říká, vše zlé je pro něco dobré,
a pozitivně lze vnímat i fakt, že hráči
v obou případech museli výsledek
otáčet. A nakonec jej otočili. „Hráči
každým zápasem rostou a v takových
vyrovnaných zápasech se ukazuje
jejich charakter a síla, že zápas chtějí
zvládnout. Jsem i trochu rád, že jsme
dostali tak brzy gól, protože jsme museli hrát a nedalo se na nic čekat. Sice
jsme se pozvolna probouzeli, ale řekl
bych, že nám to ve finále pomohlo,“
komentoval průběh utkání s Třincem
trenér Jarošík.
Eskáčko tak pomalu začíná stoupat
druholigovou tabulkou a po rozpačitém začátku o víkendu nakouklo
do té kýžené horní poloviny. A má
velkou šanci ve zdařilých výkonech
pokračovat i nadále.
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Foto: internet
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BĚLKOVICE, PROSTĚJOV Skvělý vstup do ročníku 2021/2022 hlásí fotbalisté Konice. Po třech zápasech I.A třídy
Olomouckého KFS mají plný počet bodů, navíc se jim znovu výborně daří defenzivní činnost. I proti BělkovicímLašťanům tým neinkasoval. A nadále se tak pere na čele skupiny „A“ s Olešnicí o postupové místo.

Konice znovu vynulovala soupeře

fotbal

MSDL ml.:
13. kolo, středa 25. srpna, 15:15
hodin: Sigma Olomouc „B“ – 1.SK
Prostějov (Mrázek – Antoníček, Koláček)
5. kolo, sobota 28. srpna, 12:45
hodin: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(Zavřel – Silný, Zicháček)

MSDL st.:
13. kolo, středa 25. srpna, 13.00
hodin: Sigma Olomouc „B“ – 1.SK
Prostějov (Koláček – Mrázek, Antoníček)
5. kolo, sobota 28. srpna, 10.30
hodin: Kroměříž – 1.SK Prostějov
(Silný – Zavřel, Zicháček)

III. TØÍDA, SKUPINA B:
5. kolo, sobota 28. srpna, 16.30
hodin: Sokol Protivanov „B“ – Sokol Přemyslovice (Protivánek),
Sokol Brodek u Konice „B“ – FC
Hvozd (delegace nezveřejněna), Sokol Zdětín – FK Luká (Dömisch)

PØEBOR OFS - II. TØÍDA:
5. kolo, sobota 28. srpna, 16.30
hodin: Vrahovice – Němčice nad
Hanou (delegace nezveřejněna),
Určice „B“ – FC Dobromilice (delegace nezveřejněna), Olšany – Tištín (delegace nezveřejněna), Haná
Nezamyslice – Brodek u Prostějova
(delegace nezveřejněna), Plumlov
„B“ – Držovice (hřiště Krumsín; neděle 29. 8., 16.30, delegace nezveřejněna), FC Ptení – Vícov (neděle 29.
8., 16.30, delegace nezveřejněna),
FC Kralice na Hané „B“ – Brodek
u Konice (neděle 29. 8., 16.30, delegace nezveřejněna)

to samozřejmě pomohlo výsledek udržet.
Její trenér ale měl po utkání rozporuplné
pocity. Na jednu stranu jeho tým vyhrál,
na druhou přišel o dva další hráče. „Michal Drešr musel ve 33. minutě střídat
pro zranění – a tam to vypadá na operaci.
Soupeř pak viděl červenou za nesmyslný
faul na Laďu Blahu, to bylo na zlomení
nohy,“ ohlížel se konický lodivod za utkáním.

0:3
(0:2)
7-6RNRO
.RQLFH

SK
%đONRYLFH/DÆĸDQ\

pochopitelně spokojený. Potvrdit pozici na čele mohou jeho svěřenci tuto
neděli 28. srpna od 16.30 hodin, kdy
na svém hřišti Konice přivítá Chválkovice.

Branky: 20. Ondroušek, 33. vlastní
Kiška, 43. F. Pospíšil. Rozhodčí: Němec – Brázdil, Horák. Žluté karty:
64. V. Nejedlý – 74. J. Kiška, 86. Takáč.
Diváci: 83.
Sestava Protivanova: Piták – Z. Pospíšil (83. Matušů), Dvořák, D. Nejedlý, Kropáč – Musil (67. R. Sedlák),
Ondroušek, V. Nejedlý, D. Sedlák
– Vyroubal (19. F. Pospíšil), Výmola
(83. Menšík). Trenér: Pavel Musil.
Sestava Plumlova: Pokorný – R.
Bureš, Kutný, Fajstl, J. Kiška – Kotlán
(56. Takáč), Aujezdský, Frantík (36.
Stoklasa), P. Kiška, Kolařík – Hladký.
Hrající 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...“
(sob)

Hodnocení hrajícího trenéra
Určic Davida Kobylíka:

Branky: 35., 61., 76. a 77. Šteigl, 56.
Muzikant, 65. Hatle, 69. Kolečkář –
73. Petrík. Rozhodčí: Matulík – Labaš, Votava. Žluté karty: 43. Halouzka. Diváci: 220.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý, P.
Halouzka (66. Hanák), Walter, Hatle
(66. Lakomý) – F. Halouzka, Kolečkář (81. Sobota), Novák, Valdes (46.
Petržela) – Šteigl, Muzikant (73. Běhal). Trenér: Lukáš Koláček.

7:1
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utkání jsem vstupoval s tím, že pokud
ubráníme jejich nejlepšího hráče – kapitána týmu – měli bychom vyhrát.
Bohužel se nám stalo to, co v minulém utkání. V devadesáté minutě jsme
dostali branku po chybě brankáře, ale
zároveň neodpískaném faulu: brankář
měl míč v rukou, soupeř mu ho vykopl
a pomezní nesmyslně vstoupil do hry
se slovy ‚hraj dál‘. Soupeř už to pak měl
do prázdné. Stalo se nám to už podruhé, a tak cítíme křivdu. Našemu výkonu pak chybí kombinace, finální fáze,
tým to ale vynahrazuje jinými aspekty
hry. Třeba bojovností.“

PROSTĚJOV Ve 4. kole skupiny „B“
I.B. třídy Olomouckého KFS zajížděli
Hanáci do Kožušan a už ve 3. minutě
zahrozili, když centr Hladkého hlavičkoval Novák nad branku. O dvě minuty
později polekal brankáře Blahu táhlou
střelou hostující Typner. V 7. minutě
protáhl Blahu střelou k tyči Mazouch.
V 10. minutě se Prostějované konečně
dočkali branky, když Čermák dokázal
využít zmatku v domácí obraně a zblízka dokopl míč do branky – 0:1. O tři
minuty později to už bylo 0:2! Typner
prostrčil středem míč na sprintujícího
Gábora a ten nedal Blahovi šanci. V 17.
minutě se dostali do šance hráči Kožušan, když Palaščák střílel z pravé strany,
ale brankář Marák míč nohou vyrazil.

Hosté měli další šance, ale brankář Blaha je vychytal. Hanáci se ale v závěru
poločasu dopustili faulu ve vápně a exekutor Řehák z penalty snížil na 1:2. Ve
druhém poločase se hra vyrovnala, ale
přesto to byli hosté, kteří v 55. a 60. minutě zahodili dvě vyložené šance. V 71.
minutě využili Hanáci krásnou kombinační akci na dva doteky a Typner zvýšil
na 1:3. za další tři minuty později zahrával Krupička trestný kop a míč z hlavy
Čermáka skončil v pravé šibenici gólmana Blahy – 1:4.
Prostějovské Hané se podařilo vyhrát
všechny tři venkovní zápasy a s 9 body
je v tabulce na 2. místě. Tuto sobotu tým
odehraje první domácí zápas s Černovírem.
(ol, sob)
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„Odehráli jsme výborných prvních třicet minut, ve kterých se nám podařilo
vstřelit dvě branky, ale mohlo jich být
minimálně o tři víc. Poté se hra vyrovnala, přestali jsme být schopni vepředu
udržet míč a ze zbytečné penalty domácí snížili. Většinu druhého poločasu měl
soupeř optickou převahu, ale my jsme
si z protiútoků vytvářeli solidní šance
a dvě z nich také proměnili. Hrál se na
tuto soutěž kvalitní oboustranně otevřený fotbal a my zaslouženě zvítězili.“

Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:

Další zpravodaJSTVÍ NAJDETE NA www.vecernikpv.cz

Branky: 43. Řehák z penalty – 10. a 74.
Čermák, 13. Gábor, 71. Typner. Rozhodčí: Valouch – Salva, Peřina. Žluté karty:
Typner. Diváků: 120.
Sestava Haná Prostějov: Marák – Světlík (78. Jančiar), Čermák, Trnavský (46.
Kumstát), Martin Kolář – Hladký, Mazouch, Krupička, Jakub Novák – Gábor
(88. Macourek), Typner (78. Zatloukal).
Trenér: Daniel Kolář.

1:4
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Hanáci rozstříleli Rozehnalovy Kožušany

půle měla nějaké parametry – tak jsme
pokračovali tentokrát proti Plumlovu.
Což bylo moc důležité pro úspěch.
Snažili jsme se hrát zodpovědně, aktivně vepředu a nutit soupeře k chybám. Což se nám celkem dařilo. Krizový okamžik nastal za stavu 0:0, kdy
tam byl dlouhý balón na soupeřova
jediného hráče. Náš hráč musel vykopávat míč z brankové čáry. Jinak se
soupeři k ničemu moc nedostali. První poločas byl fotbalovější, ve druhém
jsme se hlavně snažili neudělat chybu
a nepřipustit snížení od soupeře. Byl
to takticky dobře svedený zápas, ve
kterém jsme si více zasloužili vyhrát.
Můj respekt mají ale i hráči Plumlova,
kteří se ve druhé půli snažili srovnat.
A přesto opakovaně přiznali teč do
autu, dokonce otočili výrok rozhod-

1:2

čího. Jsem moc rád za takový přístup, doucí branku soupeře. Potom se nám
morálku soupeře hodnotím vysoko.“ začaly dařit natrénované věci a dali
jsme dvě branky, což hru zcela obrátiHodnocení hrajícího trenéra
lo. Dokázali jsme vyrovnat hru a byli
Plumlova Miroslava Takáče:
chvílemi i lepší. Do druhého poločasu
„Prvních patnáct minut jsme začali jsme šli s tím, že musíme hrát trpělivě
velice dobře. Soupeře jsme do ničeho a hlavně nedostat branku. Soupeř byl
nepustili, byli jsme lepší. Vyvrcholilo fotbalovější, lepší na míči, ale zároveň
to tím, že Protivanov musel odkopávat to bylo z jeho strany bez větších šanz brankové čáry. Pak nastal obrat ve cí. U nás naopak po pěkné akci střílel
hře. Po rohu se nedomluvili dva naší z rohu vápna do šibenice Preisler. Souobránci a byl z toho gól. A pak přišel peř se po zbytek zápasu snažil se skóre
vlastní gól a za chvíli chyba a najednou něco udělat, ale to se mu nepovedlo.
prohráváme 0:3, navíc se nám zra- Rozhodně si nemyslím, že bude na
nil Frantík, museli jsme tedy střídat. konci ročníku poslední, prostě se mu
Snažili jsme se o vyrovnání, více jsme teď nedaří – byl to kvalitní protivník.
drželi míč, snažili se být draví. Měli Hlavně jsem rád za bojovnost našich
jsme i šance: Bureš třeba trefil břev- hráčů. Předvedená hra nebyla podle
no, Hladký to zkoušel kličkou. Ale mých představ, ale za bojovnost a důnevyšlo to. Zápas jsme soupeři vyhráli raz si tým body zasloužil.“
našimi chybami. Byli jsme více na ba7-6RNRO
lónu, ale soupeř měl rychlejší přechod
8UćLFH
do útoku. Hráli jsme dobře mezi šestnáctkami, ale neměli nic finálního,
(1:1)
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nahrávku ani zakončení. A první polo%HĦRY
čas? Zatím nejhorší, co jsem u týmu.“
Branky: 35. Paul – 13. Hrabal, 90. Na)&.RVWHOHF
vrátil. Rozhodčí: Chládek – Aberle,
QD+DQp
Zemánek. Žluté karty: 45. Krajíček,
62. a 89. Rotschedl – 56. Navrátil, 81.
(2:1)
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Václavíček. Červená karta: 90+1.
6DG\Å%´
Sohlich. Diváci: 50.
Branky: 28. a 41. Lužný, 76. Preisler – Sestava Určic: Sohlich – Slezák, Zeli18. Škoda. Rozhodčí: Molík – Straka, na, Frehar, Mašek – Paul (86. Handl),
Motal. Žluté karty: 87. Preisler – 62. Bureš, Menšík, Krajíček (62. RotscheŠkrabal, 75. Škoda. Diváci: 111.
dl (89. Kobylík) – Dlouhý, Halouzka.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Hrající trenér: David Kobylík.
Zatloukal, Pavlíček, Pazdera, Kupka
Hodnocení hrajícího trenéra
(46. Holoubek) – Grulich, Abrahám,
Určic Davida Kobylíka:
Hruban, Maršálek – Lužný (88. Baláš), Preisler. Trenér: Lubomír Keluc. „Myslím si, že po taktické stránce jsme
odehráli slušný zápas. Soupeře jsme
Hodnocení trenéra Kostelce
moc do ničeho nepustili. Gól jsme
na Hané Lubomíra Keluce:
dostali z trestného kopu, my vstřelili
„Prvních dvacet minut jsme hráli bo- jinak pěknou branku. K tomu jsme si
jácně a ustrašeně. Což vyústilo ve ve- vytvořili jednu dvě velké šance. Do

Rozdílný víkend: Určice prohrály v poslední minutě, Čechovice soupeře zničily

Kostelec odčinil porážku

Protivanov ovládl derby s Plumlovem,

3:0
(3:0)

ský z penalty. Rozhodčí: Pekárek – Machala, Šafařík. Žluté karty: 41. Hložánka, 77. Sklenář, 82. Vavřínek. Červená
karta: 58. Vlasák. Diváci: 102.
Sestava Konice: Huňka – Blaha (69.
Ryp), Procházka, F. Drešr, R. Krása (86.
F. Bílý) – M. Drešr (33. Škrabal (86. Příkopa), Širůček, Kořenovský, J. Krása – Jašíček, Holub (86. Růžička). Trenér: Petr
Ullmann.
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 NROR 3URWLYDQRY ² 3OXPORY    %UDQN\ 
2QGURXãHN  .LãND YO   3RVStãLO åOXWp NDUW\ 64.
1HMHGOê ±  .LãND  7DNiþ  8UÿLFH ² %HėRY 
  %UDQN\  3DXO ±  +UDEDO  1DYUiWLO åOXWp
NDUW\  .UDMtþHN  5RWVFKHGO ±  1DYUiWLO 
9iFODYtþHNþHUYHQiNDUWD6RKOLFK 8  +OXERÿN\²+).
2ORPRXF Å%´    %UDQN\ $XIIDKUW5HåQê
*ROGVFKHLGâNDSD3XGLO±D*|UOLFK
6YUþLQD  1HPHWK åOXWp NDUW\  *ROGVFKHLG 0DUHN
5HåQê*ROGVFKHLG2QGĜHM2UDO±=DSOHWDO
)LOtSHN+HQNO .RVWHOHFQ+²1RYp6DG\Å%´
  %UDQN\D/XåQê3UHLVOHU±âNRGD
åOXWpNDUW\3UHLVOHU±âNRGD þHFKRYLFH²'XE
Q0  %UDQN\DâWHLJO0X]LNDQW
 +DWOH  .ROHþNiĜ ±  3HWUtN åOXWi NDUWD 43.
+DORX]ND ý  6ODYRQtQ²%čORWtQ  %UDQN\64.
6FKOLPEDFK±D)U\GU\FK1RYRVDG3HFKD
47. Šustal9UiQDåOXWpNDUW\ +ROO\6FKOLPEDFK
3RãXVWD7RPþtN±-DQtþHN

3UĤEČåQiWDEXOND
 2OHãQLFH
    
 .RQLFH
    
 &KYiONRYLFH     
 0DOHWtQ
    
 3RVWĜHOPRY     
 &KRPRXWRY     
 ěHWČ]iUQD     
 /RãWLFH
    
 7URXEHOLFH     
3DVHND
    
/HVQLFH
    
%RKGtNRY     
%ČONRYLFH     
1iPČãĢQ+     
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 NROR &KYiONRYLFH ² %RKGtNRY    %UDQN\ 
D&LHVDUtND'DQČN+UEiþHN.ULHJåOXWp
NDUW\  3RYêãLO ±  9LQNOHU  %čONRYLFH ² .RQLFH 
 %UDQN\ D-DãtþHN.RĜHQRYVNêåOXWpNDUW\
+ORåiQHN6NOHQiĜ9DYĜtQHN YãLFKQL%  0DOHWtQ
² 3RVWĝHOPRY    %UDQN\   D  0LFKDOþiN
0LODQ0LFKDOþiN/XNiã±1LPULFKWUåOXWpNDUW\
0LFKDOþiN-HGHOVNê3DJiþ±%ODĢiN 2OHäQLFH²
ĜHWč]iUQD  %UDQN\ D=DSOHWDO
D%DþtN3RVStãLOŠichor3XFKUåOXWpNDUW\
%DþtN±1RYiþHN /RäWLFH²&KRPRXWRY  
%UDQND )XNDQåOXWiNDUWD .UHMþt /  7URXEHOLFH
²1iPčäģQ+  %UDQN\3XU.ĜLYiQHN
.UiþPiU-DQtþHN/ROHN±ětSD'RVWiO
9\PČWDO /HVQLFH²3DVHND  %UDQN\D
.ĜHQHN5RXEDOtNåOXWiNDUWD%LWWQHU

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

3UĤEČåQiWDEXOND
1. Šternberk 4 4 0 0
2. Ústí
4 3 0 1
 =iEĜHK
   
 /LSRYi
   
5. Medlov
4 3 0 1
 %RKXĖRYLFH    
 äHODWRYLFH    
8. Jeseník
4 1 0 3
 'RODQ\
   
0RKHOQLFH    
/XWtQ
   
.UDOLFHQ+    
9HONp/RVLQ\    
%URGHNX3Ĝ    
/LWRYHO
   
5DSRWtQ
   

NRORåHODWRYLFH²0RKHOQLFH  %UDQN\ 9., 24.
DýWYUWQtþHN6NRSDO.UiO ãWHUQEHUN²9HONp
/RVLQ\  %UDQN\ /RãĢiN-XĜiWHN7|JHO
åOXWpNDUW\1RYRWQê'UPROD.XED±+DWDOD
 ,QGUD  .RFRXUHN  1DYUiWLO  -HVHQtN ² 5DSRWtQ
SN åOXWp NDUW\  0Ui]  0LQND  0O\QiĜ ± 
-XUiã.XSþtN&KDUYiW2QGUiþHN'UR]G
.OHPVD =iEĝHK²/LWRYHO  Branky: D
äDQGD1ČPHF2NOHãWČN±'UDJRQåOXWpNDUW\
2NOHãWČN$QWOäiN±âURP-LQGUD %URGHN
X3ĝHURYD²'RODQ\  Branky: %XQGLO6FKPLGW
±D1JX\HQ6HLEHUW%ODKR*URVVPDQQ
2XKOê  0HGORY ² /XWtQ    Branky:  0LFKDOtN
 3RVStãLO åOXWp NDUW\  0LFKDOtN ±  9\PD]DO 
%RKXėRYLFH²ÓVWt  %UDQN\.UiOŠmirják.
åOXWpNDUW\âLãND.UiOâPLUMiN±9\ND
8UEiãHN1HK\ED
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PROSTĚJOVSKO Do třetice všeho nejlepšího? Jak pro který tým. Právě třetí vystoupení za sebou mají celky z I.
A třídy Olomouckého KFS. A z pěti zástupců Prostějovska ve skupině „B“ se dařilo třem. Spokojení jsou třeba
v Protivanově: ten dokázal porazit jednoznačným výsledkem Plumlov a postoupil tak směrem do středu tabulky.
Výhra se zrodila i v Kostelci na Hané, který měl po předchozím zápasu co napravovat – a povedlo se. Nadmíru spokojení jsou pak v Čechovicích. Druhou výhru v řadě přidal tým i díky dalšímu střeleckému koncertu Jana Šteigla.
Naopak Určice smutní, inkasovaný gól v poslední minutě jej obral o bodový zisk.

z obrany vynutil Bláha penaltu, a zvýšili
jsme,“ řekl k brankám, které Konici dodaly
klid, její kouč.
Po přestávce ale soupeř přidal. „Na začátku byl nákop a neodpískaný faul na našeho hráče. Následoval závar, který jsme
přežili. A to bylo rozhodující,“ konstatoval Ullmann. Jašíček navíc z brejku přidal
další branku. Soupeř se pak uchyloval
k nehezkým zákrokům, od 58. minuty

I.A třída skupina B

dla s pokorou. „Jeli jsme tam s respektem.
Navíc se objevila komplikace v podobě
zranění Pospíšila a absence Neorala z rodinných důvodů. Zastoupit je museli
Holub a Michal Drešr vypůjčený z Jesence-Dzbelu,“ informoval trenér Konice Petr
Ullmann. Začátek hodnotil jako ospalý,
nijaký. „Pak jsme ale zvýšili tempo. Jašíček
z úhlu trefil břevno, do vedení jsme pak šli
po pěkné akci a zakončení Jašíčka levač-

LION SPORT I.B TØÍDA,
SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30
hodin: Haná Prostějov – Slovan
Černovír (Rosskohl; sobota 28.
8., 16.30), Sokol Mostkovice – FC
Hněvotín (Látal – Valouch; sobota
28. 8., 16.30), SK Haňovice – JeseHodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:
nec-Dzbel (Antoníček – Brokeš), TJ
Smržice – Sokol Kožušany (Petr – „Hodnotím to tak, že jak jsme skonLátal)
čili zápas s Bělotínem – kde už druhá

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30
hodin: Sokol Otaslavice – Sokol
Jezernice (Vachutka – Kundrát; sobota 28. 8., 16.30), Sokol Ústí „B“ –
Sokol Vrchoslavice 1946 (Zemánek
– Brokeš, Hrbáček; 10.00), Sokol
Tovačov – Sokol Klenovice (Šmíd
– Milek), FK Troubky – Sokol v Pivíně (Smékal – Šerý, Přenosil)

I.A TØÍDA, SKUPINA „B“:
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30
hodin: Sokol Plumlov – FK Slavonín (Pekárek – Doležel, Kopecký;
sobota 28. 8., 16.30), Lipník nad
Bečvou – Sokol Čechovice (Horák –
Smékal, Slota; sobota 28. 8., 16.30),
FK Nové Sady „B“ – Sokol Určice
(Šerý – Perutka, Látal; 10.00) FC
Kostelec na Hané – Sokol Dub nad
Moravou (Straka – Aberle, Kreif),
1. HFK Olomouc „B“ – SK Protivanov (Doležel – Dokoupil, Majer)

I.A TØÍDA, SKUPINA „A“:
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30
hodin: Sokol Konice – SK Chválkovice (Brázdil – Němec, Hausnerová)

CLEAN4YOU
KRAJSKÝ PØEBOR O KFS:
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30
hodin: SK Lipová – TJ Sokol Bohuňovice (Šrejma – Sedláček, Pekárek), FC Dolany – FC Kralice na
Hané (Dorušák – Slota, Štěpán)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA:
6. kolo, sobota 28. srpna, 10.15
hodin: MFK Vyškov – 1.SK Prostějov (delegace nezveřejněna)

I.A třída skupina A

MOL CUP:
2. kolo, středa 25. srpna, 17.00
hodin: TJ Valašské Meziříčí – 1.SK
Prostějov (rozhodčí: delegace nezveřejněna)
Konice přitom vstupuje do zápasů zpravi- kou. Ve 38. minutě si únikem do vápna navíc hrál pro vyloučení v deseti. Konici Se vstupem se sezóny je Petr Ullmann Branky: 21. a 56. Jašíček, 39. Kořenov-
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 NROR =QRMPR ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´    Branky:
%DNDM±0LFKOåOXWpNDUW\ äHOH]Qê9RFtOND±
0LFKO .URPčĝtæ²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\ 72.
7HSHUD  .ĜHãĢiN åOXWp NDUW\  1RKDYD  3OãHN 
'REUê6ODPČQD±6WĜLåtN 3URVWčMRY²=OtQÅ%´  
%UDQN\ 1ČPHþHN%DþRYVNê3ČþHN±âĤVWHN.
åOXWp NDUW\  %DåDQW ±  7HMQVNê  %XFKWD  2SDYD
Å%´²7ĝLQHF  %UDQN\6HJHĢD±=RJDWD
5XV]åOXWpNDUW\ 'RGHN.DWVFKPDU]6HJHĢD±
3RQLãW -LKODYD²=EURMRYND%UQRÅ%´  %UDQN\ 7.
)LOD-LĜtN-XOtQHN YO 5DXVŠancl. åOXWpNDUW\
+RPROD±=DSOHWDO /täHė²+OXÿtQ  %UDQN\
D9ODFKDâWROED7LSRDV3XGLQHWV
5DMþ\QHF %DQtN2VWUDYDÅ%´²3RUXED  %UDQN\
D&K\OHN6WUQDG-DQiO±+RQ&KDODFKDQ
 .DOD\ åOXWp NDUW\  3LHFKD ±  0DW\VND  )XVNR
 +RQ  ãXPSHUN ² 6ORYiFNR Å%´    %UDQN\ 
ýHUYHĖiN±-RQiã3ROiN
 NROR )UëGHN0tVWHN ² /täHė    %UDQN\  D 
%HUHN1ČPHF6WĜLåtNâSRQHU±D)HUOD\åOXWp
NDUW\ .Lã±9ODFK 3URVWčMRY²=QRMPR  %UDQN\
3ČþHN±D%ĜH]LQD%DUWĤQČN%HQtþHN
åOXWpNDUW\ %DåDQW±âXED9RFtOND%RERU 
%DQtN2VWUDYDÅ%´²-LKODYD  %UDQN\6HNDQLQD
±  .ĜHKOtN  -LURXãHN  1RYRWQê  5DXV 6LJPD
2ORPRXFÅ%´²2SDYDÅ%´  %UDQN\ 6NDOVNê
'YRĜiN±-DURV]HNåOXWpNDUW\'RGHN6RWRUQtN RED
2  6ORYiFNRÅ%´²+OXÿtQ  %UDQN\ 9DOtN.UiOtN
±/LQGQHU.RYDODåOXWpNDUW\ 1RKDYLFD.XGOtN
.RYDOD YãLFKQL+  =OtQÅ%´²7ĝLQHF  %UDQN\
5XV]%\UWXVåOXWpNDUW\ âĤVWHN6RYiN±5XV]
3RQLãW=EURMRYND%UQRÅ%´²ãXPSHUN  %UDQN\
D.RV5\ãDYê±.RFĤUHN+RUNê
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3UĤEČåQiWDEXOND
 9tFRY
   
 1ČPþLFHQ+   
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9UDKRYLFH²'REURPLOLFH  %UDQN\D'YRĜiN
D%XNRYHF±D9iFODYtN1HGČODåOXWpNDUW\ 
'ROHåHO-DQR'YRĜiN±)LDONDD%OXPHQVWHLQ
 9iFODYtN þHUYHQi NDUWD %OXPHQVWHLQ  3OXPORY Å%´ ²
7LäWtQ  %UDQN\$XMH]GVNê%iUWD±D
1iYUDW%RViNåOXWpNDUW\.RORPD]QtN+XOND RED
3  9tFRY²8UÿLFHÅ%´  Branky: 5DMQRKDåOXWp
NDUW\ 0OþRFK-HåHN'RVWiO/iWDO±9RGiN
%URGHNX.RQLFH²1H]DP\VOLFHSN  %UDQN\ 
%ODWQHU±.UiOåOXWpNDUW\ %XUJHW±.UiO6WHMNRUD
1čPÿLFH²2OäDQ\  %UDQN\ D6WXGHQê
D+UDEDO±0LãNDåOXWpNDUW\ .RUþiN±5HLWHU

I.B třída skupina A

23. srpna 2021
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NRORiVGTPDGTMt&WDP/RM  $TCPM[.R
PiUHN/RUHQF*iERU±D3URNHã3RSUDFK
äNWVÆMCTV[ *iERU±1RYiN3RSUDFK 7RYDÿRY
²<¾DąGJ  $TCPM[6WUQDG±+DPSOäNWVÆ
MCTV[D9iOHN.RKQ=SČYiN±'RXEUDYVNê
.XWDO.UHXW]-DVWU]HPEVNLèGTXGP¾MCTVC9i
OHN 1QXÆ5CF[t,GUGPÊMRM  $TCPM[5DãND
 5R]PDFK  .RãĤWHN ±  9DOtþHN  .XEiQHN 
1HGDYDãND .RQLEGt$TQFGMW2X1VCUNCXKEG  
$TCPM[&HWNRYVNê%tOê)UDQF+DYOtþHN
&HWNRYVNê%XUJHW0RVWLFN\M/QUVMQXKEG-QUVGNGEt
èGTPQXÊTRM  $TCPM[.DUDILiW±0DVRSXVW
äNWV¾ MCTVC  .UDWLQD  .R\NQXKEG t %JQOQWVQX 
 $TCPM[ D.XEDQD6NRSDO
3HWUiã1LHVQHU7RPHþHN*ULJiUHN±D
%~EHOD)RUHWtN%ROD 6ODYRQtQ²þHEJQXKEGRM
 $TCPM[D3ROiþHN±6YRERGD)DOWêQHN
äNWVÆMCTV[ 3ROiþHN±5R]HKQDO
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 7ĜLQHF
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 /tãHĖ
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2SDYDÄ%³
  
3RUXED
  
+OXþtQ
  
=OtQÄ%³
  
.URPČĜtå
  
=QRMPR
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 NROR =QRMPR ² 6LJPD 2ORPRXF Å%´    Branky:
äLåND±D-XGDVD.RODĜtN=DKUDGQtþHN
/DãiN5LHGO/RUHQFåOXWpNDUW\ .ULãWRI±'UiEHN
.URPčĝtæ²)UëGHN0tVWHN  %UDQN\9DFXOtN
3RVStãLO ±   D  1ČPHF  &XG]LN åOXWp NDUW\ 
âHYþtN±&XG]LN 3URVWčMRY²=OtQÅ%´  %UDQN\
D7UXEDþ%XUJHW±'RUĖiN+YR]GHQVNêåOXWp
NDUW\ %XUJHW.RKRXWHN RED3  2SDYDÅ%´²7ĝLQHF
  %UDQN\+RWWHN%DDU3HFQtN±D
1LHVODQLN.ORFHN5RþHN-RSHN -LKODYD²=EURMRYND
%UQRÅ%´  %UDQN\D=iUXED8GUåDO+XGiN
±5RWUHNO9HþHĜD /täHė²+OXÿtQ  %UDQN\
+RFKPDQ.OLPRYLþ&XSDO±+DYUiQHNåOXWpNDUW\ 77.
-DKĤGND±/DĖND %DQtN2VWUDYDÅ%´²3RUXED  
%UDQN\ D.\VHOê/DFLQD+DYUDQ*ODPRã±
6HPDQ ãXPSHUN²6ORYiFNRÅ%´  %UDQN\ D
%LPND.RODĜtN%tOHN+iQDâWHFKD.
 NROR )UëGHN0tVWHN ² /täHė  %UDQN\  =HOHQND 
=H]XOND±D.ĜtååOXWpNDUW\.RYiþäLJD±
/LQJHU$QLRO 3URVWčMRY²=QRMPR  %UDQN\ 
.DãW\O%XUJHW±8UEDQåOXWpNDUW\ 5DFHN8UEDQ
%DQtN2VWUDYDÅ%´²-LKODYDåOXWiNDUWD8GUåDO -  
=OtQÅ%´²7ĝLQHF  Branky: 3DFLN7RPDãtN±
.ORFHN-HĨ.ORFHN1LHVODQLNåOXWpNDUW\ *DUDMD
±1LHVODQLN 6LJPD2ORPRXFÅ%´²2SDYDÅ%´  
%UDQN\  =DKUDGQtþHN  /DãiN  +ROHF åOXWp NDUW\
3HFQtN(QGU\FK RED2  6ORYiFNRÅ%´²+OXÿtQ
 %UDQN\D+iQDD%DUiW'REURYROQê
+UGOLþNDâWHFKD%LPND±/DĖND.RPiUHN
=EURMRYND%UQRÅ%´²ãXPSHUN  %UDQN\ 
D5RWUHNOD7DXãD9HþHĜDâYDQFDUD
-DQHþHN.RU\þDQ YO 9LNWRUtQ
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„Bylo to asi zatím nejlepší mužstvo, které u nás hrálo. Jednoznačně nás v první
půli přehrálo a nebýt Poláka, asi to skóre
bylo horší. Na začátku druhé půle jsme
soupeře zatlačili, a kdyby se podařilo
utkání srovnat, možná by se to odvíjelo
jinak. Ale nepovedlo se a následně nám
soupeř odskočil do vedení o tři branky,
zkušeně si vedení pohlídal až do konce.
Mužstvo, které je z mého pohledu kvalitou na špici I.A třídy.“

Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

Branky: 79. César z penalty – 32. Veselka, 62. Kurfürst, 71. Šigut, 82. Zela.
Rozhodčí: Petr – Valouch, Jelínek. Žluté karty: 10. Landa (O). Diváků: 150.
Sestava Klenovic: Polák – Spálovský,
Cetkovský (66. Vacek), Owusu, Popelka (71. Drábek) – Prášil (71. Zbořil),
Dreklser, Rozehnal, Zapletal – César,
Pytela.

1:4
(0:2)

6RNRO
.OHQRYLFH

6RNRO
ÔMH]GHF

2:1

+DQi
3URVWđMRY

7-6RNRO
.RņXÆDQ\

7-6RNRO
0RVWNRYLFH

„Zápas byl bohatý na šance, klidně
mohl skončit vysokou výhrou kteréhokoli z týmů. Dobře jsme začali,
hned v úvodu z toho byl gól. Pak jsme
měli další šance, padla tyčka, soupeř
vyhlavičkovával z brankové čáry. Poté
se šance začaly střídat. Byl to celkem

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

Branky: 45. Lacman, 54. Malinovský,
64. Mužátko – 85. a 90. Kubeš, 2. Kamenov. Rozhodčí: Novák – Antoníček, Vaculík. Žluté karty: 86. Lacman
– 33. Milar. Diváci: 222.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek, Hanák (18. Kubeš), Milar, Kazda
– Foret, Jančík, J. Karafiát, Lacika (69.
Vánský) – Šlambor (46. Š. Karafiát),
Kamenov (83. Zapletal).
Hrající trenér: Ondřej Milar.

SN
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více v reportáži na jiném místě dvoustrany

1:4
(1:2)
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„Přišli jsme v průběhu prvního poločasu o brankáře, dochytával hráč
z pole. A zranil se taky Kratochvil. Zápas byl kvalitou o dvě úrovně níž, než

Hodnocení trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:

Branky: 89. Schinneck. Rozhodčí:
Horák – Petr, Přecechtěl. Žluté karty:
45. Křižan, 88. Holub – 10. Luža, 88.
Kalandřík. Diváci: 95
Sestava Smržic: Volf (28. Pleva) –
Studený, Gottwald, Žáček, Augustin
– Kaprál, Kotlár, Luža, Kratochvil (28.
Klus) – Š. Verner, Kalandřík.
Trenér: Ivo Zbožínek.

1:0
(0:0)
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šílený zápas, po poločase to bylo 1:1.
Ve druhé půli jsme mohli jít do vedení,
neproměnili jsme však vyloženou šanci. Pak soupeř hodně zatlačil, byl jasně
lepší a dal to na 3:1. Vypadalo to, že je
po zápase, ale po rohu jsme dali na 3:2
a v poslední minutě srovnali. Pak už to
bylo o penaltách. Po průběhu zápasu
jsme za bod rádi. Soupeř mohl klidně
ve svém tlaku rozhodnout, bod navíc
si podle mě zasloužil.“

7-6RNRO
9HONÛ7ÛQHF

6.-HVHQHF']EHO

Branky: 21. Mrňka, 4. Müller – 40.
a 75. Doležel, 32. Hrudník, 62. Grofek. Rozhodčí: Motal – Mašek, Kubalák. Žluté karty: 10. J. Žouželka, 88.
Pelikán – 77. Kovařík, 78. Magna, 86.
Pecha. Diváci: 118
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget
– J. Žouželka, Faltýnek, Trnka, Ošlejšek, Čížek (27. Pelikán), Mrňka (83.
Hradil), Prokeš, J. Burget, D. Liška, L.
Žouželka (40. Müller).
Trenér: Martin Liška.
Hodnocení trenéra Jesence-Dzbelu
Martina Lišky se redakci do uzávěrky
nepodařilo sehnat.
(sob)

2:4
(2:2)

bychom skutečně měli hrát. Z obou
stran to byla holomajzna, nenavázalo se na předešlý duel s Hanou. My
jsme nedokázali proměňovat brejky,
soupeř zase nakopával balóny na jednoho jejich vysokého hráče. Vím, že
pokud bychom dali jediný gól, vyhráli
bychom. Ale když přijdete o dva hráče
a dostanete gól chvíli před koncem…
Pozitivem naopak je, že nám přišel
z Určic na pomoc Kamil Žák. Obranu
skutečně vyztužil.“

Haná Prostějov tři

Mostkovice mají bod,

PROSTĚJOVSKO Třetí zápas týmům z Prostějovska hrajícím v I.
B třídě skupině „B“ Olomouckého
KFS příliš nevyšel. Hned tři ze
čtyř totiž prohrály. A zatímco
Mostkovice braly po divokém průběhu utkání alespoň bod, Smržice a Jesenec-Dzbel
znovu padly, druhý ze jmenovaných týmů navíc opět inkasoval větší množství branek,
tentokrát čtyři. Oproti tomu Haná Prostějov nadále září, znovu vyhrála a díky tomu je
v tabulce už druhá. A to jen o horší skóre.

I.B třída skupina B

poločase jsme byli také aktivnější a soupeře do ničeho závažného nepustili. Ale
výsledek už se nezměnil a na penalty jsme
byli přesnější. Stále nám chyběli někteří
hráči, takže i ty dva body asi bereme, ale
mohly být i tři.“

„V týdnu jsme se na tento zápas snažili
připravit. První poločas se odehrál v dobrém tempu, ale bez nějakých vyložených
šancí na obou stranách. Do druhého
jsme chtěli nastoupit stejně. Na začátku
se prosadil po individuální akci krásnou
střelou Drmola. Soupeř se ale nenechal
zaskočit a v krátké době po našich dvou
hrubých chybách skóre otočil. Na to jsme
už nedokázali reagovat. Mrzí mě, že soupeř musel dohrávat zbytečně v deseti. Za
„Náročný zápas. Čekali jsme, že bude zcela výkon jsem ale kluky pochválil a chybami
o něčem jiném než minulý týden s Jezer- se člověk učí.“
(jaf)
nicí. Očekával jsem, že první gól utkání
rozhodne. Dostali jsme ho však my, naštěstí jsme se ale brzy oklepali a podařilo
se vyrovnat. Pak jsme jen lehce převzali

www.vecernikpv.cz

otěže do svých rukou a podařilo se nám
dát i druhou branku. Po ní jsme se trochu
zatáhli a po vyloučení už jsme se to snažili
(0:0)
6RNRO
hlavně dohrát. Zápas měl ale opravdu vel2WDVODYLFH
ké tempo a postupně se i stupňovalo. MuBranky: 52. a 63. Trajer – 48. Drmola. sím všechny pochválit až po posledního
Rozhodčí: Štěpán – Šmíd, Procházka. náhradníka za odvedený výkon a tří bodů
Žluté karty: 36. Pospíšil, 41. S. Vrba, 67. si opravdu vážíme.“
M. Svozil, 88. Valtr – 39. Gerneš, 58. Sika.
Hodnocení trenéra
Červená karta: 65. J. Svozil. Diváků: 150.
Otaslavic Jiřího Hona:
Sestava Pivína: Fürst – S. Vrba (90. Ši6RNRO
Y3LYtQđ

Branky: 8. a 11. Řezáč – 34. Kocfelda, 43.
Mazur. Rozhodčí: Vachutka – Antoníček,
Dömisch. Žluté karty: 18. Jašek – 50. Kovář, 60. Plch. Diváků: 9545.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek, Pavel
Horák I., Kaňkovský, Coufalík – T. Hradil
(59. Strašák), R. Panáček, M. Panáček (70. mek), T. Vrba, J. Bartoník – Valtr, M. SvoPavel Horák II.), Fialka – Řezáč, M. Hra- zil, Pospíšil, Hýžďál – J. Svozil – Trajer (81.
dil. Trenér: Miroslav Panáček.
Zlámal), Konupka (86. Fica). Hrající trenér: Pavel Valtr.
Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Sestava Otaslavic: Sika – Gerneš, Ruszó,
Miroslava Panáčka:
Vogl, Novák – Valenta (81. Kaplánek),
„Do desáté minuty jsme vedli o dvě bran- Chvojka, Drmola, Hon – L. Kaláb (66.
ky, jenže k tomu jsme nedali snad další Rieger), M. Kaláb. Trenér: Jiří Hon.
čtyři jasné šance. Po našich hrubých chyHodnocení hrajícího trenéra
bách jsme pak dostali dvě branky a bylo
Pivína Pavla Valtra:
srovnáno. Úplně zbytečně. Ve druhém

SN
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a Vrchoslavice znovu zvládly penalty

Derby pro Pivín, Klenovice na hody bez bodu

PROSTĚJOV Ve třetím kole „A“-skupiny I.B třídy Olomouckého
KFS se odehrál první letošní regionální souboj. Na půdu Pivína zavítaly „Metle“ a po náročném utkání oslavili tři body domácí hráči,
kteří vyhráli nejtěsnějším rozdílem a bez vykartovaného Jaroslava
Svozila. V Klenovicích si na hody přáli vítězný zápas, proti však byl
celek Opatovic, který jim příliš šancí nedal. Vrchoslavice zase doplatily na produktivitu a hrubé chyby, musí tak být spokojené alespoň s úspěšnými penaltami.
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Zvýrazněné zápasy jsou tipem na
vaši návštěvu!
(jaf)

3ÔHERU2)6PODGvÉz½FL
5. kolo, neděle 29. srpna, 9.00
hodin: Bedihošť – Horní Štěpánov/Konice (sobota 28. 8., 10.00),
Určice – Hvozd (Procházka; sobota
28. 8., 12.15), Držovice – Otaslavice, Haná Prostějov – Lipová/Brodek u Konice (Procházka), Vícov –
Pivín (Minx), Protivanov – Kralice
na Hané (Horák; 10.00)

3ÔHERU2)6VWDUvÉz½FL
5. kolo, sobota 28. srpna, 10.00
hodin: Mostkovice – Určice
(Procházka), Otaslavice – Vícov/
Plumlov (Krátký; 10.30), Protivanov – Bedihošť (Protivánek;
14.00), Smržice/Kostelec na Hané
–
Jesenec-Dzbel/Přemyslovice
(Protivánek; neděle 29. 8., 11.00)

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
4. kolo, pondělí 23. srpna, 17.00
hodin: SK Sigma Olomouc „B“ –
1.SK Prostějov „B“ (Dosoudil)

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
5. kolo, sobota 28. srpna, 11.45
hodin: Sokol Olšany – FK Mohelnice (Vachutka; 9.00), Sokol Čechovice/Mostkovice – Sulko Zábřeh
(Doležel), KMK Zubr Přerov – Nezamyslice/Němčice (Matulík; neděle 29. 8., 11.30)

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
5. kolo, sobota 28. srpna, 11.45
hodin: Sokol Olšany – FK Mohelnice (Vachutka; 9.00), Sokol Čechovice/Mostkovice – Sulko Zábřeh (Doležel), KMK Zubr Přerov
– Nezamyslice/Němčice (Matulík;
neděle 29. 8., 11.30)

.UDMVN½VRXWÈzGRURVW
skupina B:
5. kolo, neděle 29. srpna, 10.00
hodin: Sokol Čechovice „B“ –
Haná Nezamyslice (Majer), Sokol
Plumlov – FC Želatovice (Bašný)

.UDMVN½VRXWÈzGRURVW
skupina A:
5. kolo, sobota 28. srpna, 15.00
hodin: SK Bělkovice/Lašťany – Sokol Olšany (Kryl)

5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
pøebor dorostu:
5. kolo, sobota 28. srpna, 10.00
hodin: Mostkovice/Kostelec – Sokol Dub nad Moravou (Hubený; hřiště Kostelec), Sulko Zábřeh – Sokol
Konice (Aberle), Sokol Čechovice –
FK Nové Sady (Procházka), Brodek
u PV/Otaslavice – Šternberk (Kryl;
hřiště Otaslavice)

63608-,+
5. kolo, sobota 28. srpna, 10.00
hodin: 1.SK Prostějov – Žďár nad
Sázavou (Kubalák, hřiště Výšovice)

63608-,+
5. kolo, sobota 28. srpna, 10.00
hodin: 1.SK Prostějov – Žďár nad
Sázavou (Winkler; hřiště Výšovice)

06l/8
5. kolo, neděle 29. srpna, 12.30
hodin: 1.SK Prostějov – Zlín (Dokoupil – Svoboda, Dömisch; hřiště
Olšany)

06l/8
5. kolo, neděle 29. srpna, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov – Zlín (Svoboda – Dokoupil, Dömisch; hřiště
Olšany)

MSDD – E ml.:
5. kolo, neděle 29. srpna, 16.30
hodin: 1.SK Prostějov – Vsetín
(Čampišová; hřiště Olympijská)

MSDD – E st.:
5. kolo, sobota 28. srpna, 10.30
hodin: 1.SK Prostějov – Vsetín
(Čampišová – Procházka, Minx;
hřiště Kralice)
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PROSTĚJOV Prostějovský mládežnický hokej má nové vedení. Do
jeho čela nastoupila Martina Marková, dosavadní členka výkonného
výboru SK Prostějov 1913. Na post předsedkyně se posouvá po Marku
Černoškovi. Zdejší rodák, dlouholetý profesionální hokejista v extraligové soutěži i v zahraničních ligách a bývalý český reprezentant skončil ve vedení klubu po necelých pěti letech, z toho dva a půl roku byl
jeho prvním mužem. Proč?
šek. Své působení v klubu v tuto chvíli
Petr KOZÁK
nikterak obšírně hodnotit nechtěl. „To ať
Michal SOBECKÝ posoudí hlavně jiní. Věřím, že je za mnou
dost práce vidět. Co se povedlo, to je urči„Na vlastní žádost jsem se vzdal funk- tě nárůst počtu dětí v klubu. A také nové
ce předsedy SK Prostějov 1913. Moje zázemí, které se ve spolupráci s městem
rozhodnutí zrálo delší dobu, nebylo to Prostějov konečně daří budovat. Mysrychlé a lehké. Při svých dalších aktivi- lím, že také máme kvalitní a široký trenértách bych se klubu nemohl věnovat na ský tým družstev eskáčka a taky dobře
sto procent a to si nezaslouží,“ objasnil fungující spolupráci s krajem i svazem,“
exkluzivně pro Večerník Marek Černo- konstatoval Černošek.

Foto: Facebook

Na uvolněné místo v čele hokejové
mládeže dosedla Martina Marková. Ta
je v klubu od jeho založení v roce 2016.
„Vedení klubu Markovo rozhodnutí
ukončit působení ve výkonném výboru
respektuje a především mu děkuje za
odvedenou práci a nenahraditelný podíl
na samém vzniku SK Prostějov 1913.
Změnu na postu předsedy jsme delší
dobu diskutovali, nejedná se o žádnou
neočekávanou událost, která by měla vliv
na každodenní činnost klubu,“ vyjádřila
se k novince nová předsedkyně. „Pro
mne osobně samozřejmě situace přináší
větší zodpovědnost, de facto tu největší
možnou. A navrch ještě intenzivnější
pracovní vytížení. Na fungování klubu se
ale podílím již od jeho samotného počát-

ku a dobře vím, co vše tato práce obnáší,“
nestrká Martina Marková hlavu do písku. Jedním dechem však zdůraznila, že
se na chodu klubu podílí mnohem více
lidí. „Co se týče vedení klubu, tak to vždy
bylo, je i nadále bude jednoznačně týmovou prací, protože o všech zásadních
otázkách rozhoduje kolektivní orgán –
tedy výkonný výbor. Ten nyní pracuje
ve složení Radek Mudrla, Pavel Kumstát
a já, přičemž svěřuje kompetence dalším
osobám, aktuálně v oblasti sportovního
managementu šéftrenérovi Filipu Smejkalovi a v rámci hokejové administrativy sekretáři klubu Michalu Janečkovi,“
objasnila poupravenou strukturu a tím
i současné vedení prostějovského mládežnického hokeje.
Marek Černošek nicméně z hokeje úplně nemizí. „Klub SK Prostějov 1913 je
jako moje dítě. Chci se vrátit zpět na led,
tam kam patřím. Zůstávám u sportu, jen
teď trochu jinak,“ ujistil. Marek Černošek byl spolu s Milanem Sedlem nebo
Pavlem Kumstátem jedním z těch, kteří
před rokem 2016 iniciovali vznik tehdy
nového klubu. Do něj přešla část mládeže Jestřábů, jež později zcela zanikla.
Černošek coby hráč s téměř 800 zápasy
v extralize a zkušenostmi z reprezentace se pak hodně podílel i na trénincích
prostějovských dětí. „A k tomu se chci
vrátit. Měl bych chodit na led se dvěma
kategoriemi, jednou z nich je dorost,
u něhož jsem asistentem trenéra Půčka,“ doplnil Černošek.

0O¿GHæQLFNÛKRNHMVHSHUH

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Ukázalo se však, že plejerů dorazilo málo. Přinejmenším tedy méně, než kolik jich chodilo. „Velký
problém je, že začínají končit kluci. Přestali být
zvyklí na režim. Někteří se tak už cukají. Je to špatné, tři už skončili,“ konstatoval smutně lodivod
mladých hokejistů.
Podobný problém je taky o kategorii níže u ročníku 2012. „Koronavirus se projevil opravdu

hodně. Je těžké teď děti znovu ke sportu přitáhnout. Zatím se sice všichni vrátili, ale bude těžké je udržet. Mají své počítače, chytré telefony
i jiné aktivity,“ posteskl si trenér Jakub Krampol.
Problém tak nyní trenéři s hráči nemají jen kvůli
bruslení a hokejovým dovednostem. „Kategorii
jsem přebíral po kolegovi. Ale co znám některé
kluky z dřívějška, tak nabrali dost na váze,“ přidal
Krampol.
A hráči ubývali i jinde. „Pár kluků skončilo, i když
nevím, zda za to mohla pandemie nebo je to prostě
přestalo bavit. Při přechodu do dorostu, k juniorům nebo k mužům jsou tyto konce přirozené.
Nedostatkem hráčů ale naštěstí netrpíme,“ řekl za
dorost kouč Martin Půček.
Některým týmům z prostějovského eskáčka ale nastaly krušné časy. „Jsem pořád na telefonu, sháním
hráče, kde se dá. S problémy se ale potýkají i jinde,
v Šumperku, Olomouci, Přerově… Navíc hráčům
se prostě nechce dojíždět. Když se neprosadí ve
svém týmu, radši skončí, než aby to zkusili jinde.
Nyní tak mám na tréninku místo šestnácti lidí jedenáct,“ smutní Michal Janeček.
Mladé hokejisty SK 1913 každopádně nyní čeká
návrat k plné porci tréninků, juniory navrch turnaj

Eva REITEROVÁ
Jestřábi začali v pořadí pátý přípravný
zápas rychlým vyloučením po 30 sekundách. Při následné hře 5 na 5 však dominovali a vytvořili si na Třebíč pořádný
tlak. Na konci 3. minuty se po přihrávce
Beránka prosadil z levého kruhu Mrázek – 1:0. V 6. minutě se Hanáci opět
radovali. Krásnou akci předvedla opět
dvojice Beránek – Mrázek. Druhý jmenovaný poslal svému spoluhráči puk do
jízdy, a ten se prosadil mezi betony Mičána – 2:0. Ani po dvou gólech aktivita
domácích neutichala. Drželi se se stále
v obranném pásmu hostů, k tomu jim
napomohly i dvě přesilové hry. V nich
měli šanci na třetí branku Husák či Švec.
V 15. minutě se po delší době do útočné
třetiny dostala Třebíč, Krliš ale z dobré
pozice minul.

Na začátku druhé části se nic nezměnilo, když Hanáci stále atakovali hostující klec. Brankář Mičán ovšem další
puk za svá záda ale nepustil. V polovině zápasu šel na trestnou lavici Babka
za podražení. V početní výhodě se
hostům nepodařilo vytvořit žádnou
gólovou akci. Puk za prostějovského
gólmana poslala Třebíč až po skončení přesilovky, když kapitán Bittner
překvapil z bezprostřední blízkosti Altrichtera – 2:1. Snížení hosty nakoplo,
ale domácí si chtěli vzít dvoubrankový
náskok zpět, a tak se hra přelévala od
jednoho brankoviště ke druhému.
Hosté začali závěrečnou třetinu v pokračující přesilovce, velkou příležitost
si ale nevytvořili. Co dělat měl pak gólman Mičán při pokusech Kloze, Jiránka
a Švece. Následně bylo několik vyloučení
v obou mužstvech. Z častého přerušování pramenila velmi roztržitá a nepřesná
hra. V 57. minutě se v obrovské šanci
k vyrovnání ocitl Šťovíček. Jeho pokus,
kdy byl osamocen před Altrichterem,
ale skončil pouze v bezpečí betonů prostějovského gólmana. V čase 59:10 odjel
třebíčský Mičán na střídačku a jeho tým
to zkoušel v šesti. Bílé hvězdy se usídlily
v obranném pásmu Jestřábů, ale Prostějov vyhodil puk až na zakázané uvolnění.
Na konci utkání sice branka padla, ale
do prázdné sítě hostů. Výhru domácích
pojistil 12 sekund před koncem Husák
a upravil skóre na 3:1.
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Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov

„Po koronaviru nám odešli hráči, další vlna by byla smrtící,“
PROSTĚJOV Hořkosladký začátek přípravy na
ledě v těchto dnech prožívají mládežnické hokejové kategorie. Jak trenéři, tak hráči, kteří dorazili, se nepochybně na tréninky mezi mantinely těšili. „Měli jsme tréninky na ledě a pak tělocvičnu
a posilovnu. Před pár dny nám skončil příměstský kemp, na kterém jsme měli dvakrát denně
led a dále silové tréninky,“ poznamenal trenér
juniorů SK Prostějov 1913 Michal Janeček.

PROSTĚJOV Bílé hvězdy z Třebíče
byly čtvrtečním soupeřem prostějovských hokejistů. První dvacetiminutovka byla pro přípravné utkání
klíčová. Jestřábi v ní měli pořádný tlak
a vytvořili si dvoubrankové vedení po
střelách Mrázka a Beránka. V průběhu druhé části dokázal snížit kapitán
Bittner, ale to bylo ze strany hostů
v zápase vše. Ve třetí třetině měl Prostějov co dělat, aby vedení ubránil, ale
nakonec se radoval z výhry. Tu před
koncem závěrečné třetiny zpečetil gólem do prázdné brány Husák.

zoufají si trenéři

„Prvních deset minut bylo solidních, dali jsme v nich krásné dva góly. Pak přišly dvě přesilovky, a ještě střídání předtím jsme byli nedbalí, začali jsme předržovat kotouče a byli jsme
všude o krok později. Vyústilo to v to, že jsme ztratili momentum zápasu. Mohli jsme přidat
gól na 3:0, ale místo toho jsme se dostali ze zápasu. Soupeř měl šance a třetí branku jsme
dali až v power-play. Za to, jak jsme se prezentovali, jsme rádi za výhru a že jsme to dokázali
dotáhnout k vítězství. Tak před domácími fanoušky padesát minut nemůžeme hrát, nebylo
to podle našich představ.“

Kamil POKORNÝ - SK Horácká Slavia Tøebíè
„Vůbec nejsme spokojeni se vstupem do utkání. Celou první třetinu jsme hráli staticky, bez
soubojů a dvougólové vedení domácích rozhodlo o výsledku utkání. Ve druhé a třetí třetině
se náš výkon zvedl. Dostali jsme se do zápasu, a i přes gólové šance ve třetí třetině se nám
srovnat nepodařilo. Hráči si musí uvědomit, že za takhle odfláknutým úvodem se zápas
nevyhrává. Utkání nám ukázalo, jak jsou hráči schopni reagovat pod tlakem. A na některé
výkony budeme reagovat.“
3ĜÌ35$91e87.É1Ì
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v Šumperku. A menší děti absolvovaly příměstský
kemp. Trenérům však nyní přibyly k běžným obavám i ty, kolik hráčů se zúčastní a kolik jich bude
třeba v době Vánoc. Navíc nadále je zde hrozba, že
se koronavirus na podzim vrátí. „To už by nás zabilo,“ říká bez obalu Michal Janeček.

%UDQN\ D QDKUiYN\ 3. Mrázek (Beránek), 6. Beránek
(Mrázek, Jáchym), 60. Husák (Jáchym) – 34. Bittner
(Psota).9\ORXÿHQt5:6.%H]Y\XæLWt0:0. 2VODEHQt0:0.
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PROSTĚJOV Dva velké sportovní projekty, dvě velké investice magistrátu. A zároveň dva
plány, které vzbudily nemálo
pozitivních i negativních emocí. To jsou sportovní hala v ulici
Vápenice a nové zázemí zimního
stadionu. Zatímco první z projektů je však již hotový a florbalisté tam už poprvé vyzkoušeli
nový povrch i šatny, zázemí pro
hokejisty zatím zcela hotové
není. I když i zde už práce finišují.
„Část ještě není dodělaná. Hovoří
se o využití nehotového prostoru
pro wellness pro veřejnost. A celkovém přiblížení nových prostor
pro sportovní veřejnost,“ uvedl nedávno ředitel DDM Prostějov Jan

Zatloukal. Právě DDM Prostějov
bude mít přístavbu zimního stadionu ve své správě.
Pracuje se ale současně i na jiných
částech projektu. „Stěhujeme věci
do posilovny, budeme uzavírat nájemní smlouvu. Určitě přijde na
řadu i slavnostní otevření, o kterém budeme veřejnost informovat,“ poznamenal Zatloukal.
A cože tedy u Víceúčelové haly-zimního stadionu všechno vzniklo? Například nové šatny, tělocvična nebo posilovna. „Pro děcka je
to super. Takové plochy a zázemí,
to za nás nebylo. Snad to pomůže jak v rozvíjení talentu dětí, tak
i v náboru dalších malých hokejistů. Už jen proto, že zázemí je skutečně špičkové. Takovému Třinci

nebo Liberci se nejen vyrovná, ale
možná je dokonce předčí,“ míní
někdejší hokejista a nyní správce
této části zimního stadionu Václav
Meidl.
Ani současný stav přitom nemusí
být konečný. Například některé části se budou dovybavovat
průběžně. „Příkladem může být
posilovna, zde je zatím základní
vybavení. Už nyní je pěkně vybavená, počítáme však do budoucna
s průběžným doplňováním podle
potřeb návštěvníků,“ dodal Jan Zatloukal.
Konečné datum oficiálního otevření
nové části zimního stadionu dosud
známé není. Počítá se právě s blížícím se koncem srpna nebo začátkem
září.
(sob)
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PROSTĚJOV Pět zápasů s bilancí 3 výhry, 1 remíza a 1 prohra.
Takto vypadají výsledky doposud odehraných přípravných
utkání Jestřábů. Lodivod prostějovského mužstva Aleš Totter
však i přes pozitivní bilanci vidí stále ve hře svých svěřenců nedostatky. Ty se budou Hanáci snažit vypilovat v tomto týdnu
během tréninků, na které budou mít více času díky pouze jednomu přípravnému mači. Dvojzápas s Liptovským Mikulášem
ze Slovenska byl zrušen.
vítězství. „Samozřejmě je týden vždy lepší
se dvěma výhrami,“ usmíval se spokojený
hlavní trenér prostějovského A-týmu Aleš
Totter. Co se ale herního projevu týče,
pro Večerník
tam už tak pozitivní není. Jestřábi mají
totiž problém s ubráněním svého náskoEva
ku a v koncových minutách zápasů se pak
REITEROVÁ
strachují o těsné vedení. „My hrajeme
Uplynulý týden byl pro Hanáky úspěšný, všechno o gól, to je vidět i na našich výze zápasu se Vsetínem a Třebíčí berou dvě sledcích. Máme za sebou pět přípravných

PŮVODNÍ
zpravodajství
ví

zápasů, a kdybychom proti Třebíči nedali
branku do prázdné, tak by to bylo zase
jen o gól. Všechno je to vyrovnané,“ uvědomuje si Totter. Nespokojenost trenéra
pramení z chyb a následné ztráty jistoty.
„Musíme si ty detaily začít uvědomovat,
musíme na nich pořád pracovat a nesníme ztratit jedinou chvilku v tom zápase, to
se pak vše může rázem otočit,“ vidí největší problém v utkáních Totter.
V tomto týdnu odehrají Hanáci pouze
jedno utkání proti JKH GKS Jastrzębie.
„S Poláky to bude jiný hokej. Oni jsou
velmi důrazní. Pro nás to bude výborná
prověrka,“ uvědomuje si hlavní trenér.
Odveta polského střetnutí se uskuteční
ve čtvrtek od 18:00 na stadionu Hanáků.
Jestřábům odřekl dva domácí zápasy
účastník slovenské extraligy MHk 32

Nové dresy Jestøábù?
Jedna zmìna

2QJNGFPCRTQUV÷LQXUMQWUVąÊFCéMWD÷JGO\¾RCUW
Liptovský Mikuláš. Prostějovští hokejisté
si z toho nedělají žádné větší starosti. Volnější týden, co se týče přípravných střetnutí, využijí k tréninkům. „Budeme mít
možnost navíc něco dotrénovat,“ uvedl
pro Večerník Aleš Totter. Další soupeře
ani vedení Hanáků nehledalo, i tak budou mít stejný počet přípravných utkání

Foto: www.lhkjestrabi.cz

jako většina ostatních účastníků Chance
ligy. „Těch osm zápasů, ze kterých nám
teď zbývají už jen tři, je ok. My to volno
využijeme k tomu dotrénovat a dotáhnout věci tak, abychom nezačali opakovat
chyby, které jsme dělali s Třebíčí od desáté
minuty,“ prohlásil lodivod prostějovských
hokejistů.

&XQL\¾RCUU.KRVQXUMÚO/KMWN¾wGO\TWwGP
V tomto týdnu čeká Jestřáby jediná prověrka
PROSTĚJOV Kvintet přípravných
zápasů mají svěřenci trenéra Tottera
už za sebou. V tomto týdnu je čeká
pouze jediný přídavek - domácí odveta
s polským týmem JKH GKS Jastrzębie. Úvodní buly utkání na prostějovském zimním stadionu bude vhozeno
v 18:00 hodin. Program však měl být
živější. Původně měli Hanáci sehrát na
domácím ledě i dvě přípravná utkání
s Liptovským Mikulášem. Hned minulé pondělí ovšem Jestřábi informo-

vali o zrušení úterního a středečního
zápasu se slovenským extraligovým
týmem. Proč?
Tento týden měli mít Jestřábi hned trojitou
porci přípravných zápasů na domácím ledě.
Souboje se slovenským soupeřem neodehrají. „Liptovský Mikuláš měl v Česku odehrát tři zápasy, s námi to byly dva. Tým ale
dostal nabídku zahrát si Tatranský pohár a tu
upřednostnil, proto sem na zápasy nepřijede,“
objasnil zrušené duely Michal Mareš, marketingový manažer LHK Jestřábi Prostějov.

V pondělí 16. srpna vydal Liptovský Mikuláš
oficiální prohlášení na svých internetových
stránkách. „Jakmile jsme obdrželi telefonát
od ředitele turnaje Ľ. Jurinyiho, tak jsme neprodleně slušně požádali Sanok o zrušení
nejbližšího zápasu. Rovněž jsme příští týden
měli naplánovaný trip do Česka, ale na ten
také nemůžeme jít v původním termínu. Bylo
těžké se každému omlouvat, ale všichni to pochopili a je to v pořádku,“ vyjádřil se k situaci
sportovní ředitel klubu z Mikuláše Vlastimil
Škandera.

O jiném soupeři na začátek příštího týdne
Jestřábi nevyjednávali. „Čekají nás ještě tři
přípravné zápasy, což trenérský štáb považuje
za dostatečné. Z tohoto důvodu klub nové
soupeře za slovenský tým nevyhledával,“ prozradil Mareš.
Po odpadnutí dvou domácích zápasů s Liptovským Mikulášem čeká v tomto týdnu
Jestřáby jediné střetnutí. Ve čtvrtek 26.
srpna podruhé změří svoje síly s aktuálním
polským mistrem a účastníkem Ligy mistrů
JKH GKS Jastrzębie. V prvním příprav-

ném utkání před sezónou dovezl Prostějov
těsnou výhru 2:1. „Na to, že to byl náš první zápas, tak to mělo velké tempo. Výhra
je dobrá pro sebevědomí našeho nového
týmu. Všichni hráči utkání odpracovali, podali kompaktní výkon a nebáli se tvořit, což
je pro nás velice důležité,“ hodnotil premiérovou výhru trenér prostějovského A-týmu
Aleš Totter. „S Poláky to zase bude jiný hokej. Oni jsou velmi důrazní. Pro nás to bude
výborná prověrka,“ hlásí lodivod Jestřábů
před dalším přípravným utkáním.
(rei)

VSETÍN, PROSTĚJOV Druhý zápas se Vsetínem a zároveň druhý
duel na venkovním stadionu přinesl
Hanákům těsnou výhru. Domácí se
v první třetině po brance Majdana
dostali do rychlého vedení. Ve 12.
minutě se však prosadil navrátilec
Rudovský a vyrovnal na 1:1. Ve druhé části poslal hosty do vedení Kloz
a na začátku třetí upravil Mrázek na
3:1 pro Jestřáby. V poslední části
hry domácí sahali po srovnání, podařilo se jim ale pouze snížit.

8. minuty. Zajíc prověřil přímou ranou
od modré vsetínského Málka, ten byl
ale pohotový. V čase 11:52 nepohlídali
Vsetínští Rudovského, ten využil přihrávku Kloze a pálil do odkryté branky
– 1:1.
Do druhé části vletěli lépe Jestřábi, jež si
vytvářeli pořádný tlak v obranném pásmu Valachů. Poslat puk za záda Málka
zkoušeli v rychlém sledu za sebou Hav-

lík nebo třeba Krejčí. Následné minuty
se nesly v duchu přesilových her. Až
do času 36:13 bylo k vidění hned pět
přesilových her, a i potom byli Hanáci
lepším celkem. Ve 37. minutě vstřelil
branku exvsetínský Kloz a poslal Prostějov do vedení – 1:2.
I třetí třetina se povedla lépe hostujícímu celku. Po pouhých patnácti sekundách překonal vsetínského brankáře

střelou pod betony Mrázek – 1:3. Ani
poté, co se Jestřábi dostali do dvoubrankového vedení, jejich aktivita
neslábla. Při vyloučení prostějovského Husáka zvonila ve 43. minutě tyč
Bláhovy brány. Na hře Vsetína byla patrná snaha po vyrovnání, prostějovská
jednička však svůj tým držela. V 51.
minutě přišlo další vyloučení Jestřábů
a Valaši dlouho nečekali, když početní

výhodu využil Klímek, který tečoval
ránu Roba za bezmocného Bláhu –
2:3. Branka domácí hnala k vyrovnání.
V 54. minutě šli Hanáci opět do 4, ale
poslat puk do své svatyně domácímu
celku nedovolili. V čase 57:12 odvolal Vsetín gólmana Málka a zkoušel
to v šesti. Prostějov ale dobře bránil
a udržel svoje vedení až do závěrečného hvizdu.
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Eva REITEROVÁ
Do úterního utkání vstoupili lépe domácí, kterým ke hře napomohla vyloučení Jestřábů. Hned ve 2. minutě hostující Motloch ošklivě trefil domácího
obránce Buchtu do kolene a utkání
pro oba skončilo. Motloch po tomto
zákroku vyfasoval trest 5 minut plus
do konce utkání. V čase 4:10 se právě
díky dvojité početní výhodě dostali
Valaši do vedení po střele Majdana –
1:0. Pořádně do hry se v plném počtu
dostali svěřenci trenéra Tottera až od
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Roman STANTIEN – VHK ROBE Vsetín
„Myslím si, že to pro nás byl, i když jsme prohráli, velmi dobrý zápas. Ukázalo nám
to, kde nás tlačí bota, ale i dost dobrých věcí. Jediné, co mě mrzí, je to zranění Buchty.
Tím, že teď více trénujeme, tak bylo vidět ty dvě třetiny, že se chlapci pomalu rozbíhali. Byly tam dobré věci. Soupeř hrál také výborně, pro nás jde o velmi prospěšný
zápas, abychom se poučili, co nám jde dobře, co hůře, co musíme zlepšit a v čem
chceme být ještě lepší.“

Aleš TOTTER - LHK Jestøábi Prostìjov
„Máme nový tým, takže pro nás dnes výborná příprava. Po týdnu jsme hráli se stejným soupeřem a oba zápasy byly kvalitní. Je vidět, že Vsetín má dobrý realizační tým,
má silné speciální formace a výborné gólmany. Pro nás to je dobrá prověrka. Nejvíc
si cením toho, že i když to bylo hektické, tak minulý týden jsme také vedli 3:1 a zápas jsme nedohráli a dnes to skončilo 3:2. Puky se v závěru odrážely na naši stranu
a uhráli jsme to na 3:2. Pracujeme na nějakém konceptu, kluci se nebojí hrát a jsou
aktivní. Takový hokej chceme hrát.“
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Prostějov (rei) – Nová sezóna většinou znamená i nové sady dresů.
Prostějovští Jestřábi ty svoje již mají
hotové. To, že už by měly dorazit do
kabiny, prozradil minulé úterý marketingový manažer prostějovského
celku Michal Mareš. Avšak fanouškům by se měly odhalit až v září,
v týdnu před ostrým startem Chance
ligy. „Mám to v plánu až po přípravných zápasech. V tom dalším týdnu,
kde bude volno, bychom dresy představili,“ prozradil Večerníku Michal
Mareš. Příznivci Jestřábů si tak ještě
budou muset chvíli počkat, než uvidí novou róbu. Jedno však přece jen
víme, a to že by měly projít úpravou.
„Nastíním jen to, že budou podobné,
ale bude tam jedna velká změna. Fanoušci se mají na co těšit!“

Gago podepsal
se Vsetínem
Prostějov (rei) – Útočník Michal
Gago prožil loni u Jestřábů nelehkou sezónu. Hned v prvním kole
si v Jihlavě poranil rameno, čekala
ho dlouhá léčba, ve zbytku ročníku proto stihl za Hanáky jen osmnáct zápasů s 10 kanadskými body
(1+9). Po skončeném ročníku se
třiadvacetiletý útočník rozhodl
změnit angažmá. Během několikatýdenní zkoušky přesvědčil trenéry
VHK Vsetín a příští sezónu tak stráví na Lapači. S ambiciózním účastníkem Chance ligy už má podepsanou smlouvu. „Michal je důrazný
útočník, hráč v ideálním hokejovém
věku. Věříme, že když bude zdravý, bude pro tým přínosem,“ sdělil k jeho příchodu jednatel VHK
Daniel Tobola na klubovém webu.
Vsetín bude pro Gaga už čtvrtým
působištěm v rámci první ligy: dříve oblékal dresy Havířova, Přerova
a naposledy právě Prostějova. Odchovanec zlínského hokeje už v přípravě stihl za Valachy nastoupit ve
dvou zápasech, oba byly proti jeho
bývalému klubu, tedy Jestřábům.

Matyáš v Tøinci
Prostějov (pk) – Obránce Jakub
Matyáš uspěl na zkoušce v Třinci
a opět se tak bude snažit prosadit
v kádru Ocelářů. Sedmadvacetiletý bek, který v oblékal v minulém
ročníku dres Jestřábů, podepsal
s úřadujícím mistrem roční smlouvu. Matyáš působil v Třinci v letech
2013 až 2020, před dvěma lety
se podílel na zisku mistrovského
titulu, většinu času ale strávil na
hostováních v první lize. V sezóně
2020/21 odehrál za Prostějov celkem 27 zápasů s bilancí 1+2 a -8
v hodnocení účasti na ledě při vstřelené či obdržené brance. „Moc se těším. Určitě se chci poprat o sestavu,
o místo a budu se snažit odevzdat
maximum,“ řekl Matyáš na klubovém webu.
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„Po zbytek zápasu to spíše byla taková plácaná…“

PROSTĚJOV Jestřábi během letní přípravy masivně obměnili
kádr. Jedním z nově příchozích do týmu byl i Adam Havlík (na
snímku). Tento obránce, který dříve hrával na postu útočníka,
dostává v přípravných zápasech od trenérů velkou důvěru, když
chodí jak na oslabení, tak i na přesilovky.„Je to super, na svůj ice
time si nemůžu stěžovat,“ říká s nadšením v hlase.
jak jsme hráli dosavadní přípravné zápasy.
Tedy v dobrém tempu, byli jsme hodně na
puku a vytvářeli si šance. Potom od stavu
2:0 se to z naší strany nějak zaseklo a už to
pro Večerník
nebylo ono. Po zbytek zápasu to spíše byla
taková plácaná, moc hokeje už vidět nešlo.“
Eva
yy S Třebíčí jste se střetli poprvé, jak
REITEROVÁ
silný soupeř to v sezóně bude?
yy Co byste řekl k právě odehranému „Řekl bych, že úplně jiný, než když jsme
utkání proti Třebíči?
hráli se Vsetínem a Porubou. Třebíč na tom
„Začátek jsme neměli špatný. Myslím si, že není úplně tak technicky jako ti předchozí
prvních deset minut jsme pokračovali tak, soupeři. Hrála hodně jednoduše, snažila

EXKLUZIVNÍ
NÍ
rozhovor

se ty puky vyndávat pryč ze třetiny a nic si
zbytečně nekomplikovat. V tom byl asi největší rozdíl oproti minulým týmům.“
yy Třetí třetina byla úplný opak té první. Co se stalo, čím si to vysvětlujete?
„Nevím, na to fakt neumím odpovědět...
Kdybychom to věděli, tak se to prostě nestane. Nějakým způsobem se to sešlo a na
nás je, abychom se do toho procesu vrátili
zase zpátky a každým zápasem se zlepšovali.“
yy Mohla na vaši horšící se hru mít vliv
i kvalita ledu?
„Led je tady všeobecně špatný, takže ten
tomu určitě nepřidá. Třetí třetina ale byla
i dost rozkouskovaná, zápas tak neplynul.
Potom hra nemá takový spád. Když člověk vede o gól, tak nechce udělat nějakou
lacinou chybu a hraje opatrně. Nám se tam

dnes paradoxně chyby objevovaly. Když se
navíc zápas blíží ke konci, tak člověk nehraje s tak lehkou myslí jako na začátku.“
yy Dostáváte velký prostor na ledě, chodíte na vyloučení i přesilovky. Cítíte od
trenérů důvěru?
„Je to super, na svůj ice time si nemůžu stěžovat. Doufám, že to takto s jejich důvěrou
bude pokračovat. Samozřejmě s tím časem
je spojený nějaký můj přínos týmu a ten
potom v sezóně musí být ještě lepší.“
yy Máte za sebou 5 zápasů s bilancí 3
výhry, jedna remíza a stejný počet porážek. Jak zatím přípravu hodnotíte?
„Myslím si, že výsledkově i herně to není
vůbec špatné. I remízový duel se Vsetínem
jsme měli rozehraný na vítězství. To se nám
ale nakonec nepovedlo. Když odhlédnu
od výsledků, tak náš herní projev byl velice

m
dobrý a zaseklo se to nějakým způsobem
až dnes. Je jen na nás, abychom zase na-stoupili zpátky do toho vlaku a rozjeli too
tím správným směrem.“
yy Máte zkušenosti se zahraničnímii
soutěžemi (hájil barvy francouzskéhoo
týmu Mullhouse a rakouského týmu
Kitzbüheler EC – pozn. red.). Jak byste
je porovnal s první českou ligou?
„Rozdíl tam je. Když bych to měl konk-trétně porovnat s alpskou ligou, tak je znát,
že není až tolik povolených importů v jednotlivých týmech. To je potom na kvalitě
někdy hodně znát. Když vezmu prvních
pět šest týmu z alpské ligy, tak ty by mohly
v pohodě hrát minimálně první polovinu
tabulky. Zbytek týmů už by tady asi výsledky neměl. Já jsem se na Chance ligu těšil,
celkově očekávám větší kvalitu hokeje.“

Foto: www.lhkjestrabi.cz
yy Fanoušci se opět vrátili na stadiony.
Jaké je to zase hrát před lidmi?
„Super. Loňská sezóna byla vesměs všude
po světě stejná. Člověk si v zápasech připadal jako na tréninku. My jsme rádi za každého člověka, který letos na zimák přijde
a pomůže k dobré atmosféře. To samozřejmě tomu zápasu jen prospěje.“
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Prostějovská rodačka Petra Cetkovská začala pracovat
pro český tenis a v rámci MS U14 se vrátila do rodného města
PROSTĚJOV Nejslavnější jméno na místě nehrajících kapitánů
a kapitánek při nedávném ITF
World Junior Tennis Finals 2021?
Rozhodně Petra Cetkovská (na
snímku)! Někdejší špičková hráčka a prostějovská rodačka, jejíž
výbornou kariéru poznamenaly
četné zdravotní problémy, jinak
mohla být ještě úspěšnější. Tím
už se však pohledná šestatřicetiletá žena netrápí. Po ukončení aktivní vrcholové dráhy studovala,
začala se věnovat mimosportovní
práci a zároveň komentovat tenis
v televizi. Posléze se vrátila i na
kurty jako trenérka, aby dívčí tým
ČR dovedla doma v Prostějově
k zisku bronzu na mistrovství světa družstev do 14 let.

Strašně ráda jsem zase součástí téhle
krásné soutěže, vrátily se mi vzpomínky
z mládí, když jsem tady hrála. I přes různá
covidová opatření to bylo hezké a s holkama
jsme si to užily. Moc pro mě znamená, že
jsem mohla vést tenhle suprový tým dívek ČR...
fiftýnem a podáním rukou, do té
doby není rozhodnuto. Soupeřky
prostě semifinále obrátily, v klíčových momentech byly lepší a do

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
k
se ptal

„Loni jsem začala
soustředěním s žákyněmi do dvanácti
let, pak jsme hrály

Caroline Wozniackou. Sice to bylo teprve druhé kolo, ale šlo o grandslam,
hrály jsme na největším kurtu světa
a svedly krásnou tříhodinovou bitvu
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Marek SONNEVEND
yy
y Jak jste spokojená s konečnou
třetí pozicí?
„Medailové umístění je určitě super.
Jen trochu mrzí, že nám těsně nevyšlo semifinále proti největším favoritkám. Holky nad Ruskami vedly
v rozhodujícím deblu, hrály výborný
tenis a směřovaly k vítězství i postupu do finále, než soupeřky čtyřhru
v koncovce otočily. Což byla škoda. Důležité ale je, že po celý týden
předváděly vysokou tenisovou kvalitu a dokázaly hrát vyrovnaně i s těmi
nejlepšími na světě.“
yy Bylo těžké získat bronz?
„Na letošním mistrovství Evropy
jsme s děvčaty skončily čtvrté, tím
víc jsme tentokrát chtěly na bednu,
zvlášť v domácím prostředí. Nejtěžší
rozhodně bylo se zvednout po tom

semifinálovém zklamání a zvládnout zápas o třetí místo, což jsme
jako soudržný tým dokázaly. Porazit
Slovenky v závěrečném utkání, oplatit jim prohru ze Summer Cupu určitě nebylo jednoduché. A tím, že to
vyšlo, holky potvrdily právoplatnost
svého postavení na stupních vítězů.“
yy Jak na vás svěřenkyně působily
po lidské stránce?
„Každá je povahově jiná, ale dohromady se skvěle doplňovaly a vytvořily skvělý kolektiv. I díky tomu se
nám tolik dařilo. Holky si navzájem
pomáhaly, podržely jedna druhou,
když to některé zrovna nešlo, uměly se povzbudit. Za celý týden jsem
s nimi nemusela řešit jediný větší
problém, společně jsme si to opravdu užily. Musím říct, že i mně tahle
zkušenost hodně dala a jsem moc
ráda, co se nám tady povedlo.“

yy
y Nehlodá ve vás přesto červíček, že šlo dosáhnout třeba i na
zlato? Jak jste zmínila, s Ruskami
jste byly v rozhodující čtyřhře za
stavu 6:4, 5:4 a 30:40 dva míčky
od triumfu.
„To je sice pravda, ale Rusky hrály
v tu chvíli již výborně, průběh otáčely a nebylo to tak, že bychom v klíčovém gamu vedly třeba 30:0. Já jsem
spíš ráda, jak jsme po hladce vyhrané
základní skupině se samými asijskými celky ustály náročné semifinále
proti Ukrajině, kde jsme nepříznivý vývoj naopak musely otáčet my.
A o posledním duelu se Slovenskem
už byla řeč.“
yy Tudíž nakonec spokojenost?
„Určitě ano. Můžeme si teď říkat, jak
jsme měly Rusko na lopatě a byly blízko vyřazení největších favoritek. Ale
zápas vždycky končí až posledním

vizitka
PETRA CETKOVSKÁ
✓
✓
✓
✓

narodila se 8. února 1985 v Prostějově
bývalá profesionální tenistka, jejím domovským klubem byl TK Agrofert Prostějov
v současnosti trenérka tenisové mládeže a televizní spolukomentátorka
s tenisem začínala již v útlém dětství, na světovém okruhu se pohybovala v letech
2000 až 2016
✓ je vítězkou 2 turnajů WTA Tour ve čtyřhře (Praha 2007, Fes 2012),
v singlu hrála jedno finále (New Haven 2011)
✓ z nižší kategorie turnajů ITF má 23 titulů ve dvouhře a 25 triumfů v deblu
✓ na grandslamech postoupila nejdál dvakrát do osmifinále (French Open 2008, Wimbledon 2011), v juniorské
kategorii dvakrát ovládla grandslamovou čtyřhru (Australian Open 2001, French Open 2001)
✓ v klubových soutěžích nastupovala za TK Agrofert Prostějov, v jehož dresu získala Českou republiku
reprezentovala ve Fed Cupu, na Letních olympijských hrách 2012 v Londýně a dříve na mládežnických
mistrovstvích světa i Evropy
✓ nejvýše na žebříčku WTA Tour vystoupala v červnu 2012, kdy byla na 25. místě a ve čtyřhře pak v červnu 2011
na 91. místě
✓ na prize-money vydělal v kariéře přes dva miliony amerických dolarů
✓ je absolventkou SOŠPO v Prostějově, později vystudovala i interiérový design a věnuje se práci v tomto oboru
✓ je svobodná, v minulosti byl jejím partnerem například známý kyperský tenista Marcos Baghdatis,
během kariéry dlouho žila ve Francii
✓ ve čtrnácti letech během sportování utrpěla úraz hlavy, když byla kamarádem naražena na zeď,
načež po dvou letech od incidentu musela podstoupit operaci hlavy kvůli otoku
✓ v roce 2002 onemocněla infekční mononukleózou a další komplikace rozvíjející se kariéry nastala,
když si přivodila zlomeninu nohy během finále čtyřhry na juniorce Australian Open
✓ vůbec během kariéry ji limitovala zranění, potíže s kotníkem, únavová zlomenina kosti na chodidle
či operace kyčle, díky čemuž ani neuskutečnila druhý návrat na dvorce v roce 2018
✓ posledním turnajem se tak stala pražská událost ITF s dotací 75 tisíc dolarů v červenci 2016,
kde na úvod podlehla Rebecce Petersonové
zajímavost: její otec Petr Cetkovský pracuje celý život v prostějovském tenisovém areálu jako vyplétač raket
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finále postoupily zaslouženě. Však
v něm potom jasně zvítězily nad
Bulharkami, čímž získaly očekávaný titul. My máme velkou radost
z bronzových medailí, jež si holky za
dobré výkony na celém turnaji jednoznačně zasloužily. Budou mít na
co krásného vzpomínat a současně
dostaly důležitý impuls pro práci do
své další pokračující kariéry.“
yy Vy osobně jste v mládí také
prožila prostějovský šampionát
U14. Jaký byl pro vás návrat na
místo činu v roli kapitánky?
„Bylo to zvláštní, hodně jsem se těšila. A strašně ráda jsem znovu byla
součástí téhle krásné soutěže jako
kapitánka českého družstva. Celé
mistrovství bylo i přes covidová
opatření hrozně hezké i napínavé,
s holkama jsme si ho fakt užily a moc
pro mě znamená, že jsem tady mohla vést právě tenhle suprový tým dívek ČR.“
yy Jak jste se vlastně ke kapitánskému postu dostala?

v době rozvolnění po první vlně
covidu přátelák se Slovenskem.
Tahle práce se mi zalíbila a říkala
jsem si, že bych v ní mohla pokračovat i něčím víc. Načež mi bylo
nabídnuto dělat kapitánku českému
dívčímu výběru U14. Ráda jsem šla
do toho.“
yy Můžeme vás tedy očekávat na
této pozici i do budoucna?
„Zatím je ještě brzy něco s jistotou
říkat, uvidíme. Ale pokud o mě bude
dál zájem, dokážu si pokračování
určitě představit.“
yy Pokud se ještě vrátíme k vaší
hráčské kariéře, na co z ní nejraději vzpomínáte?
„Zážitků jsem nasbírala strašně moc,
těch pěkných i horších. A za každý
jsem skutečně moc ráda, protože jakákoliv zkušenost má něco do sebe, je
jiná, nová a pro život důležitá. Největší zadostiučinění jsem však určitě cítila, když se mi po návratu po operaci
kyčle povedlo porazit v New Yorku na
US Open 2015 tehdejší top hvězdu

se šťastným koncem pro mě, včetně
čtyř odvrácených mečbolů. Tehdy
jsem prožila něco výjimečného, neopakovatelného.“
yy Nemrzí naopak četné zdravotní trable, které vás průběžně
provázely a bez nichž jste mohla
dosáhnout ještě víc?
„Takhle to člověk nemůže brát, co by
kdyby. I když je samozřejmě pravda,
že zranění jsem prodělala opravdu
hodně a provázela mě celou kariéru.
Na druhé straně jsem šťastná, že se
mi podařilo vždy vrátit a pokračovat s tenisem dál. Definitivně mě
zastavilo až koleno před šesti lety.
Po operaci jsem se dlouho snažila
rehabilitovat tak, abych se mohla nějakým způsobem ještě rozloučit na
kurtu. Jenže to fakt nešlo, tělo už řeklo definitivně ne a moje loučení tak
proběhlo jinak, než bych si přála. Ale
tohle už je za mnou, teď mám trochu
jiný život a jsem za něj moc ráda.
Hlavně za to, že nějakým způsobem
můžu zůstávat u milovaného tenisu.“

volejbal
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RYCHLÝ
ŽenyTréninkový
VK dostaly
zabrat
v
Jeseníkách
9(ÿ(51Ì.
kemp obsahoval hlavně kondiční přípravu
včetně horských túr, Hanačky vyšplhaly i na Praděd

Beach: Linhartová pátá
na Letním poháru v Brnì

KARLOV POD PRADĚDEM, PROSTĚJOV Čtyři dny od úterý
17. do pátku 20. srpna trvalo soustředění volejbalistek VK Prostějov
v Karlově pod Pradědem, tedy v malebném a tréninkově náročném
prostředí Jeseníků. Bylo zaměřeno na nabírání i rozvíjení fyzičky, pro
dvanáct zúčastněných hráček šlo o pořádnou zabíračku.

PŮVODNÍ
NÍ
zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

Marek
SONNEVEND
„Holky dostaly do těla tak, aby si musely opravdu máknout. Na druhou
stranu jsme je při vysoké náročnosti
nechtěli nijak strhat, takže veškerá
příprava probíhala v rozumných mezích. Ideálně nám vyšlo počasí, což
bylo pro častý pobyt venku důležité.
A celkově jsme odtrénovali všechno
tak, jak jsme chtěli, proto spokojenost,“ shrnul hlavní kouč žen vékáčka
Miroslav Čada.
Vzápětí přiblížil, co konkrétně svěřenkyně absolvovaly. „Kruhové
kondiční tréninky, běhání v terénu,
posilování, několik horských túr a je-

den herní trénink na hřišti pod širým
nebem. Plus samozřejmě každodenní důkladnou regeneraci,“ přiblížil
Čada. „Několikrát jsme vyrazili na
kratší túry, jedna nejdelší potom obsahovala výstup na Praděd,“ upřesnil.
Ze zmíněných informací je zřejmé zaměření celého kempu. „Bylo
to jednoznačně o kondici, ale také
o přerušení stereotypu v probíhající přípravě, abychom dlouhé týdny
i měsíce dál v sezóně netrávili pořád
na jednom místě. Holky pobyly nějaký čas společně mimo své domovy
a mohly se líp poznat, což určitě přispěje k utužení kolektivu, k vytvoření dobré party,“ zmínil Čada.
Skvělé zázemí měla hanácká výprava v Hotelu Kamzík, kde především
po večerech využívala moderní vybavenosti tamní regenerační linky.
„Únavu děvčata vyháněla v bazénu,

1¿KUDGD]D
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PROSTĚJOV Koncem tohoto
týdne měly prostějovské volejbalistky absolvovat první ze tří svých
přípravných turnajů před novým
soutěžním ročníkem 2021/22.
Reálný program žen VK teď ale
bude poněkud jiný.
„Na pátek 27. a sobotu 28. srpna
jsme měli naplánovanou účast na
turnaji v Přerově. Ten však byl zrušen, protože kromě domácího týmu
a nás se měly zúčastnit ještě dva slovenské celky, které ovšem nemohou
přicestovat. Tím pádem jsme na
stejný termín hledali náhradní program,“ vysvětlil hlavní kouč vékáčka
Miroslav Čada.
Záměr vyplnit vzniklou zápasovou díru se záhy povedl. „V pátek
27. srpna odpoledne od 15.00 hodin
přivítáme v hale Národního sportovního centra Prostějov právě přerovské družstvo. Nepůjde o klasický
přátelák, spíš o společný modelovaný
trénink se cvičnými sety nebo jejich
částmi,“ informoval Čada. „V sobotu

28. srpna dopoledne od 10.00 hodin
pak nastoupíme znovu doma v NSC
Prostějov proti Sokolu Frýdek-Místek. A tohle už bude normální přípravné utkání se vším všudy,“ navázal
první lodivod a zároveň sportovní
ředitel hanáckého klubu.
V sestavě budou ještě chybět obě národní reprezentantky Simona Bajusz
a Karolína Fričová. „Všechny ostatní
holky by měly nastoupit, i když záleží také na momentálním zdravotním
stavu. Gábina Kopáčová postupně
zvyšuje zátěž se zlepšujícím se stavem její operované achilovky, u dalších děvčat jsme průběžně řešili
menší svalové potíže.“
Tréninková náplň Prostějovanek se
po soustředění v Jeseníkách částečně
změní. „V podstatě už za měsíc nás
čeká první extraligový duel, proto
v přípravě vedle pokračující práce na
kondici logicky přidáme víc herních
věcí. Aby vše probíhalo vyváženě
vzhledem k blížícímu se startu sezóny,“ doplnil Čada.
(son)
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EXKLUZIVNÍ
VNÍ
rozhovor
pro Večerník
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Marek
SONNEVEND
ND
yy Byl čtyřdenní kemp v Jeseníkách hodně náročný?
„Ano, ale nijak přehnaně. S holkama
jsme to po pravdě očekávaly horší
a trenéři nás nakonec potěšili, že
naložili rozumnou zátěž. Nejvíc ze
všeho jsme chodily na túry, včetně
jedné až nahoru na Praděd, což byla

paráda. K tomu jsme dělaly kondiční
tréninky, posilovaly, trochu běhaly
a jednou si i zahrály, každý den pak
využívaly k regeneraci skvělé wellness zařízení hotelu Kamzík s bazénem, vířivkami a podobně. Celkově
jsem z toho soustředění úplně nadšená, fakt mě bavilo.“
yy Takže žádná „vražda“, spíš
jste si to se spoluhráčkami užily?
„Samozřejmě nebylo jednoduché
to všechno fyzicky zvládnout, ale
já mám moc ráda přírodu, pobyt
na čerstvém vzduchu a možnost
vypadnout z obvyklého městské-

(QVQCTEJKX//KEJCNÊMQXÆ

vířivkách, saunách a dalším wellness
zařízení, byla to hodně příjemná součást pobytu,“ pousmál se trenérský
bard. „Taky jsme se ve čtvrtek odpoledne společně podívali na úspěšný
vstup českých reprezentantek do
mistrovství Evropy,“ prozradil.
V Karlově pod Pradědem chyběly
právě jen dvě členky národních výběrů ČR a Slovenska, Simona Bajusz a Karolína Fričová. Nelehkou
náplň soustředění splnilo dvanáct
hráček: nahrávačky Klára Dvořáčková, Viktorie Nečasová, blokařky
Raquel Löff da Silva, Kateřina Kvapilová, Petra Kožoušková, Zuzana Dostálová, smečařky Martina
Michalíková, Michaela Smolková,
univerzálky Gabriela Kopáčová, 0CMQPEKPGLFGNwÊJQTUMÆV×T[D[NXÚUVWRPC2TCF÷F (QVQCTEJKX//KEJCNÊMQXÆ
Michaela Beránková a libera Adéla „Řekl bych, že se tenhle tréninkový kemp nám ke kvalitní připravenosti na nový
Stavinohová, Andrea Píchalová.
skutečně vydařil na jedničku a pomůže soutěžní ročník,“ uzavřel Miroslav Čada.
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PROSTĚJOV V noci ze 14. na 15.
srpna dorazila brazilská posila
prostějovských volejbalistek Raquel Löff da Silva z Jižní Ameriky
na Hanou. A hned od pondělí 16.
srpna naskočila netrpělivě očekávaná blokařka do týmové přípravy žen VK.

BYLI JSME
U TOHO

Marek SONNEVEND
Šestadvacetiletá hráčka nechyběla
už na dopoledním tréninku v posilovně. „Seznámila se s ostatními
holkami a bez nějakých okolků se
šlo makat. Stačila chvilka, aby člověk
poznal, jak dobře Raquel přiletěla
nachystaná. Doma v Brazílii na sobě
individuálně pracovala, evidentně
na vysoké úrovni,“ chválil sportovní
ředitel a hlavní kouč vékáčka Miroslav Čada.

Klára Dvořáčková:

PROSTĚJOV Jednadvacetiletá nahrávačka VK Prostějov Klára
Dvořáčková (na snímku) dál pokračuje ve svém mateřském klubu, kde začínala s volejbalem a strávila doposud celou dosavadní
kariéru. Během minulého ročníku již dostávala spoustu herního
prostoru a nasbírala dost nových zkušeností, nakoukla i do české
reprezentace. Po kondičním soustředění v Karlově pod Pradědem
jsme se odchovankyně vékáčka zeptali na dojmy z horského pobytu i zatímního průběhu přípravy.

Brno, Prostějov (son) – Během
srpna každoročně vrcholí česká beachvolejbalová sezóna. Turnajům na
písku se v této době ještě aktivně věnují dvě hráčky VK Prostějov, z nichž
jedna dosáhla pěkného výsledku na
jižní Moravě. Šlo o juniorku Nikolu
Linhartovou, která společně s brněnskou Adélou Žákovou vybojovala
dělené páté místo na Letním poháru
žen v Brně na tamní pláži Olympia.
Holky sice začaly hladkou prohrou
s pozdějšími vítězkami celé akce, ale
další dvoje soupeřky přesvědčivě porazily a prošly do čtvrtfinále, kde vypadly s nakonec bronzovými protivnicemi.
Dvojice Linhartová - Žáková absolvovala také silněji obsazený Český
pohár žen v Brně, kde postoupila
z kvalifikace do hlavní soutěže, ovšem tam podlehla v obou svých
zápasech a skončila na dělené sedmnácté příčce. Stejné umístění připsala
i členka TJ OP Prostějov Kateřina
Muzikářová, když v páru s Veronikou Gistrovou (Křenovice) zvládly
obratem nepříznivého vývoje úvodní kolo, prohrály ve druhém s pozdějšími premiantkami turnaje a poté
těsně vypadly hned na začátku oprav.

ho shonu, i proto se mi pobyt v Jeseníkách tak líbil. Navíc jsme měly
možnost a čas se s holkama víc
poznat. Některé parťačky z týmu
jsem třeba neznala skoro vůbec,
teď už o nich leccos vím, skamarádily jsme se. Pro náš kolektiv měl
takový tréninkový kemp mimo
domov velký přínos, byla to super
stmelovací akce.“
yy I prostředí vám vyhovovalo?
„Naprosto. Já jsem byla v Karlově
na soustředění třikrát v minulosti
s mládežnickými výběry VK a už
tenkrát se mi tam velice líbilo. Pro
kondiční přípravu i vytváření dobré party jsou tam ideální podmínky, teď jsme navíc měly k dispozici
tu výbornou regenerační linku.
Z mého pohledu nám absolutně
nic nechybělo, odvezla jsem si jen
pěkné zážitky a dojmy.“
yy Dosavadní průběh přípravy
od jejího zahájení je také fajn?

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Bez nejmenších problémů pak zkušená střeďačka zvládala i odpolední
herní trénink. „Je to po všech stránkách opravdová profesionálka. Ví,
proč je tady, komunikuje v angličtině. A je vidět, že začlenit se do naše-

(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

ho kolektivu dokáže rychle i hladce,“
shrnul Čada krátce první dojmy
z kvalitní zahraniční akvizice.
S novou brazilskou posilou vám
Večerník již brzy přinese exkluzivní rozhovor.

„Určitě. Je poznat, že pan Čada
jako hlavní kouč to má dobře promyšlené a naplánované, trénujeme
systematicky. Na všechno dohlíží,
herní tréninky vede Luboš Petráš,
práci na kondici a v posilovně
Soli Soares, pravidelně míváme
k dispozici nového maséra Marka
Robu. Myslím, že nám příprava
dává přesně to, co potřebujeme.“
yy Jak jste tréninkově strávila
léto od konce týmové přípravy
po uplynulé sezóně?
„V červnu jsem absolvovala dvě
týdenní soustředění české reprezentace žen U23, ze třetího jsem
se musela omluvit kvůli menším
zdravotním problémům. I těch čtrnáct dní mi každopádně dalo hodně, byla to velice kvalitní příprava
pod vedením kouče Šelem Brno
Ondry Bouly. Potom jsem během
července různě sportovala, občas
běhala a individuálně se zaměřila

LETNÍ POHÁR ŽEN – BRNO
Výsledky – základní skupina A:
Linhartová, Žáková – Příhodová,
Ročková 0:2 (-15, -12), Linhartová,
Žáková – Vohnoutová, Müllerová
2:0 (14, 15). Osmifinále: Linhartová, Žáková – E. Dražanová, T.
Dražanová 2:0 (19, 14). Čtvrtfinále: Linhartová, Žáková – Gistrová,
Fedorková 0:2 (-14, -14). Konečné
pořadí: 1. Příhodová, Ročková, 2.
Makovcová, Křížová, 3. Gistrová, Fedorková, 4. Zukalová, Přerovská, 5.
Linhartová, Žáková a Vojkůvková,
Drápalová a Koubová, Šimonovská
a Valtrová, Pavelková atd.
ČESKÝ POHÁR ŽEN – BRNO
Výsledky – kvalifikace: Linhartová,
Žáková – Pavelková, Janebová 2:0
(19, 18). Hlavní soutěž – 1. kolo:
Linhartová, Žáková – Příhodová,
Ročková 0:2 (-17, -14), Muzikářová,
Gistrová – Šašková, Kovářová 2:1
(-16, 10, 11). 2. kolo: Muzikářová,
Gistrová – Dunárová, Resová 0:2
(-9, -10). Opravy: Linhartová, Žáková – Křížová, Makovcová 0:2 (-13,
-18), Muzikářová, Gistrová – A. Pavelková, K. Pavelková 1:2 (11, -18,
-12). Konečné pořadí: 1. Dunárová, Resová, 2. Břínková, Širůčková,
3. Frommová, Šauerová, 4. Kulhánková, Pospíšilová, 5. Voznicová, Formánková a Šeredová, Komárková, 7.
B. Adamčíková, Marková a Lorenzová, Hynková, ... 17. Linhartová,
Žáková a Muzikářová, Gistrová atd.

spíš na vytrvalost, bez posilovny. Do začátku společné přípravy
v Prostějově jsem chtěla jít solidně
nachystaná, což se myslím povedlo.“
yy Vzhledem k příchodu posily
Simony Bajusz coby reprezentační nahrávačky ženského áčka ČR,
neobáváte se svého výrazně menšího zápasového prostoru v nadcházejícím soutěžním ročníku?
„Na prvním místě je vždy mančaft, a pokud přijde takhle kvalitní
hráčka, družstvu to jedině pomůže. Samozřejmě se dá čekat, že se
Simonou na soupisce půjde moje
herní vytížení v utkáních oproti
minulé sezóně dolů. Na druhou
stranu ona je výborná nahrávačka,
od které se toho můžu spoustu naučit. A věřím, že i když ona bude
týmová jednička na nahrávce, tak
já přesto dostanu šanci nastupovat
a ukázat, co umím.“

23. srpna 2021

Češky na ME zatím porazily Španělsko,
Slovenky na úvod nezvládly Maďarsko
PLOVDIV, ZADAR, PROSTĚJOV
Jak známo, dvě volejbalistky VK
Prostějov bojují na probíhajícím
Mistrovství Evropy žen 2021 se
svými reprezentačními týmy. Nahrávačka Simona Bajusz s výběrem
České republiky, smečařka Karolína Fričová s družstvem Slovenska.
Mnohem víc toho zatím stihly Češky.
Klíčové bylo, že vítězně zvládly důležitý vstup do turnaje, když otočily
nepříznivý vývoj proti Španělsku na
3:1. „Je super, že se nám povedlo ten
zápas otočit. Španělky hrají velmi rychle a chvilku nám trvalo, než jsme na ně
našly recept. Pak jsme se uklidnily, což
bylo klíčové,“ říkala univerzálka a někdejší členka vékáčka Petra Kojdová,
jež výrazně přispěla k obratu.
Ten se už bohužel nepovedl v duelu
s favorizovaným Německem, tahle
vyrovnaná bitva skončila porážkou
1:3. „Myslím si, že jsme podaly dobrý
výkon. Němky patří ke špičce evropského volejbalu a my jsme s nimi držely krok. Škoda, že se nám nepovedlo vyválčit tiebreak,“ zalitovala další
bývalá plejerka hanáckého klubu

a současná kapitánka nároďáku ČR
Andrea Kossányiová.
Ve třetím střetnutí narazily svěřenkyně Ioannise Athanasopoulose na
další silný kolektiv z Polska. Výsledek?
Druhá prohra 1:3, ovšem tentokrát ze
slibného vstupu včetně získaného prvního setu. Simona Bajusz v úvodních
dvou soubojích jen kratičce naskočila
z lavičky v rámci taktického střídání
místo nahrávačské jedničky Kateřiny
Valkové, proti Polkám strávila takto na
palubovce téměř celou druhou sadu.
Na rozdíl od českého mančaftu Slovenky nezvládly pro ně stěžejní zaha-

jovací mač šampionátu s Maďarskem,
kterému podlehly 1:3. „Jsme zklamaní. Byl to důležitý zápas a my nehráli
dobře, udělali hodně chyb a nedodržovali pokyny,“ dával italský kouč
SR Marco Fenoglio logicky průchod
nespokojenosti.
Karolína Fričová odehrála coby střídající poměrně značnou část utkání,
zaznamenala tři body útokem a excelovala na přihrávce, kde měla vynikající
úspěšnost dvaadevadesát procent. Ani
tenhle příspěvek však k úspěšnému
startu do kontinentálního šampionátu
nepomohl.
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PROSTĚJOV Španěl Nikolas Sánchez Izquierdo získal premiérový singlový titul v letošní sezóně. Nasazená trojka na prostějovském turnaji ITF s dotací 25 tisíc amerických dolarů nenašla
<-.#&0ª5-72+0#% <CFCT
za celý uplynulý týden přemožitele. V sobotním finále porazila
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PROSTĚJOV Velice pestrou pří- Hanačky venku pod širým ne-
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pravu mají od jejího začátku v polovině letních prázdnin mládežnické volejbalistky VK Prostějov.
Důležitou součástí tréninkového
procesu přitom bylo pětidenní
soustředění v Karlově pod Pradědem.
„V Jeseníkách jsme byli od 9. do 13.
srpna s ubytováním v hotelu Eden,
který patří ke Kamzíku. Zúčastnily se
juniorky, kadetky a starší žákyně, jež
pracovaly hlavně na kondici a vedle
toho každý den aspoň část programu
i na volejbalových věcech,“ prozradil
šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš
Novák.
Většinu času v Karlově, na Malé
Morávce i v okolí trávily talentované

bem. „Kromě pilování individuálních
herních činností to bylo především
o nabírání fyzičky. To znamená kruhové tréninky s různými kondičními cvičeními, posilování a běhání,
zejména v terénu do kopce na čas
s každodenním posouváním limitů,“
popsal Novák.
Svěřenkyně dostaly pořádně zabrat.
„Holky to měly hodně náročné, ale
vše výborně zvládaly díky dobrému
přístupu i atmosféře a taky skvělé regeneraci, pro kterou jsou v Kamzíku
super podmínky. Bazén, wellness,
paráda,“ pochvaloval si Novák. „Stěžejní bylo i to, že nám perfektně vyšlo
počasí. Tím pádem jsme odtrénovali
všechno podle plánu.“

Po návratu do Prostějova pokračovala
příprava v domácím prostředí, leč nyní
přichází další náplň mimo Národní
sportovní centrum PV. „V sobotu 21.
srpna si juniorky i kadetky zahrají na
turnaji v Olomouci. A od neděle 22.
do pátku 27. srpna bude následovat
soustředění v Bozeňově s tréninkovým programem opět převážně kondičním ve venkovních prostorech,“ navázal Aleš Novák ještě před uplynulým
víkendem.
Tenhle kemp je určen pro veškeré věkové kategorie vyjma juniorek. „Ty zůstanou doma pod vedením Mirka Čady
a Luboše Petráše. Bozeňov mají hlavně naše nejmladší hráčky z přípravky
a mladších žákyň jako takový ostrý start
po předchozím delším volnu, společně
s nimi tam dostanou do těla i starší žákyně a kadetky,“ upřesnil Novák.
Žákovské kategorie se následně zúčastní turnaje ve Svitavách (sobota
28. srpna), načež přijdou na řadu dvě
větší přípravná klání U19 a U17. „Od
3. do 5. září absolvují juniorky turnaj
v Plzni a ve stejném termínu pořádáme v hale NSC Prostějov turnaj kadetek, při kterém náš tým změří síly
s VAM Olomouc, Olympem Praha
a Plzní. Akci otevře v pátek 3. září od
18.00 hodin hanácké derby,“ informoval Novák.
(son)

Nohejbalové MČR v singlu:
Roba vypadl až ve čtvrtfinále,

Pírek v základní skupině
PRAHA, PROSTĚJOV Znovu po
dvou letech se dva nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov vydali na mistrovství republiky jednotlivců. Stejně
jako předloni to i tentokrát byli Tomáš Roba a Lukáš Pírek. Na šampionátu 2021 v singlu rozhodně nezklamali, naopak v Praze zanechali
velmi příznivý herní dojem.
Roba postoupil z těžké základní skupiny D, když porazil vsetínského Lumíra
Gebela 2:1 a nejtěsnějším poměrem
podlehl Davidu Tůmovi ze Startu
Praha 1:2 až úplně poslední výměnou
vzájemného duelu za stavu 9:9 v rozhodujícím tiebreaku.
Do osmifinále tak šel obhájce bronzu
z minulého MČR ze druhého místa
proti vítězi grupy F Ondřeji Kůrkovi
(Vsetín), kterého však přesto porazil
přesvědčivě 2:0 (9, 4). Bohužel ve
čtvrtfinále narazil na jednoho z největších favoritů a pozdějšího triumfátora
celého turnaje Jiřího Kalouse (Čakovice), jenž byl nad jeho síly jasným
poměrem 0:2 (-3, -5).

míčové sporty
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„Tomáš si znovu věřil na medaili.
A kdyby už mezi osmi nejlepšími nenarazil na vynikajícího Jirku Kalouse,
reálně o ni mohl bojovat. Předváděl
totiž hodně kvalitní výkony, málem
porazil pozdějšího finalistu Tůmu
a výborně zvládl první kolo play-off.
Až pak proti Kalousovi mu to nesedlo,
ale celkově si v Praze vedl velice dobře.
Jako jediný singlista z období před
dvěma lety zopakoval čtvrtfinálovou
účast,“ hodnotil trenér Sokola I Richard Beneš.
Pírek se ocitl v neméně náročné skupině H. S favorizovaným Michalem
Kolenským z Čelákovic prohrál hladce
0:2, ovšem proti silnému Petru Vítovi
(Žatec) se vzepjal ke skvělému výkonu a při nejtěsnějším výsledku 1:2 mu
jediný míč chyběl k průniku do vyřazovacích bojů. Takto pro něj vrcholné
národní klání skončilo už po základní
části.
„Lukáš se v létě delší dobu potýkal se
zraněním a moc toho nenatrénoval,
tudíž neměl ideální formu. Přesto

VALNÝ

„Sáhl jsem si až na dno svých sil. Ale
vyplatilo se to. Po druhém setu jsem
na tom nebyl úplně dobře, ale podařilo se mi navázat na výkon z první sady.
Trpělivě jsem čekal na chyby soupeře,
v důležitých okamžicích jsem se dočkal,“ radoval se vítěz.
Z domácích tenistů se dostal nejdále
Dalibor Svrčina, jehož cestu ukončil až Acosta. Argentinec měl v semifinálovém duelu více sil. Naděje
prostějovského TK Agrofert naopak
trošku doplatila na náročný program
z posledních týdnů. „Oba hrajeme
podobný tenis. Kondičně náročný.
Při dlouhých výměnách byl soupeř
o kousek lepší. Svoji roli už hrála také

únava. Mám za sebou opravdu hodně
zápasů, to se projevilo,“ uznal Svrčina,
který si po triumfu v Praze připsal
další turnajový úspěch. Ve světovém
žebříčku jej osmizápasová šňůra bez
porážky vynese poblíž TOP 300.
Dalším hráčům se už tolik nedařilo,
jejich maximem bylo 2. kolo. „Pro
některé to ale bylo první seznámení s mužským tenisem, což je vždy
hodně těžké. Příště už to bude třeba
lepší,“ poznamenala Petra Černoš-

ková, šéfka prostějovských tenisových projektů.
Domácí tenisté se představili také ve
čtyřhře, na vítězství ale nedosáhli.
Dalibor Svrčina společně s Alexem
Rybakovem s USA skončil v semifinále, stejně jako David Poljak s dalším
Američanem Tobym Kodatem.
Včetně kvalifikace do turnaje ve
dvouhře zasáhlo celkem osmadvacet českých tenistů a ti měli možnost
bojovat o důležité body do světového
žebříčku. „Ve spolupráci s Českým tenisovým svazem děláme maximum,
abychom našim nadějím dali příležitost k hernímu progresu. Proto ještě
letos uspořádáme ještě jeden turnaj
pro juniory,“ dodala Černošková.
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PROSTĚJOV OPEN 2021
15. – 21. 8.
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AREÁL TK PROSTĚJOV

9ð(03$571(5ö0

MEZINÁRODNÍ TENISOVÝ TURNAJ MUŽŮ ITF M25

v konkurenci téměř samých extraligových soupeřů tradičně bojoval stejně
jako Tom na maximum. A kdyby mu
v utkání s Vítem přála troška štěstí,
mohl si rovněž zahrát play-off. I tak
nemám Lukášovi co vytknout, dělal, CINCINNATI, PROSTĚJOV Nadějnou formu před
co mohl, a odvedl solidní výkon,“ hlásil US Open předvedly české tenistky na tradičním turnaji v Cincinnati. Nejdále došla Karolína Plíšková,
Beneš.
která si zahrála semifinále, další dvě tenistky postouDALŠÍ MÈR ÈEKÁ
pily mezi nejlepší osmičku.
TROJKU SOKOLA I
„Dolehla na mě únava. Necítila jsem se dobře, chyběla
Hned tuto sobotu 28. srpna je mi energie. Před grandslamem to byl ovšem skvělý test,
v Modřicích na programu další no- mnohem lepší než nějaký trénink,“ řekla Plíšková, která
hejbalové mistrovství republiky v boji o finále podlehla Jil Teichmannové ze Švýcarska.
2021, tentokrát trojic. A startovat Ve čtvrtfinále skončila Barbora Krejčíková po porážce
na něm bude i prostějovské trio s nejvýše nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie. Ve
Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš stejné fázi se rozloučila Petra Kvitová. Kvůli zdravotním
Roba. „Zúčastníme se v podstatě potížím vzdala ve druhém setu duel s Němkou Angejako jediná trojka z první ligy, jinak lique Kerberovou.
šampionát absolvují výhradně se- Snažila jsem se vydržet, jak dlouho to jen šlo. Již několik
stavy klubů z extraligy. Tím pádem dní bojuji se žaludečními problémy. Chtěla jsem dohrát,
můžeme pouze příjemně překvapit, ale zkrátka to nešlo. Z pohledu US Open to ale snad žádkaždý případně vyhraný zápas bude ná komplikace nebude,“ uvedla Kvitová.
dílčím úspěchem. Kluci každopádně Ve 3. kole vzdala střetnutí s Belindou Bencicovou Karozkusí se o co nejlepší výsledky napl- lína Muchová. Utkání bylo ukončeno ve druhém setu za
no porvat,“ ujistil Beneš.
(son) stavu 2:1 pro švýcarskou olympijskou vítězku.
(lv)
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Karolíně Plíškové v semifinále došly síly
Foto: Internet
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PROSTĚJOV Tři dny od pátku 27. do neděle 29. srpna potrvá 87.
mistrovství republiky v terčové lukostřelbě 2021, jež organizuje oddíl Lukostřelba Prostějov hned na třech různých místech.
A právě v atraktivitě dějiště šampionátu by mělo spočívat jeho
největší kouzlo, neboť tento olympijský sport se vydá oslovovat
příznivce z lidu přímo do centra Prostějova! „V České republice
šampionát na náměstí ještě nebyl,“ usmála se předsedkyně lukostřelců a lukostřelkyň Magda Robová.
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Muži jednotlivci
60 přihlášených: 6 za Lukostřelbu Prostějov (Michal Hlahůlek,
Filip Jahn, Kamil Kovář, Josef Křesala, Lukáš Preclík, Michael
Roba).
Muži družstva
16 přihlášených: 2 za Lukostřelbu Prostějov – tým A (Michal
Hlahůlek, Josef Křesala, Michael Roba), tým B (Filip Jahn, Kamil
Kovář, Lukáš Preclík).
Ženy jednotlivkyně
25 přihlášených: 3 za Lukostřelbu Prostějov (Eliška Koleňáková,
Terezie Moudrá, Eliška Novotná).
Ženy družstva
5 přihlášených: 1 za Lukostřelbu Prostějov (Eliška Koleňáková,
Terezie Moudrá, Eliška Novotná).
Dospělí mix týmy
9 přihlášených: 1 za Lukostřelbu Prostějov (Michal Hlahůlek,
Eliška Koleňáková).
Senioři jednotlivci
24 přihlášených: 3 za Lukostřelbu Prostějov (Ivo Macenauer,
Tomáš Valenta, Zdeněk Zapletal), 3 za TJ Sokol Kostelec na
Hané LK1997 (Jiří František, Zdeněk Mniazga, Zdeněk Smolka).
Senioři družstva
7 přihlášených: 1 za Lukostřelbu Prostějov (Ivo Macenauer,
Tomáš Valenta, Zdeněk Zapletal), 1 za TJ Sokol Kostelec na
Hané LK1997 (Jiří František, Zdeněk Mniazga, Zdeněk Smolka).
Seniorky jednotlivkyně
7 přihlášených: 1 za Lukostřelbu Prostějov (Dana Masárová),
1 za TJ Sokol Kostelec na Hané LK1997 (Dalimila Mališová).
Senioři + seniorky mix týmy
6 přihlášených: 1 za Lukostřelbu Prostějov (Ivo Macenauer,
Dana Masárová), 1 za TJ Sokol Kostelec na Hané LK1997
(Jiří František, Dalimila Mališová).

PROSTĚJOV Do Polska tentokrát
vyrazilo několik lukostřelců z Prostějova. Cíl byl jasný: dorazit na MS
dorostu ve Wroclavi a pokud možno,
udělat zde nějaký výsledek. Někteří
střelci z České republiky se předvedli. Bohužel ne tolik ti z Prostějovska.
O tom, jak se našim sportovcům dařilo, řekla více předsedkyně Lukostřelby Prostějov Magda Robová.
„Zkušenost to byla výborná. Výsledky
byly podle mě odpovídající aktuální
formě našich závodníků. Nebyl to extra
úspěch, ale ani žádný propadák,“ uvedla. Eliška Novotná nakonec skončila na
33. místě a Michael Roba na 57. místě.
„Eliška se zvládla dostat do prvního kola.
V eliminaci ale nestačila na Američanku,
která jí nedala šanci. Míšovi zase nevyšel
rozstřel. Podobně to dopadlo s Eliškou
Koleňákovou a Richardem Krejčím, těm
rozstřel utekl o pouhý bod,“ informovala
Magda Robová.
Brzy po světovém šampionátu se
konalo ligové finále mládeže. Prostějovské juniorky mezi ženami získaly
1. místo, junioři skončili o bod druzí za
Plzní.
(sob)
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Tréninky během nadcházejícího 87.
Mistrovství České republiky budou
probíhat normálně na střelnici hanáckého klubu u Víceúčelové haly-zimního stadionu. Jinak ale bude
dějištěm vrcholné lukostřelecké akce
tuzemska v prvních dvou dnech konání fotbalové hřiště v Olympijské
ulici, to znamená za halou Sportcentra DDM. Právě tam se uskuteční
v pátek 27. srpna slavnostní zahájení
(13.30 hodin) i kvalifikace všech zúčastněných kategorií (14.30 až 18.30
hodin).
Na stejné místo travnatého pažitu
fotbalového areálu zamíří aktéři národního přeboru mužů, žen, seniorů
a seniorek i v sobotu 28. srpna, kdy
tu od 9.00 do 16.00 hodin proběhne

eliminace (tedy vyřazovací k. o. boje)
jednotlivců, družstev i mix týmů.
Opravdovým vrcholem pak budou
v neděli 29. srpna od 9.00 do 16.30
hodin finálové souboje jednotlivců,
družstev a mix týmů (9.00 až 13.00
seniorské kategorie, 13.00 až 16.30
dospělí). Dějištěm závěrečných bitev o medaile se totiž stane prostějovské Masarykovo náměstí, areál
pro terčové lukostřelce a lukostřelkyně i s pódiem zde vyroste přímo
před radnicí!
„Chceme ukázat náš krásný sport
lidem. Kdokoliv půjde kolem, může
se podívat, jak střílíme, navíc o republikové tituly. Pokud vím, tak se
žádné české mistrovství na městském náměstí ještě nikdy nekonalo.
Po téhle stránce jsme vymysleli a připravili novinku, přičemž z hlediska
bezpečnosti i celkové organizace
bude vše maximálně zajištěno,“ informovala předsedkyně Lukostřelby
Prostějov Magda Robová s logickým
přáním přízně hezkého počasí.

Nadšený z možnosti takto veřejně
vystoupit je i předseda TJ Sokol
Kostelec na Hané LK 1997 Jiří František. „Bude to zajímavé, uvidíme,
jak to bude vypadat. Je ale určitě
super dostat takto závod před lidi,“
konstatoval.
Na letošní MČR se přihlásilo dohromady 116 účastníků a účastnic (viz.
přehled níže). Svá želízka vyšle do
ohně přesně mířených šípů jak nedaleký TJ Sokol Kostelec na Hané
LK1997, tak především pořádající
oddíl. „Tím, že jsme šampionát přesunuli mimo naši střelnici, vlastně
přicházíme o klasické domácí prostředí, na které jsme zvyklí. Přesto
hned několik našich zástupců i zástupkyň patří mezi favority na zisk
cenných kovů, například Míša Hlahůlek, Pepa Křesala, Eliška Koleňáková, Terezka Moudrá i další. Věřím,
že to medailově cinkne a na nějaké
pěkné úspěchy dosáhneme,“ zadoufala Robová.
Šanci na úspěch ale mají také Kostelečtí. Ty budou reprezentovat
závodníci seniorského věku. „Startujeme v seniorech jednotlivcích,
družstvech i mixech. A osobně si
myslím, že největší šanci máme
v družstvech. Tam čekáme nebo
aspoň doufáme v účast ve finále,“ nastínil ambice kosteleckých lukostřelců Jiří František.

M@KM@U@IOJQ<GD

Kušistùm odpadl

svìtový šampionát

21060310706
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PROSTĚJOV Od juniorů až po
seniory se na mistrovství České
republiky kušistů neobjevilo v žádné kategorii více než deset jmen.
V hlavním mužské m poli měl obhájce triumfu Bohumil Korbař
nezvykle pouze jediného soupeře!
Titul má však i tak svoji cenu. Nyní
se budou střelci připravovat na dva
domácí závody v rámci Českého
poháru.
„Jsem rád, že se mu podařilo obhájit titul republikového šampióna.
Nutno však říct, že na republikovém
šampionátu se příliš kušistů skutečně
neobjevilo,“ konstatoval Bedřich Korbař, předseda plumlovského klubu.
„Mimo to byl ještě třetí na Bohemia
Cupu v Otrokovicích, kde už byla kon-

kurence daleko větší. Zde měl velkou
smůlu na podmínky, které nebyly ideální, závod silně ovlivnil vítr. Loňská
první místa tak už všechna neobhájí,
ale ani za třetí místo se nemusí stydět,“
hodnotil letní výsledky Bohumila
Bedřich Korbař.
Mistrovství světa, které se mělo
uskutečnit v Litvě již příští týden, je
zrušeno. Za všechno mohou potíže
s covidem – závodníci by například
museli podstoupit karanténu, roli
hrají ovšem i další aspekty, které brání
v pořádání takové akce. „Nedá se tak
nic dělat. O to více se tak nyní budeme připravovat na domácí závody,
které nás čekají 19. září a 9. října. Oba
závody jsme museli posunout, protože se nám překrývaly s fotbalovými
utkáními. To je však malý problém,
daleko více se obávám, aby nám tyto

podniky nezrušila pandemie,“ pokračoval Korbař.
Kromě kuše se v plumlovském klubu
už rozrůstá také lukostřelba. Pro mládež je luk daleko lehčí než kuše a lépe
se jí s ním manipuluje. Navíc je lukostřelba také daleko známějším sportem a v klubu věří, že i díky tomu se jim
podaří přilákat další talenty.
Přesto celou situaci, a to nejen s ohledem na „svůj“ sport, nevidí zcela optimisticky. „Celkově panuje smutné
období. Přijde mi, že řada lidí na sport
zanevřela, někde se zase možná bojí cestovat a najednou je znát ten úbytek lidí
daleko více. Ať už se jedná o kategorie
mužů, ale i kategorie dětí. Také lidé mi
přijdou všeobecně méně veselí než dříve. Opravdu je to zvláštní doba, nicméně stále věřím, že se vše ještě změní,“
doplnil závěrem předseda.
(jaf)

PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
LZE ZÍSKAT V SRPNU ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU
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Objednejte si PŮLROČNÍ abonenství za pouhých 500 Kč
Objednejte si ROČNÍ abonenství za pouhých 990 Kč
a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vzpomínku v ceně 200 Kč a získejte DÁRKOVÝ VOUCHER na vvzpomínku v ceně 350 Kč
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A nevěříte sociálním sítím?

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

SRPNOVÁ NABÍDKA – vyberte si a usmívejte se…
~ CHCI SLEVU DLE VĚKU ~

~ JEDNA AKCE NA CELÝ MĚSÍC ~

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

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

* Nevztahuje se na rubriku práci nabízí a vzpomínáme

~ VIDITELNÁ INZERCE ~

ZA MINIMÁLNÍ CENU

Zadejte si graficky zpracovanou inzerci
v rubrice SLOUPCOVÁ se slevou 50%
45x60 mm původní cena 450 Kč | cena po slevě 225 Kč
90x60 mm původní cena 600 Kč | cena po slevě 300 Kč

1(9+(-7(16.217$.729$7
tel.: 582 333 433

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

Nabídka platí při objednávce do 31. srpna!

