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DRŽOVICE Civilní policejní vozidlo vybavené radarem na měření rychlosti hrálo hlavní roli při páteční tragédii,
která se stala v Držovicích. Policistům nedala přednost seniorka na skútru vyjíždějící z vedlejší silnice. Následky
srážky byly fatální, devětašedesátiletá žena na místě po tvrdém střetu zemřela!
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Zadavatel ČSSD,
zpracovatel: Machovský s.r.o.
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Prostějov (mik) – V Olomouckém
kraji obdrželo alespoň jednu očkovací
dávku proti covid-19 dosud jen 58,6
procenta z celkového počtu 525 104
obyvatel. A to je skoro nejméně v rámci
celé republiky. „Ve srovnání s ostatními kraji ČR je to druhý nejnižší podíl.
Měla by se podle mého názoru zlepšit
propagace očkování a neustále tak přesvědčovat lidi, že právě očkování je tou
správnou cestou v boji proti koronaviru. Kraj pošle brzy do terénu další dva
mobilní očkovací týmy,“ uvedl hejtman
Josef Suchánek. V Prostějově bylo minulý týden aktuálně třináct osob nakažených virem covid-19, v Konici je pak
jediný pacient.

Na koupání
WRXzQHEXGH
Prostějov (mik) – Koupaliště v Prostějově i v celém regionu se pomalu ale
jistě uzavírají. A nutno říct, že koupací
sezóna nebyla nic moc. Ani přelom
srpna a září už asi nikoho k vodě nenaláká, meteorologové předpovídají
i nadále chladnější počasí s maximem
do 22 stupňů Celsia. Tak snad si nyní
přijdou na své alespoň houbaři, kteří
dosud také neměli zrovna dvakrát přívětivou sezónu.

%HQ]ÉQNDRGRO½Y½
Prostějov (mik) – Jak už Večerník
informoval, těžší časy nyní prožívá
čerpací stanice ve Vrahovické ulici.
Provozovna „obklopená“ rozkopanými komunikacemi, na kterých probíhá
druhá etapa rekonstrukce celé ulice,
však žije dál. „Motoristé si zvykli, že na
naši benzínku mohou odbočit z Průmyslové ulice. Zrušili jsme jednosměrku a řidiči toho začali využívat celkem
hojně. Občas tu dojde k nějaké nepřehledné situaci, ale k žádné nehodě
ještě nedošlo. Odoláváme a věříme, že
už brzy bude běžný příjezd na čerpací
stanici ze směru z Vrahovické ulice otevřen,“ svěřila se Večerníku členka obsluhyy benzínky.
y
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Když se
holubi perou
o rohlík

Holčička z babyboxu je zdravá.
Minulé úterý odpoledne někdo do
babyboxu v prostějovské nemocnici odložil novorozenou holčičku
s podvázaným pupečníkem gumičkou do vlasů. Miminko dostalo
jméno Barborka a podle lékařů je
naprosto zdravé a má se čile k světu. Je to vůbec poprvé, co prostějovský babybox od roku 2013 našel
své využití.
&21É68',9,/2«

Michal KADLEC
KARLOVY VARY Dovolená je pryč a zbývají jen krásné fotky. A některé z nich opravdu výjimečné. Jako třeba tato
z Karlových Varů. Samozřejmě vím, že i v tomto lázeňském městě je krmení holubů zakázáno, ale byl jsem v tom
tak jaksi nevinně! Pečivem jsem totiž před hotelem Thermal krmil nádherné pstruhy v říčce Teplá, přičemž jsem byl
několika opeřenci doslova „přepaden“! Holubi byli tak krotcí, že si pro jeden z rohlíků určených rybám docupitali po
zábradlí mostu až ke mně. No a znáte to, podejte někomu prst a ten vám ukousne celou ruku! Nutno dodat, že karlovarští holubi mi z ruky vyklovali rohlík do posledního drobečku!
Foto: Michal Kadlec

Nedodělky na Vrahovické trvají.
Prostějovský magistrát dosud
nepřevzal zrekonstruovaný úsek
Vrahovické ulice od křižovatky
s Tovární ulicí po kostel v ulici Majakovského. Firma totiž dosud neodstranila celou sérii nedodělků.
A co víc, od prvního září se úsek
od mostu přes Romži po ulici Průmyslová znovu uzavírá! Mizerná
práce...
=$&+<7,/,-60(

Agentura 7RGiIXäNX3UREĚKQHVÿtWiQtEH]GRPRYFŢ 4 230
Sčítá í obyvatelstva
Sčítání
b t l t sice
i již proběhlo,
b
ale vesměs přes internet a podobné
novodobé cipoviny. Každému je tak
jasné, že tímto způsobem se nemohlo dojít k reálnému závěru, kolik že
tedy ve skutečnosti Česká republika
má obyvatel, kolik je bytů a podobně.
Tohoto sčítání lidu se pochopitelně
nemohli zúčastnit lidé bez trvalého
přístřeší nad hlavou, protože bezdomovci a internet nebo nějaký styk
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•• Pondělí
P dělí ••
Kašel za čtvrt milionu. Hned první den měli práci dopravní policisté, kteří vyjížděli k nehodě do Mostkovic. Její příčina je kuriózní, ovšem s velmi drahými následky.
Starší muž se za volantem osobního auta rozkašlal a tím na chvíli ztratil vládu nad
řízením. Postupně narazil do dvou vozidel, čímž vznikla celková škoda za 250 tisíc
korun. Hodně drahý špás za kratičkou zdravotní indispozici...
•• Úterý ••
Na prosby se u soudu nehraje. S podobnými individui za volantem se nedá jednat jinak. Vladimíra Bělína z Vysokého Mýta přistihli v červnu policisté v Prostějově
při řízení auta v opilosti. Nadýchal 2,66 promile. U soudu vysvětloval, že se pohádal
s přítelkyní z Mostkovic a sáhl po alkoholu. Muž je ovšem podmínečně propuštěn
z vězení za usmrcení člověka, kterého autem srazil také v opilosti... Soudkyni prosil
o podmínku, ta ho však poslala rovnou do basy!
•• Středa ••
Hrůza na náměstí. Ne, nebojte, k žádné tragédii nebo jiné negativní události v centru Prostějova nedošlo. Vystoupil zde ale v rámci programu Prostějovského léta
zpěvák Michal Hrůza, jenž má v regionu dostatek příznivců. Tisícihlavý dav pod
pódiem si zpíval jeho písničky včetně nejznámějšího hitu Zakázané uvolnění.
•• Čtvrtek ••
Dcera „Bohdalky“ excelovala. Zámecká zahrada v Čechách pod Kosířem byla
v tento den večer centrem veškerého kulturního dění v regionu. Kdo si nezajistil
lístky na One woman show Simony Stašové, mohl trpce litovat. Hereckému umění
dcery Jiřiny Bohdalové aplaudovaly stovky diváků, takovou srandu dlouho nezažily!
•• Pátek ••
Robin Hood až na náměstí. Na prostějovském náměstí T. G. Masaryka se už pořádalo všelicos a lidé si už zvykli na rozličné akce. Nyní zde bylo k vidění něco premiérového. Od pátku se nejlepší lukostřelci a lukostřelkyně z celé republiky snažili, aby
si v neděli mohli zastřílet právě před prostějovskou radnicí. A za některé výkony by
se nemusel stydět ani slavný zbojník Robin Hood!
•• Sobota ••
Zábava a plná břicha. Po roční odmlce zaviněné nenáviděným covidem se v kempu Žralok v Plumlově opět rozvoněly guláše. Soutěžící je připravili „přírodně“
v kotlících a o jejich kuchařské výtvory byl enormní zájem ze strany velkého počtu
diváků. Panovala zde parádní atmosféra, takže lidé odcházeli domů nejen dobře pobaveni, ale i s plnými břichy.
•• Neděle ••
Zahrádka s kulináři. Populární Restaurant Day tentokrát obsadil zahrádku Národního domu v Prostějově. Tradiční akce, v rámci které domácí kuchaři, pekaři, cukráři
a další kulináři prodávali doslova za „babku“ své vlastnoručně vytvořené speciality,
si opět získal obrovskou popularitu. Ještě před polednem byly nabízené pochoutky
téměř vyprodané a mnozí Prostějované tak měli i o nedělní oběd postaráno.

s úředníkem je spojení naprosto nemyslitelné.
Vláda tedy rozhodla, že v každém
městě a obci musí proběhnout další sčítání a speciálně bezdomovců. Za tento
akt je zodpovědný jednotlivý magistrát, městský či obecní úřad. A sčítání
se musí provést rychle, čas je do konce
září tohoto roku! „To jsem zvědav, jak
to budeme dělat. Vůbec jsme o tom
ještě nepřemýšleli, jaký způsob zvolíme,“ kroutí hlavou primátor Prostějova Francimór Kopačka. Jak zmínil,
vůbec netuší, jak bezdomovce sečíst.
„To je budeme honit po celém městě
a dožadovat se, aby vyplnili potřebný
formulář! A nechápu, co do toho pa-

píru kromě svého jména budou psát,“
pravil zoufale Kopačka.
Vypadá to skutečně tak, že magistrát
vytvoří speciální komisi, která bude lidi
bez domova hledat po celém Prostějově
a sčítat je. „Vytvoříme několik skupin,
které si město rozdělí na jednotlivé lokality. Občany bez domova budeme hledat pod mosty, ve starých teplovodech,
v nádražních budovách a také přímo
ve městě. Odhadujeme, že takových
lidí může být na tři sta, ale potřebujeme
jejich podpisy a majetkové poměry,“
uvedla Alena Rašáková, náměstkyně
primátora pro sociální oblast.
Agentura Hóser přece jen našla pár
bezdomovců a zeptala se jich, zda se
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Dva podobné případy vykradených vozidel z různých částí regionu šetří policisté od začátku
minulého týdne. V noci z neděle
22. na pondělí 23. srpna se zatím
neznámý darebák vloupal v Prešovské ulici ve Vrahovicích do
dodávky a odcizil z ní značkové
elektronářadí a další věci. To vše
bratru za skoro sto tisíc korun!

94 000
V pondělí dopoledne pak přišlo
hlášení o dalším vykradeném dodávkovém autě, tentokrát z Klopotovic. Tam zloděj z nákladového prostoru ukradl vibrační
a tlumicí desku. Poškozená společnost se ke škodě ještě nevyjádřila. Policisté pracují s verzí, že
oba případy může mít na svědomí jeden a tentýž pachatel.

nechají sečíst. „Ale jo, klidně i odečíst!
Vím, jak se jmenuji, vím, že moje bydliště je u semaforu číslo jedna, a vlastním zapalovač, kartáček na zuby, jeden dva roky starý respirátor,“ nechal
se slyšet Bóřa Jebavý. Ani další muž
bez domova nebyl proti úřednímu
výkonu. „Jestli mě někdo z ouřadů
najde, klidně se mu podepíšu. Ale nic
nemám a taky nemám moc času,“
usoudil muž, který si nechá říkat
Svrab.
Za Agenturu Hóser Majkl
Text v této rubrice je smyšlený,
nikterak pravdivý a redakce
Večerníku se od něj distancuje.

PÁTRÁNÍ

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

Dlouhé prázdniny utekly jako
voda a nový školní rok začíná.
A přesně tolik dětí se ve středu
1. září vydá na cestu do základních
škol v Prostějově.
=$8-$/1É6

Foto: Michal Sobecký

POKÁČ

Prostějovské léto pokračovalo
minulý týden „trojbojem“ a jedním z hojně navštívených koncertů bylo představení písničkáře a textaře vlastním jménem
Jan Pokorný, který zaplněnému
náměstí T. G. Masaryka zahrál
na kytaru i ukulele.
=$6/(&+/,-60(«

„ANI SE MI O TOM
NECHCE MLUVIT,
JE MI Z TOHO
ZLE!“
Jednatel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša takto výstižně
zhodnotil letošní návštěvnost obou
našich koupališť.

LUKÁŠ ČUREJA
se narodil 20. října 1989 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
12. července 2021. Jeho zdánlivé stáří
je v rozmezí od 32 do 35 let, měří 172
centimetrů, má střední postavu, hnědé oči a černé vlnité vlasy.

32¤$6©YUHJLRQX

SABINA MIRGOVÁ

¤WYUWHN 22/10 °C

3RQGÈOÉ 17/13 °C
Vladěna

¶WHUÙ

21/12 °C

6WÔHGD

21/11 °C

Pavlína
Linda a Samuel

se narodila 6. března 2006 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
14. srpna 2021. Její zdánlivé stáří je
15 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné rovné vlasy.

Adéla

Pátek

22/11 °C
Bronislav

6RERWD 22/11 °C

Jindřiška

1HGÈOH 21/12 °C
Boris
Zdroj: meteocentrum.cz
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NA BYT U GALY NEDOSTAL HYPOTÉKU,
PROSTĚJOV Obrovské
množství reakcí vyvolaly
článkyVečerníku o pozadí výstavby rozlehlého bytového
domu v průmyslovém areálu
Galy, za nímž stojí Kateřina
Koldová z Kraliček. Z nich
vyplývá, že už tak výrazná nejistota panující mezi zájemci
se stále více zvyšuje. Přitom
mnozí ze zájemců právě nyní
stojí před podpisem kupní
smlouvy, čímž by se zavázali
ke splácení minimálně dvoumilionové ceny bytu! Od projektu přitom již za nejasných
okolností odstoupila i banka,
která na nákup bytu měla poskytnout hypoteční úvěr.

1&241,'-67-#6'Ą+0;
&9,-6;*7/Ú -1.&18¦&#.#47%'
24;è7ä+$#0-#
původní
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
O nové prostějovské byty u Galy byl
zájem. Vizualizace zveřejněné v nabídce realitních kanceláři slibovaly
moderní bydlení za rozumnou cenu.
Všech zhruba 50 jednotek tak bylo poměrně rychle rozebráno, zájemci o ně
podepsali rezervační smlouvu a složili

zálohu 100 000 korun. Podle našich
informací měly být nové byty předány
do užívání na jaře příštího roku.
Zda se lidé svého vysněného bydlení
v daném termínu skutečně dočkají, ovšem není v tuto chvíli vůbec
jisté. Jak již Večerník upozornil, že
ústřední postavou celého projektu je
Kateřina Koldová, která podobným
způsobem rozjížděla stavbu Domova pro seniory v Bedihošti. Ten dosud navzdory dvouroční lhůtě ani
po šesti letech nebyl stále dokon-

čen, přestože na něj společnost
zastupovaná Koldovou, jež v té
době byla v osobním bankrotu,
získala od státu bezmála pětimilionovou dotaci. Sama podnikatelka se v celé věci hájila v tom směru,
že podíl v dané firmě prodala a za
jeho konečný výsledek již nenese
odpovědnost.

VÍCE ČTĚTE
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Foto: Martin Zaoral

Malí frackové 1HMGč®Y ]NURWLO GUDND
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PROSTĚJOV I malé děti dokáží
řádit a ničit! Trojice školou povinných se ke konci prázdnin pravděpodobně nudila a tak si „zpestřila“
dlouhou chvíli. Děti ale zvolily nevhodnou zábavu. Svojí aktivitou
ve Smetanových sadech upoutaly
pozornost strážníka, který obsluhoval kamerový systém.
Ten si v sobotu 21. srpna po patnácté
hodině všiml trojice dětí poškozujících

dlažbu u altánku ve Smetanových sadech. „Vyslaná hlídka zjistila, že malí
výtečníci rozebrali část chodníku
a poté dlažební kostky házeli na strop
altánu. Snažili se srazit klíče, které tam
byly zavěšeny, i když jim nepatřily.
Dále bylo patrné, že jedno z dětí nohou několikrát koplo do odpadkového koše, čímž došlo k jeho vyvrácení.
Ke škodě na altánku shodou okolností
nedošlo a poškození dlažby i odpad-

ZHQVQ/22TQUV÷LQXKPVGTPGV

kového koše bude vyčísleno dodatečně,“ konstatoval Petr Zapletal, tiskový
mluvčí Městské policie Prostějov.
A co se bude s malými raubíři dít
dál? „Jelikož jsou všichni mladší
patnácti let, strážnici předali děti zákonným zástupcům a informovali je
o všem, co se stalo. Celá událost byla
oznámena příslušnému správnímu
orgánu,“ prozradil mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

PROSTĚJOV Předseda oblastního sdružení ODS v Prostějově a volební kandidát do Parlamentu Poslanecké sněmovny
ČR Petr Sokol prožil uplynulý
víkend hodně aktivně. Nejdříve
se v sobotu potil na vodě coby
člen osádky dračí lodě, hodinu
před nedělním polednem už pak
griloval chobotničky v zahradě
Národního domu.
Sokol přijal velkou výzvu a na plumlovské přehradě se zúčastnil závodu
dračích lodí. Pochopitelně nemohl
obléci jiný dres než ´Modrých Sokolů´. „V sobotu toho bylo fakt
hodně. Venku byla zima a při závodě

SDNFKRERWQLÎN\
&TWJÚ FGP RąGF RQNGFPGO Wå 2GVT 5QMQN ITKNQXCN UXÆ QDNÊDGPÆ EJQDQVPKéM[
P¾XwV÷XPÊMčO4GUVCWTCPV&C[
(QVQ/KEJCN-CFNGE

dračích lodí jsme i pořádně zmokli. Zaznamenali jsme ale úspěch,
porazili jsme jednu loď, která neodstartovala... Byla to ale zábava
a dobrý pocit z pohybu,“ komentoval s úsměvem sportovní výkon svůj
i celého družstva Petr Sokol.
V neděli už tradičně v rámci Restaurant Day griloval chobotničky
v zahradě Národního domu. „„O tuto
moji kulinářskou
specialitu byl mezi
lidmi hodně velký
2À=?
zájem. A zahřál
ßNíN?H;
jsem se u toho,“ >PIOMN
L;Hí
glosoval Petr So28-29
,CMQwÆHRQU¾FM[FTCéÊNQF÷/QFTÚEJ5QMQNčUG2GVT5QMQNTCFQXCNJNCXP÷\RQJ[DW kol i své kuchařské

(QVQ\CNDC2GVTC5QMQNC umění.
(mik)

Pugét pro Lounovou,
potom pád z pódia!

(QVQ/KEJCN-CFNGE

21050710533

HRUŠKA Největší hvězdu sobotní akce Mikroregion Němčicko se baví přivítal starosta Hrušky
David Barnet kyticí. Zpěvačka Olga Lounová se při vystoupení bavila rovněž skvěle a náladu jí
nezkazil ani nešťastný pád z pódia!
(mik)

CO SE STALO? ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 12-13
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Už tento týden skončí letní prázdniny
a všem žákům začne nový školní rok.
Děti, jejich rodiče i učitelé mají za
sebou složité období distanční výuky,
která kladla na všechny mimořádné
nároky. Proto bych si přál, aby začínající vyučovací rok byl co nejobyčejnější a nejnormálnější. Už nyní víme,
že především mladší děti, které prozatím nemohou být očkovány, čeká
v září několik kol testů na koronavirus. Cílem je zabránit přenosu covidu
přímo ve školách, a tím pádem udržet
prezenční formu výuky. Naše město
bude všem opět maximálně pomáhat
tuto situaci zvládat. Jsme v kontaktu
s našimi řediteli a pedagogy, konzultujeme možná opatření s odborníky
a jsme znovu připraveni podat pomocnou ruku každému, kdo to bude
potřebovat.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

20040910555
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PROSTĚJOV Snímky, které
Večerníku uprostřed července loňského roku poslal
Vladislav Zahradník z Prostějova, nebyly zrovna vábné.

Šlo o zákoutí hned vedle supermarketu Albert v Janáčkově ulici. Bezdomovci si
z toho místa jen pár desítek
metrů od vchodu do prodej-

ny udělali veřejné WC. Pokálená a pomočená zeď byla
opravdu to poslední, čím by
se mohli zodpovědní pracovníci supermarketu chlubit.

5PÊOGM\¾MQWVÊXGFNGUWRGTOCTMGVW#NDGTVX,CP¾éMQX÷WNKEKX2TQUV÷LQX÷RąGFTQMGOCFPGULGNKFQX÷
ąGéGPQUVQCLGFPC
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Pokus zabránit demolici Dony se
zřejmě nevydařil. Ministerstvo
kultury České republiky totiž
podle exkluzivních informací
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
odmítlo návrh zapsat objekt bývalé továrny „prostějovského Bati“
Jana Nehery na seznam kulturních památek!
„Mohu potvrdit, že rozhodnutí
padlo, dosud však nenabylo právní moci. Jelikož však nejste účastníkem řízení, nemůžu vás o jeho
výsledku informovat,“ sdělil nám
na přímý dotaz Ilja Kocián z Ministerstva kultury ČR. Zástupce viet-

U Stadionu

i u širší veřejnosti nesetkala s právě kladnými ohlasy. O zachování
funkcionalistické Dony, kde před
revolucí sídlil známý zásilkový dům
a kterou prošel kus prostějovské historie, bojovali především památkáři.
Naopak prostějovský architekt Petr
Gottwald upozorňoval, že objekt
není v dobrém technickém stavu.
Navíc by se dle něj v současné době
těžko hledal investor, který by byl
ochotný dát peníze do její opravy
a následně ji dokázal smysluplně využívat. O případné loftové byty by
v prostoru Svatoplukovy ulice, kde
Dona stojí, podle něj zájem nebyl.

Proti demolici objektu, bez kterého bychom si okolí centra Prostějova asi už
jen tak lehce nedokázali představit, se před deseti lety vzedmula okamžitá
revolta. Protestoval kdekdo, včetně vedoucích představitelů tehdejšího vedení
města. Možnost prohlásit Donu za kulturní památku ale padla, navíc Prostějovany strašil fakt, že vietnamský majitel drží v ruce důležitý dokument ze
stavebního úřadu, který povolil demolici. Jenže ouha, za deset let se nestalo
vůbec nic! Navíc majitel je naprosto nekontaktní, o budovu Dony se vůbec
nestará. Ta tak neustále chátrá a chátrá... Otázkou tedy je, zda se vůbec kdy
bude bourat. Zatím to vypadá, že nikoliv. Ale co když například neustále padající omítka někoho zraní na chodníku? Co se potom stane? Kdo převezme
zodpovědnost? Každopádně úvahy o demolici Dony převládají i nadále, ovšem to by se majitel musel „probudit“.
(mik)

$.78/1«
.20(17ą9(é(51«.8

Příště: Kotkova ulice
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namské společnosti O. H. Y., která
Donu vlastní, se nám pak v uplynulém týdnu kontaktovat nepodařilo,
neboť momentálně pobývají mimo
Českou republiku. Přesto do naší
redakce prosákla informace, že někdejší Dona na seznam kulturních
památek nakonec zapsána skutečně NEBUDE. A demolici Dony
tak zřejmě nestojí nic v cestě, což je
vzhledem k plánované modernizaci
objektu určitě dobře. Společnost
O. H. Y. totiž na jejím místě chystá
vybudovat jednopodlažní obchodní
centrum. Jeho původně navržená
podoba se však mezi odborníky

Dona kulturní památkou nebude

jak šel čas Prostějovem ...

29. 8. 2011

Napsáno
SĊHG

PROSTĚJOV Už to bude pět let, co byla ve svém prostějovském bytě přepadena a následně poraněna tenistka
Petra Kvitová. Kvůli operaci ošklivě pořezané ruky přišla
prakticky o celý následující rok na tenisových kurtech, během nějž by nepochybně vydělala miliony korun. To bylo
zřejmě motivací, proč zhruba před rokem její advokát
zaslal Radimu Žondrovi předžalobní výzvu, v níž po pravomocně odsouzeném násilníkovi požadoval tři miliony
korun. Zajímalo nás, jak se kauza vyvíjela dál.
Policisté Radima Žondru zadrželi více jak rok od osudné události. Tenistka jej při následné identifikaci bezpečně poznala.
>>>dokončení na straně 5

2GVTC-XKVQX¾\ąGLO÷UCOCWUQWFKNCåGUGQFTGEKFKXKUV[å¾FPÚEJRGP÷\
CPKQONWX[PGFQéM¾
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

NEPODALA

od Žondry

vedle Alberta nahradil

STÍNY MINULOSTI

pohled zpátky
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Tenistka Kvitová žalobu kvůli
odškodnění

PO STOPÁCH

STARÉHO

30. srpna 2021

Přijmeme do trvalého
pracovního poměru
pracovníka na pozici:

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

WWW.VECERNIKPV.CZ

21082511065
21082011045
21080910984
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Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Večerníku čeká na vás!

Rubrika
v PROSTĚJOVSKÉM

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

10

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

Operátor/- ka výst. kontoly 21 000 Kč
dvousměnný
střední odborné
Toray, Prostějov
Referent/-ka
přestupkového oddělení
19 730-28 920 Kč jednosměnný vysokoškolské
Statutární město Prostějov
Zámečník/-ce
24 800-32 300 Kč jednosměnný nižší stř. odborné Windmöller&Hölscher,Kralicen.H.
Operátor/-ka
33 000 Kč
třísměnný
střední odborné
HŽP, Prostějov
Dílenská šička/šič
15 200-20 000 Kč jednosměnný
střední odborné
Moděva, Konice
Obsluha lakovacích zařízení 20 160 Kč
nepřetržitý
základní+praktické Lakovna Adecolor, Prostějov
Pracovník/-ce
expedič. skladu
18 000 Kč
třísměnný
základní+praktické Železárny-Annahütte, Pv
Operátor/-ka
20 000-35 000 Kč nepřetržitý
nižší stř. odborné DGPack, Kralice n. H.
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?

30. srpna 2021

21082711080
21082711080

21031010282

21082711079

21082011041

PRÁCI NABÍZÍ

21081321007

2007162118
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hledá kandidáty na pozici

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.

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

Do výrobní firmy ve Vrahovicích
přijmeme soustružníka, zámečníka.
Možno brigádně i HPP i důchodce.
Bližší info tel.: 603 533 508,
technikpv@seznam.cz.

Stavební firma přijme pracovníka na
pozici správce budovy, skladník na
zkrácený pracovní úvazek.
Tel.: 601 336 196.

21081321006

Bezpečnostní a úklidová agentura hledá vrátné - invalidní důchodce - k fyzické ostraze úřadů města Prostějova.
Informace na tel.: 602 786 692.

21020320122

nabídka pracovních míst

21082511064

21082711077

21082511065
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krimi

Dvě pětadvacetileté ženy vyrazily ve středu 25. srpna na nákup
do drogerie v centru Prostějova.
Po vstupu do prodejny si první
z dvojice vkládala zboží přímo do
tašky, druhá pachatelka jí při krádeži kryla záda, aby nebyla spatřena prodavačkami. Plán jim vyšel
a poté odešly z prodejny. Vše ale
zpozoroval majitel a vydal se ženy
pronásledovat. Vzniklou událost nahlásil na městskou policii
a popsal, kterým směrem zlodějky odešly. Vyslaná hlídka nalezla
pachatelky odpovídající popisu
v ulici Hliníky. Po chvíli se na
místo dostavil i majitel, který obě
ženy identifikoval. Jedna ze žen se
při podávání vysvětlení ke krádeži
přiznala a z tašky vyskládala osm
pracích prostředků v hodnotě
1 119 korun. Druhá z páru přiznala napomáhání při krádeži.
Odcizený sortiment byl vrácen
zpět do prodeje. Obě ženy jsou
podezřelé z přestupku proti majetku. Všechny zjištěné skutečnosti byly oznámeny správnímu
orgánu.

Velké prádlo nevyperou

V podvečerních hodinách minulého pondělí 23. srpna si strážníci všimli u kašny na Pernštýnském náměstí muže, který
nedokázal ovládat svoje chování.
Již na první pohled bylo očividné, že dotyčný je ovlivněn alkoholem. Podezření hlídky se vzápětí potvrdilo. Strážníci provedli
dechovou zkoušku s pozitivním
výsledkem. Naměřená hodnota
dosáhla 3,68 promile alkoholu.
Přivolaný lékař po prohlédnutí
jednačtyřicetiletého muže rozhodl o jeho převozu do nemocnice a nutnosti absolvování dalších vyšetření.

S 3,68 promile
do špitálu
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Mlsný zloděj neplatil

Na nákupy do jednoho z prostějovských supermarketů si předminulou sobotu 21. srpna zašel
pětapadesátiletý muž. Z poctivého způsobu nakupování si rozhodně nedělal těžkou hlavu. Po
vstupu do prodejny začal vybrané
zboží vkládat rovnou do kapes
bundy, nákupní tašky a batohu.
Z obchodu chtěl odejít samozřejmě bez zaplacení. Jeho podezřelé chování neuniklo pozornosti
ostrahy, která jej za pokladní zónou zastavila. Přivolaní strážníci
zjistili, že bylo odcizeno sedm
konzerv tuňáka a tři čokolády
Margot v celkové hodnotě 465
korun. Ukradené věci byly nepoškozeny a následně vráceny zpět
do prodeje. Přestupkové jednání
proti majetku oznámila hlídka
příslušnému správnímu orgánu
k projednání..
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PROSTĚJOVSKO Na dvě dodávková vozidla zacílili svoji pozornost
pachatelé, byť možná i jediný pachatel, na začátku minulého týdne.
Zatím neznámý lapka vykradl dvě
dodávky ve Vrahovicích a hned
nato o deset kilometrů dál v Klopotovicích. Poškození majitelé přišli
o majetek za desítky tisíc korun, a to
ve druhém případě není ještě škoda
na ukradených věcech vyčíslena.
Vyšetřovatelé pracují s verzí, že obě
dodávky mohl vyloupit jeden a tentýž člověk.

30. srpna 2021
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kou zůstávalo, zda by byl dlouhodobě vězněný muž schopný takovou
sumu za svého života vůbec splatit.
Jak tedy celá událost dopadla?
„Pokud vím, tak vše skončilo
předžalobní výzvou, na kterou pan
Žondra písemně reagoval. Obžaloba
k prostějovskému soudu v této věci
podána do dnešního dne nebyla,“
uvedla pro Večerník Lucie Janovská
Nejedlá.
(mls)

PROSTĚJOV Notně posílený alkoholem usnul osmnáctiletý mladík
v nočních hodinách přímo na ulici.
V batohu na zádech měl však cenné
věci, o které přišel. Ve spánku ho totiž okradl zatím neznámý zloděj, po
kterém nyní pátrají policisté.
„Zřejmě vlivem únavy a alkoholu
usnul osmnáctiletý mladík ze soboty
jedenadvacátého na neděli dvaadvacátého srpna na ulici Jungmannova
v Prostějově s batohem na zádech.
Jeho dočasné nevědomosti o tom, co
se kolem děje, využil neznámý lapka

a rozhodl se jednat. Nepozorovaně
batoh otevřel a vzal z něho dva mobilní telefony, elektronickou cigaretu,
platební kartu a osobní doklady. Okradenému mladíkovi tak způsobil škodu
11 650 korun,“ informovala Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
„Případ šetříme pro dva trestné činy,
a to krádež a neoprávněné opatření,
padělání a pozměnění platebního prostředku,“ připomněla Zajícová s tím, že
pachateli v případě jeho zjištění hrozí
až dvouletý kriminál.
(mik)
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Peugeot Boxer poškozením zámku ve
dveřích. Z nákladového prostoru poté
vyndal a odvezl vibrační desku a tlumicí
desku. Škoda v tomto případě vznikla
společnosti z Prostějova, která si ji doposud nevyčíslila. Oba případy šetříme pro
trestný čin krádeže,“ sdělila Zajícová.

&XCOCLKVGNGFQF¾XGMPC2TQUV÷LQXUMWRQą¾FP÷PCwVXCN\CVÊOPG\P¾OÚRCEJCVGN
MVGTÚUGFQXQ\KFGNXNQWRCNCX[MTCFNLG
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

poškození nebyla újma prozatím vyčíslena,“ uvedla mluvčí krajské policie.
Vzápětí poskytla informace i k druhému
případu. Velmi podobnému. „O něco
později, ale také v dopoledních hodinách, jsme jeli na oznámení do Klopotovic. Zde si zloděj zpřístupnil vozidlo

Na první pohled velice sympatický
muž stanul minulé úterý před senátem Okresního soudu v Prostějově.
Policisté jej 6. června po půlnoci zastavili v Žeranovské ulici jako řidiče
osobního auta. Vladimír Bělín nadýchal 2,66 promile alkoholu. Největší
problém byl v tom, že se tak nestalo
poprvé. Již před pěti lety zabil v opilosti autem člověka. Po polovině čtyřletého trestu byl propuštěn z vězení,
ale podmínečně se lhůtou na čtyři
roky. A k tomu všemu nesměl až do
roku 2023 usednout za volant...
„Jste obžalován z přečinu maření
úředního rozhodnutí a vykázání

Michal
KADLEC

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ seznámila Bělína předsedkyně senátu Adéla Pluskalová
s tím, proč se opět dostal k soudu.
„Uznávám svoji vinu a s popsaným
skutkem souhlasím,“ odpověděl
muž. Tím bylo celé přelíčení výrazně
usnadněno. „Nemusí tak dojít k dokazování,“ potvrdila soudkyně, která
vzápětí dala slovo obžalovanému,
aby svůj další opilecký prohřešek
vysvětlil. „Bydlím ve Vysokém Mýtě
u rodičů. Pravidelně jezdím za svojí
přítelkyní do Mostkovic. Ten večer
jsme se strašně pohádali. Opil jsem
se, pak sedl do jejího auta a vyjel do
Prostějova. Tady mě zastavili policisté... Udělal jsem velkou chybu a je
mi to líto,“ řekl rozvedený Vladimír
Bělín, který na dvě nezletilé děti platí alimenty. „Moc vás prosím, paní
soudkyně, neposílejte mě do vězení.
Kromě dětí mám i nemocné rodiče,

PROSTĚJOV Vladimír Bělín z Vysokého Mýta si zadělává na životní problémy sám. A co je ještě horší, nedokáže se z nich poučit. V roce 2016 řídil vozidlo totálně opilý, srazil chodce a zabil ho.
Soud ho poslal na čtyři roky do vězení a navrch přidal šestiletý zákaz řízení motorových vozidel. Po polovině odpykaného trestu
byl ale propuštěn na svobodu se čtyřletou podmínkou. V červnu tohoto roku ho však prostějovští policisté v Žeranovské ulici
chytili za volantem opilého znovu. Nadýchal jim 2,66 promile
alkoholu. Bělín minulé úterý před senátem Okresního soudu
v Prostějově vysvětloval, že se v Mostkovicích pohádal se svojí
milenkou, opil se a sedl do auta...

musím se o ně starat. Řádně pracuji
jako automechanik. Přijmu jakýkoliv trest, jen ne vězení. Prosím,“ snažil
se obměkčit soud muž z Vysokého
Mýta.
Předsedkyně senátu s ním ale žádné slitování neměla. „Přiznal jste
svoji vinu, což je možné brát jako
polehčující okolnosti. To je ale tak
všechno. V minulosti vás už policisté dvakrát přistihli za volantem
automobilu pod vlivem alkoholu,
pak jste ještě v opilosti dokonce zabil člověka. Soud vám dal šanci a po
polovině trestu vás s podmínkou
pustil na svobodu. Vy jste se ale odvděčil tím, že jste opět řídil, a to ve
lhůtě soudního zákazu, navíc zase
po vlivem omamné látky. A navíc
mi to připadá jako výsměch a arogance z vaší strany, když jste poté,
co vás policisté v Prostějově přistihli
opilého za volantem, požádal soud

o odpuštění zákazu řízení,“ odbyla
obžalovaného Adéla Pluskalová. Po
krátké přestávce vynesla rozsudek.
„Vykonával jste činnost, která vám
byla zakázána, a navíc ve stavu nezpůsobilém k řízení. Soud vás odsuzuje na deset měsíců odnětí svobody
do věznice s ostrahou. K tomu vám
uděluje dalších deset měsíců zákazu
řízení všech motorových vozidel,“
zpražila soudkyně Adéla Pluskalová
obžalovaného Vladimíra Bělína.
Rozsudek není pravomocný, Bělín i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou pro
případné odvolání. Jak ale u prostějovského soudu také zaznělo, celý
spis poputuje do Pardubic, kde tamní soud projedná Bělínovo porušení
podmínky, za které byl propuštěn
z vězení za usmrcení člověka v opilosti. K trestu z Prostějova se mu
tak přičtou další dva roky...
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2,66 PROMILE
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O finanční hotovost 2 300 korun
přišel ve středu 25. srpna pracovník prostějovské firmy, která se nachází ve Vrahovické ulici. Když se
po odpolední směně vrátil zpátky
do šatny, tak zjistil, že je jeho skříňka vyhnutá v horní části. Když ji
otevřel a prohledal si věci, našel
jen prázdnou peněženku, kterou
měl v kapse šortek. Přivolaná hlídka na místě provedla ohledání a na
základě zjištěných okolností byly
zahájeny úkony trestního řízení
pro podezření z trestného činu
krádeže. Po pachateli se pátrá.

Straka řádila v šatně

Během uplynulého týdne navštívil
nezvaný lapka sklepní prostory
v Prostějově na náměstí Spojenců. Na jedné z kójí poškodil petlici a z vnitřních prostor ukradl
elektrickou pilu, dvě brusky, horkovzdušnou pistoli a kuličkový
prak. Majiteli tím způsobil škodu
na odcizení 8 300 korun a na poškození 300 korun. Újma, kterou
způsobil společenství vlastníků na
vstupních dveřích, prozatím nebyla vyčíslena. Případem se zabývají
policisté z obvodního oddělení
a šetří ho pro trestné činy krádež
a porušování domovní svobody.

Zmizelo
stavební nářadí

Po pachateli krádeže, který se
vloupal do stánku se zmrzlinou
v Okružní ulici, pátrají od předminulé neděle policisté. Zloděj
vylomil boční okénko a dostal se
dovnitř, kde z podlahy vytrhl kovový trezor, který vypáčil, z něj
pak ukradl hotovost necelých 22
000 korun. Majiteli stánku způsobil ještě další škodu ve výši 9 000
korun na poškození. Případem
se policisté zabývají a šetří pro
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
trestný krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Trezor vytrhl
z podlahy

Minulou středu 25. srpna řešili
prostějovští policisté krádež věcí
v šatně zaměstnankyň prodejny
v Západní ulici v Prostějově. Zloděj z volně přístupné místnosti
vzal ze tří kabelek peněženky
a bleskově s nimi zmizel. Dvě ženy
tam mimo finanční hotovosti měly
i osobní doklady a platební karty.
Celková škoda, kterou neznámý
lapka poškozeným způsobil, byla
vyčíslena na 8 900 korun. Případ
šetří policisté pro trestný čin nedovoleného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

$3$.=12981$'ê&+$/
Muž prosil o podmínku,
senát neměl slitování

.521,.$

Zloděj bleskově zmizel
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>>>pokračování ze strany 4
V případě tehdy třiatřicetiletého
recidivisty se nejednalo o ojedinělý
útok, již v minulosti byl odsouzen
za napadení a vydírání důchodců
v jejich domech. Za útok na tenistku
byl Žondra odsouzen na jedenáct let
do vězení.
Zhruba před rokem vyšlo najevo, že
Petra Kvitová po něm požaduje tři
miliony korun jako odškodné. Otáz-

NEPODALA

kvůli odškodnění od Žondry

Tenistka Kvitová žalobu

Michal KADLEC

tele, nebo zda spolu případy nesouvisí,
je předmětem dalšího šetření,“ potvrdila
tuto možnost Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
K prvnímu oznámení policisté vyjížděli
v pondělí brzy ráno do Prešovské ulice do Vrahovic. „Okradený muž nám
ukázal vozidlo Ford Tranzit, které lapka
poškodil, aby se dostal dovnitř, rozbil
okno na dveřích. Dírou o rozměru třicet
krát třicet centimetrů pak protáhl ruku
a otevřel si dveře. Z auta zmizelo pět
kufrů značkového elektronářadí a jedna
Z neděle 22. na pondělí 23. srpna nezná- nabíječka. Poškozenému a oznamovateli
mý pachatel vykradl dvě vozidla. „Jestli se v jednom způsobil škodu na odcizených
jednalo o jednoho a toho samého pacha- věcech za čtyřiadevadesát tisíc korun. Na
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Policisté pracují s verzí, že jde o stejného pachatele
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Kryštof ŠMIDRA
11. 8. 2021 52 cm 4,00 kg
Prostějov

děti, zdraví a pejsci

Ondřej GREPL
16. 8. 2021 50 cm 3,90 kg
Prostějov

Vojtěch VOLEK
26. 8. 2021 50 cm 3,45 kg
Kostelec na Hané

Tomáš RUSŇÁK
25. 8. 2021 51 cm 4,10 kg
Uhřice

galerie miminek na www.vecernikpv.cz
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zákona nemůžeme poskytovat bližší informace. Mohu jen potvrdit, že
holčičku někdo doložil do babyboxu
v naší nemocnici v úterý 24. srpna ve
13.15 hodin a dítě je naprosto v pořádku,“ uvedl Adam Knesl, tiskový
mluvčí společnosti Agel provozující
Nemocnici Prostějov.
Sdílnější byl Ludvík Hess, iniciátor
babyboxů v České republice, který
toto zařízení v roce 2013 instaloval
v prostějovské nemocnici. „Holčička
je prvním děťátkem odloženým do
prostějovského babyboxu otevřeného od roku 2013, v roce 2021 je
pak devátým děťátkem v babyboxu
v rámci celé republiky. Pojmenoval

jsem ji Barbora podle dcery hlavního
dárce prostějovského babyboxu Petra Bečičky, šéfa brněnské počítačové
firmy. Petr Bečička je služebně nejstarším mecenášem babyboxů, poprvé přispěl už v roce 2007 na zřízení
babyboxu ve Zlíně,“ prozradil Hess,
který se vzápětí pochlubil i sdělením
primářky dětského oddělení. „Barborka je krásná! Váží 2 700 gramů
a měří 48 centimetrů. Když ji našli,
byla pečlivě oblečená celá v bílém,
zabalená v plyšové dece. Pupečník
měla podvázaný gumičkou do vlasů,“ tlumočil Ludvík Hess vyjádření

primářky dětského oddělení Nemocnice Prostějov Lenky Šigutové.
Večerník zajímalo, zda Ludvík
Hess pošle malé Barborce nějaký

dárek? „Jasně. Zlaté dukáty do kolébky od šéfa marketingu z České
mincovny Jaroslava Černého se
jen sypou, novorozená Barbora

dostane další z nich! Snad to Českou mincovnu finančně nezruinuje,“ prozradil s úsměvem Ludvík
Hess.

/KPWNÆ×VGTÚQFRQNGFPGP÷MFQQFNQåKNFQRTQUV÷LQXUMÆJQDCD[DQZWRTXPÊOKOKPMQ+PKEK¾VQTDCD[DQZčXèGUMW.WFXÊM*GUUO¾\LGJQ\¾EJTCP[WRąÊOPQWTCFQUV

ZHQVQKNWUVTCéPÊKPVGTPGV

„Do kolébky dostane zlatý dukát,“
prozradil Ludvík Hess

LGUGFOKNGVÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPG,CEM4WUUGNNVGTKÆTC
OCNÆJQX\TčUVW/¾Rą¾VGNUMQWRQXCJWXčéKOWåčOLG
\FTåGPNKX÷LwÊRTGHGTWLGåGP[8JQFPÚFQD[VWMFGDWFG
RTQXQ\QXCV ICWéKPI 0C XQFÊVMW EJQFÊ MT¾UP÷ UXÆ RUÊ
R
MCOCT¾F[UKX[DÊT¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

'0&ª-

:'0-#

LGMT¾UP¾MąÊåGPM[P÷XGX÷MWVąÊCåéV[ąTQMč,GVQXGUGN¾HGPGéMCOKNWLÊEÊURQNGéPQUVéNQX÷MCO¾XGNOKRą¾VGNUMQWRQXCJWCGPGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊ,GX¾wPKX¾CRQTVÆTMCXGNOK
WéGPNKX¾CXJQFP¾RTQXÚEXKMCRUÊURQTV[6CMÆOKNWLGXQFW
0CXQFÊVMW\G\Cé¾VMWVTQwMWV¾JPG8JQFP¾MF÷VGO

0+-'

LG éV[ąNGVÚ MąÊåGPGE RNGOGPG $WNN XGNMÆJQ X\TčUVW -F[å
MP¾ORąKLGND[NKLUOGUVT¾åPÊM[WRQ\QTP÷PKåGPGX¾J¾MQWUPQWV8čéKPQXÚONKFGOLGXGNOKPGFčX÷ąKXÚ<¾LGOEGQP÷L
OWUÊ\CPÊOXÊEGMT¾VRąKLGVPGåUK\ÊUM¾LGJQFčX÷TW2QVąGDWLGéCU0CXQFÊVMWVCJ¾CNGVQUGéCUGORQFF¾

'0ä+

LGMT¾UP¾MąÊåGPM[P÷XGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MWFGUGVKTQMč
-NKFP¾RUÊDCDKéMCMVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾U
UG\MNKFPKNCCNGXčéKP¾XwV÷X¾OLGUV¾NGPGFčX÷ąKX¾,G
FQDTÚ JNÊFCé <¾LGOEG Q PK D[ O÷N P÷LCMQW FQDW \C PÊ
FQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCVLGLÊFčX÷TW

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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Vůbec poprvé v osmileté historii babyboxu umístěného v prostějovské
nemocnici byla do něj neznámým
člověkem odložena malá holčička.
Informaci Večerníku potvrdil jak
mluvčí nemocnice Adam Knesl, tak
rovněž iniciátor babyboxů v České
republice Ludvík Hess. Ten také
zveřejnil, že kojenec je v naprostém
pořádku a děvčátko dostalo jméno
Barbora.
Večerník nejdříve kontaktoval zástupce prostějovské nemocnice,
který se ale k události vyjadřovat
příliš nechtěl. „Omlouvám se, ale ze

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Babybox
b b byl
b l
v prostějovské nemocnici instalován už v roce 2013, ovšem plných osm let nenašel využití.
Až do minulého týdne. V úterý 24. srpna hodinu a čtvrt po poledni do něj někdo odložil nedávno narozenou holčičku. Kdo,
po tom se ze zákona pátrat nebude. Důležité je, že miminko je
zdravé, váží 2 700 gramů a měří 48 centimetrů. Už také dostala
jméno Barborka a má se čile k světu. Dle dostupných informací byla pečlivě oblečená celá v bílém a zabalená v plyšové dece. Zajímavostí je, jakým stylem měla podvázaný pupečník...

➢ z titulní strany

PROSTĚJOVSKÝ BABYBOX PŘEPISUJE HISTORII
Holčička
dostala
jméno Barborka

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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Nejdříve obavy z protiepidemických
opatření, pak velké naděje. A nakonec
zklamání. Když se začátkem června otevírala obě prostějovská koupaliště, tehdy

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Sezóna na koupání
skončila. Tedy alespoň v Prostějově. V pondělí 23. srpna se Domovní
správa rozhodla uzavřít provoz krasického aquaparku i koupaliště ve
Vrahovicích. Její jednatel Vladimír
Průša shledává letošní návštěvnost
obou zařízení jako katastrofální.
Může za to fakt, že stovky lidí denně
nebyly na koupaliště vpuštěné, protože jim chyběla potřebná potvrzení
o bezinfekčnosti...
česká vláda rozhodla o velkém rozvolnění všech proticovidových opatření.
Očekávalo se tak, že lidé vezmou nejen
restaurace, divadla a kina, ale i koupaliště
doslova útokem. Nestalo se tak.
„Mohu potvrdit, že jsme se v pondělí
třiadvacátého srpna rozhodli uzavřít
aquapark v Krasicích i vrahovické
koupaliště a uzavřít tak celou sezónu.
Hlavním důvodem je počasí, které ani
v příštích dnech a týdnech nemá být
přívětivé,“ informoval Večerník Vladimír Průša, jednatel Domovní správy
Prostějov.
Na otázku, jak je spokojen s letošní návštěvností obou vodních rekreačních
stánků, chvíli neodpovídal... „Panuje u mě
velká rozladěnost, moc se mi o tom zatím

mluvit nechce,“ odtušil nejprve Průša,
ale po chvíli se alespoň krátce vyjádřil.
„Návštěvnost obou koupališť v Prostějově byla letos jedna velká katastrofa! Už
vloni to bylo hrozné, ale to nám zase nepřálo počasí. Letos jsme se dostali někam
na pouhých padesát procent z loňska.
Přitom ale bylo několik tropických týdnů, které k návštěvám koupališť přímo
vybízely. Jenže kdo by chodil, když jsme
u pokladen lidi naštvali tím, že jsme po
nich požadovali potvrzení o negativních
testech nebo o prodělaném očkování.
Stovky lidí denně se znechuceně vracely
domů, zejména mládež. A to se dělo každý den. Nás to velice mrzelo, ale museli
jsme plnit ta prokletá vládní opatření,“
smutnil Vladimír Průša.
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„Návštěvnost? Jedna velká katastrofa,“
smutní V. Průša, šéf Domovní správy
PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v minulém vydání,
provoz očkovacího centra ve Společenském domě v Prostějově už
odpočítává své poslední hodiny.
O vakcinaci mezi lidmi i díky již
vysoké proočkovanosti není takový zájem, proto bude od 1. září už
kapacitně stačit očkování zajistit
prostějovská nemocnice.
„Očkovací centrum bylo zřízeno
v rámci Národní strategie očkování
proti nemoci COVID -19 v zájmu
urychlení vakcinace. Se zvyšující se
proočkovaností obyvatelstva se pro
další průběh očkování ve městě snižuje potřeba velikosti kapacity současného centra. Provoz ve Společenském domě tak bude ukončen v úterý
31. srpna,“ zopakoval František Jura,
primátor statutárního města Prostějov s tím, že další očkování již bude
nemocnice schopna zajistit ve svých
vlastních prostorách.
Nemocnice Agel Prostějov společně
s vedením prostějovského magistrátu připravuje právě na úterní odpoledne slavnostní ukončení provozu
očkovacího centra v prostějovském
„kulturáku“. Při něm se kompetentní lékaři i zástupci města pustí před
novináři i do hodnocení smyslu očkovacího centra, které zahájilo svůj
provoz 22. března tohoto roku. „Centrum určitě splnilo svůj účel, protože
se podařilo proočkovat ve velké míře
potřebné věkové skupiny. Ale zájem
o očkování nyní klesá. Nemocnice
obnovila svůj plný provoz a množství
pracovníků, které je alokováno v očkovacím centru, by chybělo při posky-

2Ć.29$&Ì
&(17580
6(95$&Ì
'2Ã3,7É/8

tování péče pacientům v prostějovské
nemocnici v následujících měsících.
Září, říjen a listopad jsou obecně velmi silné měsíce v plánované i akutní
zdravotnické péči,“ prozradil hlavní
důvody ukončení provozu očkovacího centra ve Společenském domě
Adam Knesl, tiskový mluvčí Nemocnice Agel Prostějov.
„Samo zařízení i provoz očkovacího
centra mimo nemocnici hodnotím
velice pozitivně. V magistrátu Prostějova jsme měli mimořádnou podporu, a za to všem velice děkuji. Zástupci města i jeho dalších organizací,
například městské policie, byli velice
aktivní a začali s námi ihned spolupracovat,“ přidal Jiří Ševčík, předseda
představenstva AGEL Středomoravské nemocniční.
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,“ vzkazuje primátor František Jura.
Od 1. září se očkování vrátí do prostor dětské ambulance na dětském
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov. „Tady probíhalo očkování již v prvním čtvrtletí letošního roku. Kapacita
je v současné době zcela dostačující,“
připomněl na závěr mluvčí prostějovské nemocnice Adam Knesl. (mik)
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jezd až po Janáčkovu ulici. „Od středy
25. srpna tady probíhá pokládka nového živičného povrchu uzavřené
části Vrahovické ulice od křižovatky
Průmyslová přes železniční přejezd
po křižovatku Janáčkova. Tento úsek
bude zprovozněn v příštím týdnu,
podle všeho do středy 1. září,“ informoval Večerník minulý čtvrtek Jiří
Rozehnal (ANO 2011), náměstek
primátora Prostějova, v jehož gesci
jsou stavební investice.
Během tohoto týdne se pak uzavře
také úsek Vrahovické ulice včetně
mostu přes Hloučelu po křižovatku s ulicí Průmyslová, kde se
nachází slévárna. „To znamená, že
z Vrahovic směrem na centrum bude
možno projet po trase ulic M. Pujmanové, Za Drahou, Průmyslová kolem čerpací stanice a zpět doleva na
Vrahovickou. Budou zahájeny práce
na mostu přes říčku Hloučelu a po-

kračovat bude odstranění vad a nedodělků v úseku od ulice Tovární až
po křižovatku s Majakovského ulicí,“
upozornil Rozehnal, kterého se Večerník zeptal, jak magistrát reaguje
na stále trvající nedodělky z první
etapy, které i přes sliby zhotovitele nebyly stále odstraněny? „Město
Prostějov nepřevzalo žádnou část
stavby, které jsou předmětem financování ze strany magistrátu. Musím
konstatovat, že průběh a kvalita prací
na této stavbě se bohužel vymykají
normálu a přináší spoustu komplikací, bohužel i emocí na všech stranách.
Jednáme permanentně v této záležitosti s hlavním investorem Olomouckým krajem, aby zhotovitel zrychlil
tempo a zkvalitnil práci. Pracovníci
magistrátu včetně mě jsou na stavbě
každý den a zabýváme se podněty občanů. Poslední jednání se uskutečnilo
ve středu pětadvacátého srpna a byli

PROSTĚJOV Na začátku dubna letošního roku
rezignovala na svoji funkci tajemnice prostějovského magistrátu Blanka Vysloužilová. Na jejího
nástupce se čekalo dost dlouho, výběrové řízení
bylo vyhlášeno až v květnu a o dva měsíce později
primátor Prostějova František Jura oznámil jméno vítěze. A ten se chopí úřadu už tuto středu.
Už v červenci Večerník jako první znal jméno nového
tajemníka Magistrátu statutárního města Prostějova.
V konkurzu obstál bývalý vedoucí odboru správy
a údržby majetku města Libor Vojtek. „Pana Vojtka jmenuji do funkce tajemníka ve středu prvního
září. Do této doby má ještě pracovní povinnosti na

Krajském úřadě Olomouckého kraje. Na spolupráci
s novým vedoucím úřadu se těším,“ nechal se slyšet
primátor František Jura s tím, že oficiálně bude nový
tajemník Libor Vojtek představen na jednání zastupitelstva v úterý 7. září.
Večerník se během uplynulého týdne snažil spojit
s Liborem Vojtkem. Podařilo se, ovšem jeho vyjádření ohledně svých plánů ve funkci tajemníka čtenářům
přinést nemůžeme. Vojtek na otázky zaslané elektronickou poštou neodpověděl a telefonický hovor v pátek přerušil s tím, že je u lékaře. Tak snad nový tajemník prostějovského magistrátu bude sdílnější poté, co
se ujme své funkce...
(mik)
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uvedl Jiří Rozehnal, čímž naznačil, že
první etapa rekonstrukce Vrahovické
ulice v Prostějově se vlastně protáhne o pět měsíců! A s tím přibyla ještě
další nečekaná komplikace! „Z důvodu odstraňování nedodělků bude od
středy prvního září uzavřen úsek od

Foto: Michal Kadlec

mostu přes Romži, včetně mostu, až
po křižovatku ulice Vrahovické s ulicí Průmyslová,“ informovala Anna
Kajlíková, mluvčí prostějovského
magistrátu.
Lapálie ve Vrahovické ulici tak pokračují...
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jsme spolu s Olomouckým krajem
ujištěni zhotovitelem, že celá Vrahovická ulice bude dokončena dle harmonogramu do konce roku 2021,“
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Jak si Prostějované v posledních
dnech zcela jistě všimli, stavební ruch
teď panuje v úseku od křižovatky
s Průmyslovou přes železniční pře-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Dlouhodobá rekonstrukce Vrahovické ulice se
sice dostala do další fáze, ovšem
její první etapa, která měla skončit 31. července, není dokončena
ani náhodou. V úseku od křižovatky s Tovární ulicí až po kostel
v Majakovského ulici je stále ještě
spousta nedodělků, které pražská
stavební firma i přes původní sliby stále není schopna odstranit.
Podle aktuálních informací se tak
mají tyto práce protáhnout až do
konce tohoto roku! Mezitím se již
naopak čile pracuje na dalším úseku po obou stranách železničního
přejezdu ve Vrahovické ulici.

Rekonstrukce Vrahovické se komplikuje!
Firma bude odstraňovat nedodělky
z první etapy až do konce roku
A protahuje...

lách cítí. Tady je úloha zřizovatele plněna solidně. Do této oblasti magistrát
rozumně a efektivně investuje, je to
na našich budovách vidět. I podpora
vybavenosti škol je trvalá. V době distanční výuky se zřizovatel připojil ke
státní podpoře a finančně přispěl k modernizaci v oblasti digitalizace škol.
Rozpočet škol umožňuje pravidelnou
obnovu a modernizaci vybavení. V neposlední řadě jsou tu ti nejbližší žákům,
tedy učitelé. Zprávy od vedení škol jsou
optimistické v tom směru, že proběhla ve většině škol řada seminářů, dílen
a školení, realizovaly se cílené projekty
a akce, které posilují kvalitu učitelských
sborů,“ ujišťuje náměstek primátora,
který toto téma uzavřel osobním vzkazem pro všechny, jichž se týká zahájení
nového školního roku. „Přání směřuje
k obligátnímu zdraví a pohodě každé
rodiny, každého žáka, dítěte. A velmi si
přeji, ať už je naše společnost, naše školství v normálu, který si všichni opravdu
zaslouží. Ať jsou školy plné úsměvů,
radosti a ať pulzují chutí poznávat, dozvídat se nové, umět se prosadit, být
prospěšný,“ předeslal s optimistickým
poselstvím Jan Krchňavý.
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Prostějov (mik) - Na poměrně
dlouhou dobu bude uzavřena místní
komunikace v Italské ulici v Prostějově. „Úplná uzavírka této komunikace bude mít platnost od pondělí
30. srpna až do 17. října. Důvodem
je havarijní oprava topného kanálu
a potrubních rozvodů v celé ulici.
Objízdná trasa není stanovena a po
dobu celkové uzavírky Italské ulice
veškerá doprava včetně vozidel hasičů
a záchranné služby využije okolní komunikace,“ informoval Jan Vejmělek,
vedoucí odboru dopravy prostějovského magistrátu.

Italská ulice
bude uzavøena

Prostějov (mls) - Rada města plánuje doplnit stezku v biokoridoru
Hloučela o dalších osm zastavení.
Vše musí schválit zastupitelstvo na
svém jednání 7. září. „Doplnění
představuje stavební objekty většinou z přírodního materiálu (kmeny,
smrkové hranoly, dřevěné rámy, dibond, špalky) umístěné v blízkosti
stávajících tabulí naučné stezky. Každé zastavení obsahuje jeden až pět
samostatných prvků,“ informoval
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011), zodpovědný za investiční stavby ve městě.
„V současnosti jsou připravovány
podklady pro výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací,“ přidal
Rozehnal s tím, že předpokládaná
hodnota této veřejné zakázky bude
činit asi 1,1 milionu korun. „V rozpočtu města na tento rok nejsou pro
realizaci stezky vyčleněny finanční
prostředky. Aby mohla být po ukončení výběrového řízení uzavřena
smlouva o dílo s vítězným uchazečem a akce realizována v tomto roce,
je nutné schválit zmíněné finanční
prostředky,“ vyzval zastupitele a zastupitelky náměstek primátora statutárního města Prostějov.

Stezka u Hlouèely
získá nové zastavení

Prostějov (mik) - Ač je pořád ještě
léto, vedení prostějovského magistrátu už teď neponechává nic náhodě
a hledá vánoční jehličnan pro náměstí T. G. Masaryka. „Vyzýváme občany
prostějovského regionu, aby nám zaslali své nabídky na darování vánočního stromu. Preferujeme smrk o výšce
zhruba patnáct metrů, který by byl
vhodně rostlý s rovnoměrnými větvemi do všech stran, aby byl ozdobou
a součástí prostějovského náměstí
během letošního vánočního období,“
uvedla , náměstkyně prostějovského
primátora Milada Sokolová (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov). „Pokud by někdo z občanů byl
ochoten takový strom městu darovat,
může do konce října kontaktovat odbor správy a údržby majetku města
prostějovského magistrátu,“ vyzývá
Sokolová.

+OHG½VHXz
vánoèní strom

Prostějov (mik) - ový školní rok začne na Reálném gymnáziu a základní
škole města Prostějova mnohem slavnostněji než v jiných školských zařízeních. Jak Večerník již informoval,
tato škola ve Studentské ulici přejímá
od 1. září nový název. „Tuto středu
v deset hodin dopoledne se před naší
školou uskuteční slavnostní shromáždění k udělení čestného názvu
po prostějovském slavném rodákovi
Otto Wichterlem,“ uvedla Dagmar
Havlíková, mluvčí tohoto školského
zařízení. To se tedy nově bude jmenovat Reálné gymnázium a základní
škola Otto Wichterleho.

Slavnost na „reálce“
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ujistil Jan Krchňavý (PéVéčko), náměstek primátora statutárního města
Prostějov.
Podařilo se všechny naplánované
letní rekonstrukce či opravy na školách dokončit? „Většina akcí ano. Ač
však práce na školách probíhaly celé
prázdniny, nastal u některých z nich
menší skluz, který ovšem nenaruší začátek školního roku. Například
rozsah prací na mateřince na Husově
náměstí nedovolí otevřít jednu třídu
školky, v mateřské škole Raisova bude
probíhat rekonstrukce ještě v září, na
základní škole Majakovského budou
muset žáci vcházet do družiny ještě pod
lešením, tělocvična na ZŠ v ulici E. Valenty by měla být v provozu po celkové
rekonstrukci do konce září,“ vypočítal
menší komplikace Krchňavý.
Jak se Večerník dozvěděl, ve středu
prvního září přijde vůbec poprvé
do školy 456 prvňáčků, což je podle
statistik přibližně stejný počet jako
v uplynulých dvou letech. „Abych
byl přesný, do prvních tříd bylo zapsáno 456 dětí, ale kolik jich skutečně nastoupí, uvidíme až ve středu,“
pousmál se náměstek, v jehož gesci je
na školách se nijak radikálně nemění.
I v tomto případě platí, že letošní počty skutečně nastoupivších budeme
však znát až po prvním září. Počty tříd
a jejich naplněnost si určují ředitelé
škol. Podle platné legislativy je nejvyšší počet žáků ve třídě základní školy
třicet. Samozřejmě jsou třídy s nízkým počtem žáků, ale i třeba třídy na
výjimku, kterou povoluje zřizovatel,
a to do čtyř dětí. V nastávajícím škol-

*2021/2022 - přesné počty budou známy po 1. září 2021
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Olomouckého kraje, rekonstrukční
práce na estakádě a dálnici D46 pokračují bez problémů.
„Probíhající stavba rozšíření estakády
spolu s novými pruhy dálnice D46
v Prostějově pokračuje podle harmonogramu. Přizpůsobení šířky silničního
tělesa předchází následnému doplnění
připojovacích a odbočovacích pruhů,
celý projekt je spočítán na cenu zhruba
196 milionů korun bez DPH,“ uvedl
k aktuální situaci Miroslav Mazal, mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého
kraje.

Večerník především zajímalo, kdy už
řidiči budou smět jezdit po rekonstruované estakádě a využívat modernizované a hlavně rozšířené sjezdy
na Prostějov. „Moderní a hlavně bezpečnější možnost dálničního nájezdu
i sjezdu začne řidičům sloužit ve druhé polovině příštího roku. Aktuálně
tento týden stavba pokračuje montáží
bednění a výztuží říms i závěrných zídek před jejich plánovanou betonáží.
U přechodových oblastí a v prostoru
budoucího odbočovacího pruhu probíhají zemní práce, zbytek pracovníků
má na starost provedení kanalizačních
přípojek,“ popsal Mazal, který si uvědomuje dopravní těžkosti spojené
s omezením provozu na dálnici D46
v katastru Prostějova. „Činnost na
několika místech současně si vyžádala zúžení úseku do jednoho jízdního
pásu, kudy doprava vede sníženou
rychlostí v obousměrném režimu
pruhů jedna plus jedna. Ulice Kralická
pod rozšiřovanou estakádou je však
průjezdná beze změny, čili jedním
pruhem pro každý směr,“ prozradil
Miroslav Mazal.
(mik)

2TQDÊJCLÊEÊRT¾EGPCGUVCM¾F÷OQJQWUNGFQXCVKąKFKéKLGFQWEÊDG\XÚTC\P÷LwÊJQQOG\GPÊOG\K&QNPÊWNKEÊCRTčO[UNQXQW\ÐPQW

ZHQVQĄ5&

PROSTĚJOV Celý Prostějov se
v současnosti nenachází zrovna ve
dvakrát příznivé dopravní situaci.
Stavební práce ve Vrahovické ulici
prováděné současně s rekonstrukcí dálniční estakády přináší značné
dopravní problémy po celém městě.
Provoz na dálnici svedený do jednoho pruhu často ucpává tuto rychlostní komunikaci a řidiči tak často volí
raději cestu přes centrum Prostějova.
A to je přetížené. Tuto situaci budeme muset vydržet ještě dlouhé měsíce. Jak ale informoval mluvčí ŘSD

PROSTĚJOV Jak Večerník informoval již v předminulém
vydání, Prostějované si budou
moci připomenout exprezidenta
Václava Havla. Radní totiž souhlasí s pořízením žulové pamětní
desky k připravované podzimní
výsadbě stromu, který bude věnován připomínce výročí prezidentova úmrtí.
„V současnosti hledáme vhodné
a důstojné místo pro výsadbu stromu s pamětní deskou. Deska bude
v podobě žulové kostky, obdobně
jako u „Stromu republiky 1918
– 2018“ ve Smetanových sadech
(viz. ilustrační fotografie). Kostka
bude v rozměru 50x50x50 centimetrů s váhou asi 80 kilo. Spodní
část bude zapuštěna do země, aby ji
nebylo možné odcizit nebo vyvrátit,“ popsal první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
K výročí připravuje město Prostějov další akce. „Chystáme na
měsíc prosinec výstavu fotografií
z návštěvy Václava Havla v Prostějově, které nafotil Bob Pacholík.
Dále jednáme s Divadlem POINT
o nastudování ukázek z díla Václava Havla,“ přidala Milada Sokolová
(ODS a nezávislé osobnosti města
Prostějov), náměstkyně prostějovského primátora.
(red)
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX
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ním roce by to měly být jen dvě třídy
na ZŠ Majakovského. U mateřských
škol pak legislativa uvádí naplněnost
do čtyřiadvaceti dětí. Tady bude na
výjimku dvaadvacet početnějších tříd
prostějovských mateřinek,“ uvedl Jan
Krchňavý, který se zmínil také o protiepidemických opatřeních proti nákaze
covid-19. „Opatření na začátku školního roku jsou obdobná jako na konci toho loňského. Ředitelé škol obdrželi z ministerstva soubor doporučení
pro školy vzhledem k organizaci provozu a testování. Tímto manuálem se
budou řídit. Pravidla jsou všeobecně
známá, byla publikovaná mnohokrát ve sdělovacích prostředcích. A já
věřím, že informace jsou jasné a dostačující. Jen opravdu doufám, že ona
tři testování budou tím posledním
zásahem do normálního chodu škol.“
A co se udělalo pro zlepšení kvality
výuky na základních školách v Prostějově? „Realizace a posun kvality
výuky probíhají v několika rovinách.
Opravy, rekonstrukce a obecně zkulturňování pracovního prostředí ve
školách probíhá hlavně o prázdninách
a má vliv na to, jak se naše děti ve ško-
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právě školství ve městě. Mnohem vážněji dodal: „Počet žáků prvních tříd
v Prostějově poslední dobou stagnuje,
byl tedy zastaven jejich úbytek. Čísla
z předešlých let jsou velmi podobná.
V září loňského roku to bylo 463 dětí
a rok před tím 454 dětí.“
Z průměru nijak nevybočuje ani celkový počet školáků na prostějovských
základních školách, kteří ve středu
usednou do lavic. „Celkové počty žáků
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Uteklo to jako voda, žáci se tuto středu vrací do školních lavic. Podle náměstka primátora Jana Krchňavého
jsou prostějovské školy na nový školní
rok 2021/2022 připravené. A to jak
z technického hlediska, tak přípravou
samozřejmě prošly i pedagogické sbory. „Na školách se jako každoročně během prázdnin rekonstruovalo, opravovalo, prováděl se generální úklid.
A to všechno s cílem přivítat děti do
nového školního roku v příjemném
prostředí. Opravy byly cíleny především na akce zajišťující hygienické
požadavky a bezpečnost provozu na
školách, rekonstruovaly se chodníky,
upravovaly se zahrady škol i mateřinek, oplocení, ve většině zařízení se
malovalo. Na školní rok se pochopitelně také svědomitě připravovali
i učitelé a další školští zaměstnanci,“

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Už za dva dny to vypukne naplno. Ve středu 1. září se do lavic vrátí žáci základních škol.
Ano, letní prázdniny jsou za námi a děti mají v tuto chvíli už jen pár desítek hodin k posledním přípravám. A starosti bezesporu nastanou i rodičům. Večerník v tomto ohledu zajímalo hned několik
skutečností, a proto se redakce obrátila s dotazy na náměstka primátora pro školství v Prostějově
Jana Krchňavého. Zajímali jsme se o různá témata jako jsou prázdninové rekonstrukční práce na
školách, připravenost pedagogických sborů či obavy z nákazy covid-19 a zajištění protiepidemických opatření. A na přetřes také přišli prvňáčci i celkové počty žáků základních škol v Prostějově.

„Přeji si, aby se školství brzy vrátilo do normálu,“
říká náměstek primátora Jan Krchňavý

do lavic usedne přes 4 000 žáků

Ve středu začíná nový školní rok,

zpravodajství
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Asi jsem to neměl číst, řeknete si
možná někdy, když v nočním tichu
brouzdáte po internetu a narazíte
na barvitě vylíčený příběh sériového vraha. Pak holt záleží na vaší
představivosti. Ti z nás obdařeni
bujnou fantazií se plíží ztemnělým
bytem ke dveřím, pečlivě kontrolují zámek, pak jakž takž uklidněni
uléhají do postele a pozvolna usínají…
Najednou jsem se probudil. Budík ještě ani nestačil zazvonit,
když jsem měl nepříjemný pocit,
že jsem dávno měl někde být.
Aha, zlý sen. No jo, jenže displej
mobilu neoblomně hlásí nutnou
schůzku ve značně šibeničním
termínu. Blázen. Taky se mohl
ten lehkomyslný budík nastavit
s větším předstihem, bleskne mi
hlavou bláhově, jako by za to nebohý přístroj mohl.
Rychle se upravím a raději nečekám na výtah. Uhoněný už na

prahu dne skáču do auta. Vyrazím
s pořádným odpichem, jenže na
konci ulice zbytečně překvapeně
zírám. No jo, vždyť tam se vlastně
celé prázdniny kope kanalizace!
Couvám a na nejbližším místě
otáčím auťák způsobem, za který
by se nemuseli stydět ani televizní
Profesionálové. Objedu blok a vyjíždím na hlavní silnici. Kruci, to
je taková zácpa? Houby, to jen
přes noc postavili přenosné semafory tam, kde by je fakt nikdo nečekal.
Ale jde to ještě napravit. Beru to
zpátky a najíždím na vnější městský okruh. Je sice taky frekventovaný, ale aspoň plynulý. Tedy
většinou ano. Fronta aut. A kupodivu opět přenosný semafor. Ani
kanalizace, ani kabely, to jen nový
přechod k barákům v místech, kde
kdysi bývalo pole na kraji města.
Marně sleduji neúprosně ubíhající
čas a konečně projíždím pár desí-

tek metrů dlouhým úsekem o jednom pruhu.
Teď už to snad bude dobré. S rutinérskou znalostí města projíždím
uličkami a míjím školu. Leda tak
ve spaní. Ty semafory se snad umí
množit! Mrká na mě zase červená.
Pro změnu oprava retardéru před
přechodem. Ještěže ty práce jsou
tak variabilní a člověka to nenudí.
Zahýbám na výpadovku. Z těch
semaforových barviček mně vyschlo v krku a sahám po láhvi. Ke
své škodě jsem tak promeškal upozornění na slepou ulici. Červeně
lemovaný kruh je neúprosný. Už
aby byl ten začátek září! Schůzka
je v háji.
Do té hrůzy se mísí kradmé zvuky v místnosti. Zločinci! „Klidně
ještě spi, jdu nakoupit,“ šeptá
známý hlas. Uff! Je sobota ráno,
víkend před námi, klídek. Nikam
nespěchám. To se mi asi jen něco
zdálo…
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Tohle je opravdová epidemie! Nejenže lidstvo rekordně tloustne, ale zároveň i blbne. Obojí přitom spolu souvisí víc, než si
myslíme. Nejokatěji je to vidět na našich dětech. Některé z nich
jsou obézní natolik, že je u nich čím dál složitější určit pohlaví.
O moc lepší to není ani v případě jejich rozumových schopností. Zde je to však trošku složitější. Zatímco ovládat smartphone
zvládají bez problémů už batolata, neuvěřitelným tempem kolem nás přibývá předškoláků, kteří buď nemluví vůbec, nebo
jim není ani za mák rozumět. Nejhorší na tom je, že někteří z nich
ani komunikovat nechtějí. Díky svým rodičům totiž žijí ve světě,
v němž je něco podobného spíše na obtíž.

D

udržet rovnováhu či kreslit. Pokud
už se dají do pohybu, dlouho jim
jejich počáteční nadšení nevydrží
a velice brzy toho nechají. Tohle vše
bezprostředně souvisí s jejich neschopností mluvit. Mozková centra
působící na motoriku totiž zároveň
koordinují i mluvidla.
íky systematické péči dětských psychologů a logopedů
se nakonec děti sice pozdě, ale přece
jen rozmluví. Tím ovšem celý problém rozhodně nekončí. Už v první
třídě mnohé z nich za své první
vysvědčení dostanou nový mobil
a vše jede ve vyjetých kolejích.
Navíc tráví stále více času u počítače... Absolutně tak nemají potřebu
se učit velkému množství informací,
pokud si stačí vše „vygooglit“. Naopak vše rychle zapomínají. V této
souvislosti se hovoří o digitální demenci. Na rozdíl od běžné demence
se však netýká seniorů, ale už i těch
nejmenších.
ohle vše je realita, která se těžko změní, pokud se nezměníme my samotní. Zásadní totiž je,
jaký příklad našim potomkům dáváme. Pokud budeme vyzvedávat
dítě ze školky s mobilem u ucha
a doma mu na jeho otázky úsečně

ANALÝZA
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že absolvovat množství testů nebo
narychlo se nechat očkovat, to není
nic pro mě. A taky proto jsem strávil dovolenou v Česku. Jistě, kvůli
možnosti nechat se ubytovat v hotelích jsem také musel podstoupit
PCR test, ovšem jen dvakrát. A nemusel jsme mít strach z toho, že někde na pláži v Chorvatsku či nedej
bože v Egyptě či Turecku se nakazím koronavirem a budu muset absolvovat neskutečné obstrukce.
Ne, mně letos dovolená v Česku
vyhovovala, odpočinul jsem si úplně stejně jako někde u moře a navíc
jsem poznal další tuzemská místa,
kde jsem ještě nebyl. Možná za rok
budu jiného názoru, pokud ta příšera v podobě koronaviru bude už
konečně minulostí.

FEJETON
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Ahoj všichni,
rozmohl se nám tady takový nešvar.
Jdu po chodníku a najednou uprostřed něj vidím stojící koloběžku.
Vcházím někde do dveří a před nimi
koloběžka. Procházím se opět po
chodníku a náhle kolem mne prosviští koloběžka. Vidím kolonu aut
a mezi nimi proplétající se koloběžku. Máme tady nový fenomén, a to
kromě sdílených kol i sdílené koloběžky.
Je to jistě posun vpřed a dostali jsme
se tak mezi světové metropole, leč zatím mám pocit, že ony „kolobrndy“
nejsou zrovna ve správných rukou,
spíše se domnívám, že se staly kapku
nebezpečným nástrojem v rukou nezkušených jedinců a asi bude třeba
s tím něco dělat. Ti, co mají koloběžku
vlastní, a že pár takových znám, jsou
zkušení účastníci provozu a nemám
s nimi problém. Sdílené koloběžky se
ovšem může „zmocnit“ i jedinec nezkušený a ten může být nebezpečný
sobě, ale i svému okolí. A nerad bych
se dožil doby, kdy budou sanitky vyjíždět pravidelně ke koloběžkovým
úrazům, a to tak, že i k těžkým a,
nechci sýčkovat, i smrtelným.
Sdílená kola se nám podařilo tak nějak civilizovaně pořešit, vše funguje,
jak má, možná s menšími problémy,
ale globálně dobře, ale teď co s těmi
koloběžkami? Dojde k plošné kampani, budou se prohřešky více trestat,
aby se lidé poučili? V těch výše zmíněných metropolích jsou asi trochu
dál a prostě i pro koloběžky vymezili
trasy a tam, kam tato vozítka nepatří, udělali restrikce a v tom lepším
případě poučují a v tom horším pak
trestají.
Vím, vše má své, jak se říká, porodní
bolesti a samozřejmě máme daleko
větší problémy, než je někde pohozená „kolobrnda“, ale víme, že malé
problémy se mohou kumulovat a pak
by nebylo dobré stát jen s otevřenými
ústy. A tak zatím si pojďme alespoň
slíbit, že nebudeme koloběžky pohazovat všude, kde nás napadne,
nebudeme ohrožovat chodce, ale ani
automobilisty a budeme ohleduplní
i ke svému vlastnímu zdraví.
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odpovídat zpoza monitoru počítače, pak se rozhodně nemůžeme
divit, pokud to za chvíli nezačne
dělat také... Jestliže však nechceme
zvolit kariéru dřevorubce či rovnou
bezdomovce, pak se moderním
technologiím v dnešní době prostě
nevyhneme. Je však velkou výzvou
pro nás všechny, abychom se je naučili používat s rozumem a využívat
je hlavně tak, aby sloužily ony nám,
a nikoliv my jim.
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diče upozorní, že jejich syn či dcera nemluví a pokud už to zkouší,
pak jim nikdo nerozumí. Prostě
se u nich zastavil vývoj řeči i dalších
schopností, které s tím bezprostředně souvisí. Oproti svým vrstevníkům vyrůstajícím bez moderní techniky pak má takové dítě rok i více
zpoždění. Je závislé na obrázcích, ale
nemá potřebu komunikovat. Na lidský hlas není příliš zvyklé a bere jej
pouze jako kulisu, kterou nevnímá
o nic více než ostatní zvuky. Z tohoto důvodu neumí napodobit řeč
a slova pouze komolí.
romě toho, že neumí pořádně
mluvit, jsou takové děti zároveň i neohrabané. Chůzí připomínají
kačeny, které právě vylezly z rybníka,
nejsou schopny přelézt překážku,

Dodnes nemohu pochopit, proč není otevřena Kravařova ulice směrem do křižovatky na Jiráskově náměstí. Když v této ulici sleduji každodenní provoz, je
mi líto řidičů velkých zásobovacích vozidel, kteří se
zde jen s velkými obtížemi otáčejí nebo couvají, aby se

¶ÔHGQÉFLDUDGQÉ]DP\VOHWHVH
s dalšími obtížemi nasoukali do Fügnerovy ulice a odtud vyjeli z lokality ven. Copak to má nějakou logiku?
Přitom výjezd na křižovatku na Jiráskově náměstí
by byl mnohem bezpečnější. Jak pro řidiče, tak pro
chodce, kteří jsou v Kravařově ulici denně v ohrožení.

A výjezd by byl bezpečnější hlavně ve chvíli, kdyby
byl na Jiráskově náměstí vybudován rondel, o kterém
se mluví už spoustu let. Žádám kompetentní úředníky a představitele radnice, aby se nad touto možností
vážně zamysleli.
Libor Vlček, Prostějov

Nevysypané popelnice
Jednou za čtrnáct dní nám vysypávají popeláři bio- záhonů a další odpad ze zahrádky. Přiznávám, že poznal, že něco není v pořádku, biopopelnice byla
popelnice. Každý tento termín vyhlížíme, protože vše bylo v nádobě nacpané až k prasknutí. K odvo- stále dost těžká. Když jsme odkryl víko, poznal
v poslední době máme odpadu ze zahrad více než zu tohoto odpadu došlo v dopoledních hodinách, jsem, že je vysypaná jen asi z poloviny. Udusaný
dost a popelnice je za pár dní plná. Posledně mě kdy jsem byl v práci. Jakmile jsem odpoledne přišel odpad v něm zůstal! Proto se ptám, kontrolují „poale pracovníci společnosti FCC naštvali. V biopo- domů, chtěl jsem jako vždy hnědou nádobu ukli- peláři“, zda skutečně z nádob vysypají všechno?
Jiří Dohnal, Prostějov
pelnici jsem měl popadaná jablka, trávu, plevel ze dit zpět z ulice na svůj pozemek. Hned jsem ale Asi ne.
$zVHPLWR]G½SRGH]ÔHOÅ
'½VHVWÉPYÕEHFQÈFRGÈODW"
Poslední dobou se mi zdá, že situace plná nepokojů v Olomoucké ulici se Vím, že se o tom psalo už nespočetněkrát a často na to upozorňují řidiči v této rubrice
uklidnila. Ať už jde o brajgl z diskotéky v Moravě nebo o nepřístojnosti ze Večerníku. Ale pořád nic se neděje! Může mi někdo vysvětlit, proč při průjezdu vlaku
strany obyvatel obávané ubytovny. Že by její majitel skutečně učinil nějaká po železničním přejezdu v Olomoucké ulici jsou závory staženy někdy i deset minut?
opatření, aby nájemníci v noci nehlučeli, na ulicích nenapadali kolemjdoucí A proč jdou dolů, když vlak ve směru od Kostelce teprve vjíždí na místní nádraží.
a podobně? Možná dostal strach, že přijde o své živobytí s chudobou. Ať tak či Pak se čeká, než zastaví, než lidi vystoupí a nastoupí. A po celou tuto dobu je přejezd
onak, je opravdu teď v Olomoucké ulici klid, až se mi to zdá podezřelé. Jsme ale v Olomoucké ulici pod závorami! Tvoří se tak zbytečně dlouhé fronty a ucpává se
samozřejmě rádi, jen ať to tak vydrží. .
Petra Nadymáčková, Prostějov celá ulice. Dá se s tím vůbec něco dělat?
František Ptáček, Prostějov

R

akmile dáte batoleti do ruky
chytrý telefon, tak jej prakticky
hned začne ovládat. Mnozí rodiče
jsou tímto faktem tak unešení, že přístroj už dítěti nechají. Ratolest, která
ještě neumí mluvit, se velice rychle
naučí, jak si spustit hru nebo video.
S mobilem v ruce je nejšťastnější
a tráví s ním čím dál více času. Pokud jej nemá, je nervózní a neumí
se po delší dobu samo zabavit.
odiče v tom problém nevidí,
ostatně proč potomku upírat
něco, co má v dnešní době každý.
Dítě si tedy neomezeně a bezstarostně bloumá ve virtuálním světě,
až mu ten reálný, kde si s ním stejně
nikdo nepovídá, přestane zcela chybět. Nikdo to neřeší, až do chvíle,
kdy učitelka z mateřské školky ro-

Rekonstrukce
Vrahovické se komplikuje!
J
A protahuje...

Už od června došlo k celé sérii rozvolnění vládních opatření v souvislosti s covidem-19, a tak každému
bylo jasné, že uvolněné opratě vybízejí i k tomu, že Češi budou moci
strávit dovolenou ve vysněném
zahraničí. I když, jak kdo o těchto
možnostech snil...
Já tedy rozhodně ne a to v žádném
případě nejsem žádný vyznavač
domácího vysedávání. Ale letos
mě prostě dovolená v zahraničí nijak nelákala. A když jsem sledoval,
jaké administrativní potíže souvisí
s možností vyjet si třeba k moři do
Chorvatska a co za všechna potvrzení nebo nutnosti dalších a dalších
testů musí člověk mít, myslím, že
jsem se rozhodl správně. Možná
taky trošku z pohodlnosti, proto-

Vůbec mi nevadila

Dovolená jen v tuzemsku?

Michal
KADLEC
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dopadne... Netrvalo dlouho, aby paní
Dostálová pochopila, že se nemá skutečně čeho obávat a s ulehčením se
oddala péči odborníků.
Jako první začal celý tým Večerníku
výběrem nových outfitů, poté jsme
navštívili optiku a vybrali nové brýle, následovalo kosmetické ošetření
a líčení a třešinkou na dortu byl nový
účes. Na závěr a výsledek proměny se
přišla podívat i rodina a kamarádka
naší vítězky, načež všichni neskrývali
nadšení. „Jak jste tohle udělali, to je
neskutečné, vůbec bychom ji nepoznali,“ znělo ze všech stran.
Janka Dostálová si užívala i závěrečné focení. „Všechno bylo moc fajn,
trochu větší změna a odreagování od
normálního života,“ smála se srpnová
vítězka.

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

klikni na

VIDEO&FOTOGALERIE

A jak celý den probíhal? To se dozvíte na následujících řádcích.
I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali od A do Z, tudíž co
nenajdete zde, nabízí internetové stránky www.vecernikpv.cz. Čeká
tam na vás obsáhlá fotogalerie a video nejen z prázdninového kola
seriálu PROMĚNA IMAGE. K dispozici je i rozsáhlý archiv všech
předcházejících epizod seriálu.

Prázdninovou vítězkou seriálu PROMĚNA IMAGE se stala jedenasedmdesátiletá Janka Dostálová. Přihlášku
nám zaslala její dcera společně s vnučkou s cílem udělat mamince a babičce
v jedné osobě nejen radost, ale splnit jí
vlastní přání, jež zní: „Chci být na svůj
věk pěkná“. A nutno dodat, že paní
Janka vypadá vskutku velice dobře,
má zdravou pleť, je vidět, že se udržuje
a je velice energická. Pracuje na zahradě, chodí na delší procházky, využívá
nabídek knihovny a účastní se kulturních akcí.
Proměny se z počátku sice vůbec neobávala, ale jak se den „D“ blížil, dostavila se mírná nervozita. Je naprosto
pochopitelné, že člověk znejistí, čeká
jej přeci jen neznámé prostředí, cizí
lidé a netuší, jak to s jeho vzhledem

Po tradiční letní přestávce je seriál PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku PROMĚNA IMAGE opět zpátky! V pořadí jedenašedesátý díl proběhl jak jinak než úspěšně, stejně jako předchozí
změny vizáže. Od dubna 2015, kdy vše odstartovalo, pracujeme na tom, abychom vás činili šťastnými a plnili vaše sny. Vždy
to bývá den jako z pohádky, který se zapíše do paměti na celý
život. Jsme nesmírně rádi, že se tento projekt těší velkému zájmu veřejnosti a můžeme pracovat na něčem, co má smysl.
Měníme totiž nejen vizáž, ale děláme radost i na duši, vykouzlíme úsměvy, příjemné prožitky, vnitřní spokojenost a snažíme se dodat sebevědomí. Jednoduše zahřát u srdce. Těší nás
i skutečnost, že za námi neváhají přijet lidé z celé republiky,
nebo dokonce až ze Slovenska. Tentokrát k nám zavítala dáma
z nedalekého Služína.

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila
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Fotogalerii a video najdete
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PØED...

Při ranním setkání se Janka Dostálová svěřila s tím, že i když se zprvu ničeho nebála, přeci jen začala být lehce nervózní a cítit mírné obavy. To jsme paní samozřejmě
vysvětlili několikrát i před vlastním začátkem, ale je jasné, že osobní zkušenost je nepřenositelná. Postupem času, jak poznávala tým Večerníku blíž a blíž, ji pochybnosti opouštěly, protože prostředí bylo tak přátelské, že se začala cítit naprosto uvolněně a převážila zvědavost. V každém případě během všech kroků dalšího dílu
PROMĚNY IMAGE panovala uvolněná atmosféra a nejednou jsme se pořádně všichni zasmáli. Na odhalení se přijela podívat dcera s vnučkou a také kamarádka
paní Dostálové. Naši modelku málem nepoznaly... Kulisami závěrečného focení a natáčení se staly prostějovský zámek a kino Metro. „Je náročné se postavit tak, aby
to dobře vypadalo. Normálně to člověk tolik neřeší, ale tady to bylo potřeba,“ usmála se prázdninová vítězka dlouhodobého seriálu PROMĚNA IMAGE.
A jak vše probíhalo? To se dozvíte ve videu na internetové stránky www.vecernikpv.cz.

5. k
krok
rok - odhalení a fotografování

Vlassalon ve Fanderlíkově ulici byl místem, kde mohly dostat slovo ostré nůžky, barvy na vlasy, hřebeny
a vůbec celý kadeřnický um. Pod vedením majitelky Andrey Furiakové tentokrát proběhla extravagantnější
proměna, která k paní Jance perfektně sedla. Je to vitální dáma a jako taková si výstřednější vzhled může
dovolit. „Paní Dostálová měla hodně šedivé vlasy, téměř stoprocentní šeď. Její vlasy jsou přitom kvalitní
a poddajné, s čímž je radost pracovat,“ povšimla si hned zkraje kadeřnice. Základem byl kratší střih s jednou
stranou vystříhanou vizuálně výš, a to včetně zadní části. „Vlasy zůstaly celkově více do výšky, aby paní Dostálovou opticky protáhly. Co se týče barvy, tak tentokrát nám image Janky dovolovala více se odvázat. Jako
základ byl zvolen studený odstín, lehce fialový, na vrchní část hlavy růžový, který znamenal jiskru a přidal
na omlazení. Styling byl pak jednoduchý a bude jednoduchý i na údržbu. Vlasy stačí vyfénovat, lehce rozházet, nastříkat lakem a stylový účes bude na světě,“ nastínila Andrea Furiaková.

4. krok: barvení, støí
støíhání
hání a styling

Protože šlo všechno jako po másle, tak bylo možné pokračovat v další části, tedy kosmetickým
hýčkáním a relaxací. Hana Ondrejová a její Studio H, které najdete v Rejskově ulici číslo 30, poskytly Jance Dostálové prvotřídní péči a poradenství. „Sympatické paní jsem nejdříve upravila
obočí a následně ho nabarvila barvou. Poté následovalo povrchové čištění pleti, na to jsem navázala ultrazvukovou špachtlí a ultrazvukovou biostimulační mikromasáží, která podporuje tvorbu
kolagenu a elastinu v pokožce, a zapracovala kyselinu hyaluronovou. Nanesla jsem kyslíkový krém
a aplikovala make-up,“ popsala první část ošetření kosmetička. „Paní Janka byla v tomto období
opálená, takže odstín make-upu bylo vhodné zvolit středně tmavý. Aby make-up působil přirozeně, nanesla jsem dvě tenké vrstvy na sebe. Na celé oční víčko přišel jako podklad stín béžové
barvy a pak středně a tmavě hnědý stín. Linku jsem zvolila tmavě hnědou a jemně ji rozmazala štětečkem, aby nepůsobila tvrdým dojmem. Na spodní víčko jsem nanesla štětečkem tmavě hnědý
stín, řasy zvýraznila černou řasenkou. Tvářenku jsem použila v hnědém odstínu a vše zafixovala
minerálním pudrem. Rtěnka se nabízela světlá, v tělové barvě,“ poskytla podrobný popis líčení Hana Ondrejová. „Paní Dostálové to moc slušelo, řekla
bych, že omládla o deset let,“ usmála se expertka Večerníku.

3. k
kro
rok:
k: líèení

Podpořena dobrou náladou vedla cesta celého týmu k dalšímu partnerovi, kterým je Optika Wagner sídlící na náměstí
E. Husserla (bývalé Trio). Paní Dostálová je doslova brýlový typ, všechny, opravdu snad všechny vyzkoušené brýle jí
perfektně padly a nutno dodat, že i naše aktérka nosí stylové brýle. A jelikož je to žena, která se ničeho nebojí, zvolili jsme trendy a originální kousky. „Klientka je dlouholetou nositelkou dioptrických obrub, a tak jsme se pro dnešní
proměnu rozhodli, že klasika půjde stranou a sáhneme po extravagantnějších kouscích, které k paní Dostálové skvěle sednou. Z dioptrických obrub jsme vybrali výraznější modely neobyčejných tvarů a pestrých barev, které klientku
neuvěřitelně rozzáří, působí neotřele, mladistvě a zároveň podtrhnou celkový zevnějšek. Výběr jsme završili zdánlivě
nenápadnými slunečními brýlemi se zlatavými doplňky, které ale ve výsledku dodají celkovému vzhledu náležitý styl
a šmrnc,“ popsal s uspokojením Radek Wagner.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Letní díl seriálu byl tradičně započat v prostějovské prodejně RV FASHION
v Žeranovské ulici, kde celou výpravu s úsměvem sobě vlastním přivítal majitel
René Volek. Srpnová vítězka nejraději nosí kalhoty a halenky, preferuje černou
barvu. My jsme jí však názorně předvedli, jak vkusně vypadá v různobarevných
šatech. „Paní Dostálová je opravdu dáma, která se ráda líbí a umí nosit šaty s velkou dávkou elegance. Šaty s volány s nádechem po romantismu v jemnějších barevných tonech jí moc slušely,“ popsal první model René Volek. Druhá volba padla na podzimní kolekci šatů s delším
rukávem z úpletového materiálu. „Barevnost a rafinovanost střihu skryjí veškeré případné nedostatky nositelky těchto šatů. Společenská
sezóna nekončí a doufejme, že bude pokračovat. Paní Dostálová předvedla takzvané malé společenské, které jsou vhodné na svatby, oslavy
a večírky,“ míní oděvní expert. Poslední model byl casual city. „Pohodlné bavlněné kalhoty s módní bundičkou jí opět moc slušely, navíc se
jedná o velmi pohodlné oblečení,“ dokončil popis outfitů stylista René Volek.

1. krok – volba obleèení

JANKA DOSTÁLOVÁ ZE SLUŽÍNA
Í OMLÁDLA
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řejného osvětlení, instalace mobiliáře,
revitalizace a osazení zeleně a případné
přeložky inženýrských sítí dle zpracovaného investičního záměru,“ popsal již
dříve plán prací primátor František Jura.
Ve schváleném stavebním povolení
se však místním nelíbí změna, která
s nimi prý projednána nebyla. A spočívá v možnosti zprůjezdnění Mozartovy
ulice s Okružní. Podle místních obyvatel by se tak z této klidné ulice stala
velmi vytěžovaná křižovatka a odstavné
parkoviště. Dalším důvodem nesouhlasu je také pokácení desítek vzrostlých

zdravých stromů, které mají padnout
kvůli vzniku parkovacích míst. S touto
variantou nesouhlasí ani v možnosti
jednosměrné ulice a domluvili se na
odeslání otevřeného dopisu adresovaného magistrátu.
„O tom, že se na Mozartově ulici musí
změnit parkovací uspořádání, především kvůli vjezdu bezpečnostních složek, se mluvilo už dlouho, všichni obyvatelé s tím byli smíření. Ale informaci
o tom, že se stávající slepá ulice Mozartova má propojit s frekventovanou
Okružní, jsme v šoku zjistili až v průběhu projednávání na veřejné schůzi
s tím, že pro propojení jsou už schválená
veškerá povolení a přestavbě a kácení už
nestojí nic v cestě,“ prozradila Večerníku
jedna z iniciátorek otevřeného dopisu
Petra Hežová.
„Propojení ulice Mozartova s ulicí
Okružní povede ke zvýšení provozu
motorových vozidel v klidové zóně

sídliště a k souvisejícímu zvýšení hluku
v oblasti již tak zasažené intenzivním
provozem v ulici Okružní/Brněnská.
To s sebou mimo jiné přinese významné snížení bezpečnosti dětí docházejících do základní školy v ulici Dr. Horáka, školek Rumunská a Mozartova
i dětského domova, který se v místě
nachází,“ stojí v otevřeném dopise místních obyvatel a majitelů zaslaném na
magistrát.
Kromě výše zmíněných důvodů jsou
v dopise uvedeny i další argumenty.
Hojně využívané hřiště, propojení
cyklostezky, kde by došlo k dalšímu
zkřížení. Místní poukazují na příkladu
ulice Šárka, že zpomalovací prahy neřeší
efektivně rychlou jízdu, a navíc způsobují ještě větší hluk. „Pevně doufáme, že
doba rozhodování ‚o nás bez nás‘ je už
pryč a že městští zastupitelé vyslyší naléhavé žádosti o přepracování návrhu plánované regenerace, zachovají Mozarto-

pitelstvu a nyní nám dorazila i písemně.
Revitalizace těchto ulic je projektována
několik let. Konečné rozhodnutí o její
podobě však zatím nepadlo. V této záležitosti dosud není rozhodnuto, teprve
po vyjádření všech orgánů budeme řešit
možné varianty s obyvateli ulic, kterých
se plánovaná revitalizace týká,“ prozradil Jiří Rozehnal, že stále není jisté, zda
se propojení ulic opravdu uskuteční.

<čUVCPGKPCF¾NGX/Q\CTVQX÷WNKEKUNGR¾PGDQUGWNKEG\RTčLG\FPÊU1MTWåPÊ"
Foto: Jan Frehar

vu ulici jako neprůjezdnou a nedovolí
tak výrazné kácení vzrostlých zdravých
stromů, které při vší snaze nemohou
nahradit žádné nově nasázené mladé
sazeničky,“ dodala Hežová.
S dopisem směřovaným magistrátu je
obeznámen také náměstek primátora
za odbor rozvoje a investic, který Večerníku tyto informace potvrdil. „Tuto
stížnost jsme zaznamenali už na zastu-
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jeden z řady zájemců o byt u Galy,
který se z tohoto důvodu rozhodl
pátrat dál. „Zjistil jsem, že makléř
podklady dostal, ale přesto úvěr nedoporučil. Proč tomu tak je, se mohu
jen dohadovat, obzvláště pokud je
v zájmu banky úvěr schválit. Když
jsem o tom hovořil s paní Koldovou,
doporučila mi obrátit se na jinou
banku,“ dodal muž, který si teprve na
základě této zkušenosti začal zjišťovat
další informace. „Tak jsem se dostal
i k článkům ve Večerníku, o nichž
jsem do té doby neměl nejmenší tušení,“ zdůraznil muž, jehož identita je
redakci známa.
Nešťastný zájemce nyní musí od
projektu odstoupit. „V polovině září
jsem měl podepisovat kupní smlou-

HLASTE SE DO PODZIMNÍ
PROMĚNY IMAGE

PROSTĚJOV Na Večerník se neustále obrací zájemci, kteří jsou na
vážkách, zda od projektu ustoupit,
či nikoliv. V tomto směru za ně
opravdu rozhodovat nemůžeme,
nicméně na povrch vyplouvá řada
dalších podezřelých okolností.
„Nákup bytu v domě u Galy měla
být má největší životní investice.
V této souvislosti jsem počítal s tím,
že jej budu hradit z hypotéky u jedné ze známých bank. Přestože jsem
splnil všechny podmínky, nebyl mi
úvěr schválen. Když jsem se ptal po
důvodech, bylo mi řečeno, že hypoteční makléř nedostal od investora
potřebné podklady,“ svěřil se nám

➢ ze strany 3

Zda je tento termín reálný, však zůstává velkou otázkou. Pokud člověk
zavítá k areálu Galy, zjistí, že se sice
na objektu bývalé jídelny pracuje,
stavební úpravy se však omezují výhradně na objekt bývalé jídelny, o je-

TOJQÑ?ĄH
v nedohlednu

vu, k tomu však nedojde. Myslím, že
fakt, že mi nebyla schválena hypotéka, bez níž si nákup bytu nemůžu
dovolit, je dostatečně pádný důvod
k tomu, aby mi druhá strana vrátila
stotisícový rezervační poplatek,“ uzavřel muž, který se měl dle vlastních
slov do nového stěhovat již příští rok
na jaře.

jím dalším rozšíření na rozlehlý dům
o 50 bytech zatím rozhodně nemůže být řeč. Kamenem úrazu v dané
záležitosti může být i absence stavebního povolení. To ostatně nemá
ani další projekt Kateřiny Koldové
nazvaný Viladomy Plumlov. Zde by
měl být bytový dům dokončen již
koncem letošního roku, práce zde
však zatím vůbec ani nezačaly.
Sama Kateřina Koldová už s Večerníkem ohledně celé záležitosti
odmítá komunikovat, v minulosti pouze připustila, že v této věci
provádí projekční práce, z její
strany posléze následovaly verbální útoky a od určité doby nám
již telefon nezvedá vůbec. Asi ví
proč...
(mls)

PROSTĚJOV Okolí kolem hojně navštěvovaného marketu u hlavního nádraží
v Prostějově bylo dlouho nevalné. Prostředí znečišťovali nejen lidé bez domova,
ale i mladí vrstevníci. Poslední události ale
ukázaly, že ne vše musí být černé...
„Tak takhle to vypadá u marketu Albert na
Janáčkově ulici. Hygiena především a za Prostějov krásnější! Ty skvrny na zdi nejsou bláto.
Je to snad ukázka multikultury českého člověka?“ ptal se v červenci roku 2020 Vladislav
Zahradník z Prostějova, který Večerníku poslal
snímek nevábného místa poblíž Alberta.
Echo od něj dostali tenkrát také úředníci
magistrátu. „Uvedené zákoutí není ve vlastnictví statutárního města Prostějova. Vlastník
bude vyzván k bezodkladnému vyčištění uvedeného prostoru a k provádění pravidelného

úklidu,“ odpověděla Alexandra Klímková,
vedoucí odboru správy a údržby majetku
města prostějovského magistrátu. „Pozemek
není opravdu náš, patří společnosti Albert. Vyzveme ji, aby pozemek uklidili a upravili. Jinak
musím říct, že je to opravdu hrůza, co tam dokážou někteří bezdomovci udělat. Je to hnus,“
zareagoval před rokem i Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova.
Večerník se ale po roce přesvědčil, že situace na
daném místě je zcela jiná. Zeď byla vybavena
novým nátěrem a vedení supermarketu ji doplnilo výstražnou cedulí. Mimo jiného posílající bezdomovce na veřejné WC na blízké nádraží. „K nápravě toho zákoutí došlo už vloni,
letos na jaře se zeď také natírala. Musím říct,
že od té doby už tady bezdomovci své potřeby nevykonávají,“ pochvalovala si pracovnice
supermarketu Albert. Tak snad to tak vydrží
i nadále...
(mik)

+@?JNO<GCTKJO½FP KüDn@GJNOJODNÁ> ĎǆĈŜőŜƵāĳ΄ƞǈ΄œĎőŜăĵ
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S revitalizací této části města obyvatelé
souhlasili. „Předmětem úprav dotčeného území bude vybudování a úpravy
pozemních komunikací, parkovacích
stání, chodníků, cyklostezek, zpevněných ploch, hřišť pro děti i dospělé, ve-

Jan
FRÉHAR

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Revitalizace ulic Mozartova, Okružní, Družstevní
a Dr. Horáka, která je už delší dobu v plánech magistrátu, nyní čelí
komplikaci. Majitelé a obyvatelé domů v těchto ulicích nesouhlasí s propojením ulic Mozartova a Okružní, které s nimi prý nebylo projednáno. Proto se rozhodli v otevřeném dopise, pod který
se podepsalo více než dvě stě obyvatel a majitelů domů v dané
lokalitě, požádat o pomoc primátora města Františka Juru. Zda
k tomuto propojení opravdu dojde, však zatím není jisté.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 31. srpna: Balbínova, Dobrovského (Lidická - Tylova), Jezdecká (Dolní - Šárka), Kazín, Lidická, Okružní
(Brněnská- Lidická), Pešinova, Studentská, vnitroblok U tří bříz
čtvrtek 2. září: Dobrovského (Tylova - Brněnská), Dobrovského vnitroblok, Libušinka, Libušinka vnitroblok, Tetín,
Tylova, Tylova vnitroblok, Brněnská (komunikace SSOK) včetně kruhového objezdu + parkoviště bývalý Linduška

%ORNRYpîLÔWüQt
PüVWDYURFH

4'57/¦

BYLI JSME
U TOHO

Naše

-

Pedro Pendrekové kostky
200g

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Vaší
aktuální prioritou by pro vás měl
být domácí úklid. Máte totiž doma
takový nepořádek, že je vám hanba
vůbec někoho pozvat na návštěvu.
Zapojte do úklidu celou rodinu,
nedělejte ho sami.
KOZOROZI – 22. 12. až 20.
1. V pracovním kolektivu jste
poměrně oblíbeni, takže toho
koukejte využít. Už brzy se ve firmě
bude uvažovat o novém šéfovi,
můžete se tak s klidným svědomím
přihlásit do konkurzu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Vůbec vám neuškodí procházky
přírodou. Ani netušíte, jak takový
výlet do lesa může zapůsobit na
vaše nervy, které jsou během týdne
kvůli pracovnímu nasazení napnuté
k prasknutí. Určitě si odpočinete
a přijdete na jiné myšlenky.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Obdržíte
nabídku na změnu zaměstnání,
která se jen tak neodmítá. Půjde
o velice lukrativní práci s výdělkem,
který předčí vaše očekávání.
Problémem je ovšem fakt, že byste
se museli stěhovat. Zvažte to.

Fotogalerii a video najdete
XzEU]\QDZZZYHFHUQLNSYF]

5. krok - odhalení a fotografování

4. krok: barvení, støíhání a styling

3. krok: líèení

NURNsYROEDEUÙOÉ

1. krok – volba obleèení

Oznámení o přerušení dodávkyy
O
elektrické energie

infoservis

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Konice, Runářov,
Obec: Smržice, Držovice
Obec: Ivaň
Dne: 13. 9. 2021 od 7:30 do 10:30 Křemenec, Čunín
Dne: 20. 9. 2021 od 12:30 do
hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 15. 9. 2021 od 11:30 do 15:00 14:30 hodin. Vypnutá oblast: celá
Smržice s ulicemi Prostějovská hodin. Vypnutá oblast: celé obce: obec Ivaň.
od Pv po Zákantí č. 18 a ul. Olší, Runářov, Křemenec, Čunín. Ko- Odběratelská trafostanice Ivaň
levá strana ul. Olší od Zákantí po nice: celé ulice Bídov, Staré Město, ZD (č. 300697).
č. 17, Kobližnice - celá levá strana Chmelnice, Smetanova. Ulice Pod Obec: Vitčice, Srbce,
od ul. Prostějovské, pravá s č. 2-6, Cihelnou po č. 712, č. p. 156-160 Pavlovice u Kojetína, Unčice,
8 a 544, J. Krezy, Za Kobližnicí, na ul. Kostelní. Areál ČOV Chmel- Vrchoslavice, Dlouhá Ves
Zákostelí, Jižní, Za Kovárnou, Ve nice. Areál požární stanice Konice Dne: 22. 9. 2021 od 7:30 do
Stežkách, Gegřice, Dr. Ondrou- Chmelnice 746. Odběratelské tra- 12:00 hodin. Vypnutá oblast:
cha, Příční, Za Farskou, Družstev- fostanice: Runářov ZD (č. 300817), celé obce Vitčice, Srbce, Pavloviní, Trávníky, J. Kotka (mimo č. ČOV Konice (č. 701777).
ce u Kojetína, Unčice. Celá část
178-283), Podhájí č. 2-10, Blíšťka Obec: Vrahovice
obce Vrchoslavice Dlouhá Ves.
vč. objektu VaK a ul. s nov. RD za Dne: 16. 9. 2021 od 7:30 do 15:00 (po č. p. 131 a 156 směr Vrchoobjektem drůbežárny, fa. Laski, hodin. Vypnutá oblast: O. Ostrči- slavice). Vrchoslavice: část obce
FVE, ZD, ŠS, objekt drůbežár- la s č. 9 a č. 2-26. Jednostranně ul. oboustranně podél silnice směr
ny atd. Část obce Držovice s ul. O. Nedbala s č. 1-17.
Mořice od č. 163 a 177 po č. 10
Smržická, Jasmínová, Levandu- Obec: Kraličky, Štětovice,
a 6 včetně ulice za hřbitovem.
lová, Šípková, Kopretinová vč. Hrdibořice
Dále novostavby č. 172, 164, 158,
chat, Anenská, oboustranně ul. Dne: 17. 9. 2021 od 7:30 do 11:30 168, 166, 149, 165, 178. OdběraOlomoucká od č. 193 a 242 po hodin. Vypnutá oblast: celé obce telské trafostanice: ZD Vitčice (č.
konec s. Olšany, část ul. Lomená Kraličky, Štětovice, Hrdibořice vč. 300302), ZOD Agrispol Vrchos č. 450/9, 465, celá ul. Svadůvky ZD, vodárny. Odběratelská tra- slavice (č.300309).
a SNP č. 6, Na Romži s č. 396, 395, fostanice Hrdibořice vodárna (č. Obec: Mořice, Vrchoslavice,
490, 290, 314, 288. Odběratelské 300612).
Němčice nad Hanou
trafostanice Smržice vodárna (č. Obec: Vrbátky
Dne: 22. 9. 2021 od 12:00 do
300790), Smržice ŠS (č. 300789), Dne: 17. 9. 2021 od 7:30 do 11:30 14:30 hodin. Vypnutá oblast:
Smržice Laski (č. 300788), Smrži- hodin. Vypnutá oblast: odběratel- Mořice: oboustranně hlavní ulice drůbežárna (č. 300787), Smr- ská trafostanice Vrbátky Vodafone ce od č. 94 a 21 po konec obce
žice ZD (č. 300457), FVE Natura (č. 702608).
směr Němčice s č. 152 a 50. Ulice
Obec: Prostějov
(č. 701363).
k zámku vč. č. 13, 123, 100. UliObec: Hablov, Dubany, Vrbátky Dne: 17. 9. 2021 od 12:00 do ce od č. 180 a 108 po č. 163 a 96.
14:30
hodin.
Vypnutá
oblast:
Dne: 17. 9. 2021 od 12:00 do
Němčice nad Hanou: celé ulice:
14:30 hodin. Vypnutá oblast: Správa železnic, st. org. - areál Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín.
celé obce Hablov, Dubany vč. Místního nádraží.
Jednostranně ulice Horní brána
fotovoltaických elektráren, vo- Obec: Nezamyslice, Mořice,
od č. 271 po č. 420. Oboustranně
dárny, areál ZD Vrbátky. Od- Víceměřice
ul. Zahradní od ul. Šafaříkova po
běratelské trafostanice: Duba- Dne: 20. 9. 2021 od 07:30 do č. p. 133 a 471. Jednostranně Kony voda (č. 300611), FVE 1 12:00 hodin. Vypnutá oblast: celá menského nám. od č. p. 64 po 59,
Dubany (č. 702341) , FVE2 Du- obec Nezamyslice mimo areálu vč. č. p. 168 (ZUŠ). Vrchoslavice:
bany (č. 702290) , Vrbátky ZD (č. ČD a ulice Komenského. Část obce oboustranně podél silnice od MoMořice: oboustranně ulice od č. řic od č. 114 po č. 110 a 3 vč. ZŠ,
300678).
178 a 42 + 90 po č. 154 (lokalita MŠ. Oboustranně ulice za školou
Obec: Prostějov
Dne: 14. 9. 2021 od 7:30 do 18:00 řadovky). Část obce oboustranně od č. 140 a 130 po konec obce
hodin. Vypnutá oblast: DG Pack podél silnice od Vrchoslavic na Ne- s čísly 136, 8, 162 a 133, včetně ulizamyslice od č. 181 a 125 po č. 106 ce s č. 170, 158, 153, 176. Č.5, 71,
s.r.o., PS PLASTY CZ s.r.o.
a 101 včetně ulic směrem k dálnici 72, kostel, oboustranně od č. 113
Obec: Alojzov
Dne: 14. 9. 2021 od 8:00 do 14:30 končící čísly 135, 190, 130, 191, a 11 po konec obce směr Němčice
hodin. Vypnutá oblast: Alojzov - 164. Dále č. 149, 144, 153, 18, 117, ohraničený čísly: 138, 139, 157,
jednostranně ulice od č. 178 po č. 157, 105, 92, 20. Areál čerpací sta- 40 a 53. Odběratelská trafostanice
49 a dále od č. 113 po konec obce nice Mořice u dálnice. Areál úprav- Mořice ZD (č. 300711).
ny vod Víceměřice.
směr Určice.
E.ON Distribuce a.s.

Cukrovinka je obecné označení pro potravinu sladké chuti, která obsahuje cukr
nebo umělé sladidlo. Za cukrovinky lze považovat například žvýkačky, čokoládu nebo bonbóny. Jsou oblíbené zvláště mezi dětmi, ale i dospělými. Nadměrná
konzumace cukrovinek ovšem může znamenat snížený intelekt i hyperaktivitu.
Velice oblíbené jsou gumoví medvídci značky Haribo Goldbären, které seženete
nejlevněji v Kauflandu. JOJO Mixle Pixle nabízí za nejnižší cenu shodně Lidl
a Penny market, kde společně s Kauflandem zakoupíte i cenově nejvýhodnější kyselé žížalky stejné značky. Pro Skittles fruits a pendrekové kostky značky
1DGDOvÉIRWRJUDILHDYLGHRVHPÕzHWH
Pedro se stavte v Tescu a kyselé nimm2 Smilegummi jsme objevili
na čtyřech mísWÈvLWQDLQWHUQHWRYÙFK
tě a shodně za stejnou cenu.
Tak hezké mlsání!
Průzkum byl proveden ve středu 25. srpna
2021.
VWU½QN½FKZZZYHFHUQLNSYF]
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... tentokrát ze sortimentu: CUKROVINKY...

nákupní
servis
pro vás

LVI – 22. 7. až 22. 8. V partnerském
vztahu vám to už delší dobu neklape,
to ovšem není důvod k rozchodu,
nad kterým nyní přemýšlíte.
Především byste měli hledat důvody,
které vás s partnerem spojují
a nikoliv rozdělují.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Rádi se
cpete sladkostmi, což nyní musíte
omezit. Návštěva u lékaře totiž
nedopadne dobře, nezdravá strava
zanechala na vašem těle negativní
následky. Začněte si kupovat ovoce
a zeleninu a více se pohybujte.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dokud
to jde, měli byste se v daleko větší
míře účastnit společenských akcí
včetně večírků. Potřebujete se
odreagovat a také si najít nové
kamarády. Chybí vám konverzace
s lidmi, kteří pro vás mohou být
důležití.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Hodně
času strávíte běháním po úřadech.
Je to ale vaše vina, spoustu věcí jste
nechali na poslední chvíli nebo jste
se na ně vykašlali úplně. Pokud
stihnete dát všechno do pořádku,
výrazně se vám uleví.

Skittles Fruits 174g

Haribo G
Goldbären medvídci
100g
JOJO Mixle Pixle 80g
nimm2 Smilegummi kyselé
100g

BERANI – 21. 3. až 20. 4. Pokud
jste v tuto chvíli sami, není to rozhodně důvod ke smutku. Pokud vás
někdo neustále nutí najít si partnera, pošlete ho k šípku. Není zatím
vůbec žádný důvodu k tomu, abyste
se do něčeho zbrkle hrnuli.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Uprostřed
tohoto týdne obdržíte velmi nemilý
dopis, na jehož základě budete
přinuceni vyřešit své dávné resty.
Zbývající dny tak strávíte běháním
po úřadech, což vám na náladě
rozhodně nepřidá.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Pamatujte na to, že jeden z vašich
blízkých slaví narozeniny. Pokud to
opomenete a nepřijedete na oslavu,
počítejte nejen s trapasem, ale
i s nevraživostí. Kupte hezký dárek
a jděte na to.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Než
dospějete k zásadnímu rozhodnutí
při řešení palčivého problému,
poraďte se raději s odborníkem.
O tom, že potřebujete pomoc
nebo velice dobrou radu, o tom
nepochybujte. Neotálejte a svěřte
se.

Doba bude přát těm Prostějovanům, kteří si budou chtít dát do pořádku své
finance. A nepůjde jen o plány, jak co nejvíce ušetřit. Štěstí potká rovněž ty,
kteří se rozhodnou vhodně a bez rizika investovat své úspory.

Konstelace hvězd Prostějova

30. srpna 2021
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Seriál PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
Vítejte sle
PROMĚNA IMAGE dostal konečně zeèny,
zHQ\DOH
lenou a po nedávném jubileu máme za seLPXzL
bou už i další pokračování. Nyní je na řadě
DS½U\
podzimní díl, který tradičně probíhá za
krásných červánků a ještě pořád hřejivého
sluníčka. Věříme, že nejinak tomu bude
i letos. Hlaste se a sledujete tištěná vydání
i naše internetové stránky, průběžně budete
kontaktování.
Manželé, sourozenci, kamarádi, hlaste se! Hledáme právě vás!
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží péči. A my se o ně postaráme přímo královsky!
Nejdříve vám vybereme oblečení na míru, posléze se o vás postarají prvotřídní profesionálové v pánském salónu a úplný závěr bude završen profesionálním focením.
Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Dámu pak čeká kvalitní servis v podání profesionálů z Vlassalonu , líčení v H Studiu,
výběr nového šatníku v outletové prodejně RV Fashion, brýle zvolíme v Optice Wagner a závěrečnou tečkou pak bude taktéž profesionální focení a natáčení.
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných slov než chvály. Není co ztratit,
naopak zcela zdarma získáte NOVOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a postava) na e-mail:
info@vecernikpv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo
můžete přijít osobně do naší redakce.
Uveďte také váš věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefonický kontakt. Hlásit se můžete
do 10. září 2021.

HLASTE SE DO PODZIMNÍ
PROMĚNY IMAGE

„Prázdninový díl našeho seriálu probíhal ve svěžím duchu, byl plný optimismu, energie,
dobré nálady a úsměvů. Nová image paní Dostálové byla sestavena podle její osobnosti
tak, aby ji vnitřně vystihla a zároveň splnila její přání, a to vypadat na svůj věk pěkně,
čehož se náš tým zhostil se vší vervou. No a domnívám se, že výsledek stojí za to. Paní
Janka omládla minimálně o deset let a kdybyste cítili tu novou energii, která se přidala
k té její stávající... Byla to zkrátka paráda se vším všudy. Paní Dostálová byla naprosto nadšená, její rodina a známí taktéž, což nejen mě, ale i celý náš tým velice potěšilo.
Doufám, že jí nová vizáž vydrží a bude se z ní radovat ještě nějakou dobu. Velice děkuji
všem, kteří se na letní PROMĚNĚ IMAGE podíleli. A již teď se těšíme na další z vás.
Neváhejte a hlaste se, čeká vás ojedinělý zážitek a nová jiskra do života.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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ƔƔ Paní Janko, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Cítím se velice dobře, jsem nadšená a spokojená, byla jsem ráda, že jste mi
změnili střih a celkově jste mě vylepšili. Nikdy bych si nemyslela, že takto
můžu vypadat. Mám pocit, že jsem nabyla potřebného sebevědomí. Opravdu bych ani nepomyslela na to, že se v mém věku můžu ještě takto omladit.“
(úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Velice, ale opravdu velice mě překvapil přístup všech lidí v týmu, všichni se mi tak moc věnovali, byli naprosto profesionální, přesto však příjemní, přátelští a měli se mnou trpělivost. Panovala moc fajn atmosféra.
Opravdu jsou to lidi na svém místě jak profesně, tak lidsky. “
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina a známí?
„Všichni byli velice překvapení a nemohli uvěřit tomu, že jsem to já. Natáčeli si
mě na telefony, ať mají na mě prý milou vzpomínku. (směje se) Říkali, že to snad
nejsem já, ta sedmdesátiletá babička, že na to vůbec nevypadám, jak jsem najednou omládla. Takže jsem vděčná za to, že to opravdu splnilo svůj účel.“
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám Večerníku?
„Přeji všem, kteří se přihlásí, ať se ničeho nebojí, vždyť se na ně usmálo štěstí, protože to opravdu stojí za to. Věřím, že budou z PROMĚNY
IMAGE, ale i z celého týmu nadšení stejně jako já. Děkuji za vše, budu
na to ještě dlouho vzpomínat.“
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otázky pro ženu,
co se změnila...
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Studio Ha – Hana
Ondrejová nabízí profesionální a komplexní
ošetření pleti, ale
také klid a relaxaci,
celkové uvolnění
a individuální přístup. Za pomoci
přírodní kosmetiky a nejmodernější
technologie bude vaše pleť
prvotřídně hýčkána. Poskytujeme
Mesobotox, což je účinná redukce
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
dále mezoterapii na zpevnění pleti
a vyhlazení vrásek, také chemický
peeling, ultrazvukové hloubkové
čištění, prodlužování řas, líčení, kosmetické čištění a masáž, v neposlední řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
i duši. Těšíme se na viděnou.

Optiku Wagner můžete navštívit v sídle prodejny náměstí E. Husserla 19
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setkání s vámi.
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
www.optikawagner.cz

RV FASHION je oděvní firma, která se
zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak v klasickém,
tak volnočasovém stylu. Výrobky
značky RV jsou známé svou vysokou
kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě
prodejen RV se nachází v Plumlovské
ulici 28, kde se můžete setkat s velkým
výběrem kolekcí obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků a pestrou škálou
doplňků. Speciální kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv značky Riccardo.
U firmy RV je možné si nechat ušít oblek
na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION
(Sonáta) naleznete také v Žeranovské
ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Podzim hraje mnoha barvami
a je pastvou pro oči. Zahrada však
v tomto období nese i úrodu, která potěší naše chuťové pohárky.
V ovocném sadě končí sklizeň
letního ovoce a začínáme trhat,
v dalším případě i sbírat podzimní
a raně zimní úrodu. Jak ale s těmito vitamínovými bombami pracovat a jak je nejlépe uskladnit na
zimu, kdy budete jejich vitamíny
potřebovat?

Podzimní ovoce
Jablka, hrušky, meruňky či švestky –
všechny tyto ovocné plody dozrávají
právě na podzim, najdete je v mnoha
zahradách a mají spoustu vitamínů.
Při jejich sklizni je důležité dodržovat určité zásady. Plody by se měly
trhat v pravou chvíli. Brzy utržené
ovoce totiž při uskladnění nikdy
nedojde do správné zralosti a vy
přijdete o jeho skvělou chuť a šťavnatost. Naopak přezrálé plody se
brzy kazí, padají ze stromu, napadají
je vosy a pak už jsou ke skladování
nevhodné. Jak se pozná načasovaná
sklizňová zralost ovoce? Jednoduše
když jdou plody i se stopkou lehce
oddělit od větve.
Pokud již máme ovoce sklizeno, tak
co z něj uvařit či upéct? Možností
je spousta. Najdete plno receptů na
buchty, koláče, povidla, zavařeniny
či marmelády. A co vy, máte v zásobě recept na netradiční marmeládu

jaro a léto starali. Nejprve sklízíme tu plodovou, jelikož mírné dny
urychlují zrání těchto plodů, jako
jsou např. fazole, tykve, dýně nebo
rajčata. Poté přijde na řadu pozdní
košťálová a kořenová zelenina, řapíkatý celer a cibule.
Nejobvyklejšími druhy zeleniny
k zimnímu skladování, třeba ve
sklepě, jsou kedluben, celer, petržel,
mrkev, cibule, česnek, pór, červená
řepa, kapusta a brambory. Vůbec
nejskladovanější zeleninou jsou
v naší zemi brambory. Uskladňujte
jen nepoškozené, zdravé a ničím nePodzimní zelenina napadené hlízy. V dřevěných či plastových přepravkách je uložte v tmaKdyž tady máme podzim, tak je ten vém a větraném prostoru. Brambory
správný čas sklidit i zeleninu, kterou je nutné přeš zimu pravidelně kontjsme si zaseli a pečlivě se o ni celé rolovat a poškozené hlízy vyhodit.
nebo jinou podzimní specialitu?
Přebytky si poté uskladněte, v zimě
se budou vitamíny hodit. Avšak pozor, skladujte jen zdravé a nepoškozené ovoce, a to nejlépe podle jednotlivých odrůd. Navíc uchovávejte
ovoce jen v jedné či dvou vrstvách,
aby se plody od sebe vzájemně nekazily. Úrodu ovoce si můžete taky
i zamrazit či usušit. V chladných
měsících se vám bude hodit. Nejen
podzimní ovoce je totiž zdrojem vitamínů, draslíku, minerálních látek
nebo třeba vlákniny.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
Většinu sklizené zeleniny je však
vhodné uchovat konzervováním či
nakládáním. Naložení nám ji pak
uchová co nejčerstvější. Do octového nálevu můžete naložit například
mrkev, květák a cibuli. Můžete si také
naložit na kostičky nakrájenou kořeněnou zeleninu. Starší, scvrklou či
nějak poničenou zeleninu již nemá
smysl uchovávat, z té si něco dobrého
uvařte. Receptů je spousta, stačí jen
otevřít nějakou kuchařku či internet.
Konzumace zeleniny je během podzimních a zimních měsíců důležitá
jako ochrana před viry a bakteriemi.
Zelenina je zásadotvorná, a to znamená, že přispívá k udržení pH vašeho těla. Také obsahuje důležité vitamíny, minerály, enzymy a je zdrojem
vlákniny.

21070820844
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Září je za dveřmi. Měsíc,
na nějž se těší jak rodiče posílající své ratolesti
do škol, tak zahrádkáři.
Druhým zmiňovaným totiž v tomto období vrcholí
sklizeň. Podzimní zahrada
je totiž opravdu štědrá,
nabízí hojnou úrodu zeleniny a stejně tak i ovoce.
Plodů, které nám dává, je
mnohdy tolik, že si můžete začít dělat zásoby i na
zimu. Umíte si poradit
s jejich správným skladováním či zpracováním?
Právě tomuto odvětví se
věnuje dnešní tematická
strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Texty připravila:
Eva Reiterová

21082611075

WWW.VECERNIKPV.CZ

21082611074

10

region

WWW.VECERNIKPV.CZ

11

30. srpna 2021

zprávy z regionu

aneb jsme s vámi u toho...
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Jak
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Laškov se dostane ze sevření objížděk. Jinde se však pracuje dál
Moøice smìní pozemky

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Jedna dobrá zpráva pro řidiče však
se závěrem prázdnin přišla, mnoho
omezení totiž vrcholí právě tento týden. „Uzavírka u nás končí k 30. srpnu.
Uplynulý pátek už byla silnice neoficiálně průjezdná. Na podzim se pustíme
ještě do úprav v Lutotíně, ale ty budou
na nějakých pět dnů. Oproti tomu, co
teď končí, jde o maličkost,“ informoval Večerník starosta Bílovic-Lutotína

Miroslav Hochvald. Obec letos zažívala práce na kanalizaci, které se dotkly
velké části vesnice Bílovic. Podobné je
to v Ohrozimi, kde se ale stavět bude
i v září. Uzávěra důležité silnice číslo
150 je zatím oficiálně do 30. září.
O něco lépe se od bude jezdit řidičům
v okolí Laškova. Nejpozději 31. srpna totiž končí hned tři objížďky, které
šoférům komplikovaly život. Přímo
z Laškova už se lidé do Konice dostanou snáz, stejně tak z Pěnčína. A také
silnice II. třídy mezi Laškovem a Novou
Dědinou je hotová. „Úsek Nová Dědina-Kandia je dodělaný. Ale v Laškově je
pořád uzavírka, zde ještě pokračujeme

0GRTQLGFGVG6CMQXÚX\MC\ąKFKéKQFURT¾XEčCOCLKVGNčUKNPKEXKF÷NKPC2TQUV÷LQXUMWD÷JGONÆVCXGNOKéCUVQ
Foto: Michal Sobecký

se stavbou kanalizace, a to až do podzimu,“ konstatuje místostarosta Laškova Pavel Spáčil. Právě Laškov se stal
obětním beránkem řady rekonstrukcí
a oprav. Mezi obcí a její místní částí Kandií nedávno prošel opravou most, v posledním roce byl uzavřen taky hlavní tah
na Olomouc. Konce srpna byl omezený průjezd mezi Laškovem a Konicí,

Kandií s Pěnčínem i Laškovem. „Zde je
umožněn průjezd jen místním. Těm se
trochu uleví, ostatním moc ne,“ glosoval
místostarosta.
A jak to vypadá jinde? V Krumsíně je
příjezd od Soběsuk omezen do konce
září, v Suchdolu do konce října, mezi
Ptením a Holubicemi to vypadá až
na konec roku. Navíc ani otevřená

komunikace ještě neznamená konec překážek řidičům. „Zatím máme
opraveno provizorně, finální oprava
to není. Budeme znovu žádat o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj – letos
jsme neuspěli,“ upozorňuje Miroslav
Hochvald s tím, že napřesrok by se na
silnice v Bílovicích dělníci zase měli
vrhnout.
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Mořice (sob) – K výměně pozemků
sáhly nedávno Mořice. Obec na jihu
Prostějovska směnila část pozemků
uprostřed polí a zároveň nedaleko
známého výletního místa Mokroše.
„Proběhne směna části pozemku p.
č. 2230 za pozemek p. č. 2467, obec
tím získá cenný pozemek mezi Mokrošem a cyklostezkou Mořice-Nezamyslice. Časem zde může vzniknout
cesta s alejí stromů, aby byl Mokroš
lépe dostupný,“ uvedl k novince starosta obce Tomáš Pavelka.

Centrum bude
mít lepší akustiku
Konice (sob) – Společenské centrum získala před dvěma lety Konice
přestavbou někdejší sokolovny. Nyní
je z ní komunitní centrum pro občanské setkávání. Jak se však ukázalo,
s hudbou nebo divadlem je to v místě trošku kříž. Zvuk se v místě totiž
hodně rozléhá. Město tak přistoupilo
ke stavebním úpravám, které mají za
cíl zlepšit akustiku v sále. K jejich provedení využilo letní měsíce.
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PLUMLOV Krátká, navíc nepovedená. Tak by se dala shrnout
letošní koupací sezóna na mnoha
přírodních koupalištích. Důvod?
Často studené a nezvykle deštivé
počasí. A v případě plumlovské
přehrady také sinice. Právě největší
vodní nádrži, respektive její vodě,
dali pracovníci hygieny na závěr letních prázdnin čtyřku. A nejspíš tak
ukončili ne moc vydařenou sezónu
2021.

Michal SOBECKÝ

20082011310

Konec srpna a začátek září? Podle meteorologů deštivé, chmurné počasí.
Což znamená mnoho věcí. A jednou
z nich je, že koupaliště nejspíše osiří.
Třeba ta přírodní. Platí to zejména
o plumlovské sezóně, která právě takto završí nepříliš povedený ročník.
Nejenže větší část léta propršela a srpen byl navíc místy opravdu chladný,
ale v nádrži navíc chyběla voda a od

-QWRCEÊUG\ÐPCLG\F¾UGWMQPEG5OWVPÆJQMQPEG

půlky druhého prázdninového měsíce
se přihlásily o slovo sinice. Přede čtrnácti dny dokonce hygienici koupání
v plumlovské přehradě zakázali. Od
minulého týdne dostala voda o něco
mírnější známku v podobě čtyřky, záchrana koupací sezóny se ale nekoná.
„Tak čtyřka nebo pětka, v tom už moc
velký rozdíl nevidím. Hygienici sice
koupání povolili, nicméně kdo se chtěl

Foto: Martin Zaoral

koupat, stejně přišel, i když platila pětka…,“ konstatuje provozovatel pláže
U Vrbiček Radek Kocourek.
Sezóně však podle něj nepomohla
zejména nižší hladina vody v přehradě. Povodí Moravy ji kvůli rekonstrukci drželo níže, než je obvyklé. Slibovalo ale, že rekreační
sezónu to nijak neovlivní. „Je jasné,
že nízký stav vody ničemu nepřidal.

Dokonce jsem musel i sekat zarostlé
dno přehrady. Místo oblázků a písku
se do vody navíc vstupovalo bahnem.
Horší sezóna byla znát i na tržbách,“
vyjádřil se Kocourek.
Povodí Moravy na druhou stranu
v polovině srpna oznámilo, že vody
v přehradě přibylo. „Od konce července se v oblasti vodní nádrže Plumlov vyskytovaly výraznější srážkové
úhrny, které v maximech dosáhly až
37 mm/24 hod. Průměrný přítok do
nádrže se díky tomu zvedl téměř čtyřnásobně – z červnových 140 l/s až na
500 l/s v uplynulých třech týdnech.
Vyšší přítok tak pomohl doplnit chybějící vodu v nádrži, což znamená
zlepšení podmínek pro plnění účelů
nádrže a také pro ryby a vodní živočichy,“ uvedla mluvčí přehrady Jana
Kučerová.
Zatímco na přehradě tak bylo místy
mrtvo, situace o kus dál na břehu
Podhradského rybníka byla pod-

statně jiná. Jindy řídce zaplněná
pláž byla často plná. „Je pravda, že
na úkor plumlovské přehrady a jejích
pláží, jsme zde měli více lidí. Voda navíc byla dosud dobrá. Až teď se začíná
projevovat množství naplavenin na
kvalitě,“ konstatoval provozní autokempu Žralok Petr Piňos. „Byly i vyšší
tržby. Lidé zjišťovali, že situace na přehradě není nic moc. A tak zajeli k nám.
Když bylo hezké počasí, bylo natřískáno u kiosku i na Podhraďáku,“ usmál se
spokojeně.
Provozovatelé rekreačních míst na březích plumlovské přehrady tak už nyní
raději vzhlíží k příštímu létu. A doufají,
že jak stav vody, tak počasí k nim budou tentokrát milosrdnější. „Přitom
v posledních letech už to vypadalo, že
se lidi k přehradě ve větším počtu vrací. Někteří už pomalu vzpomínali na
osmdesátky či devadesátky minulého
století,“ pokrčil smutně rameny Radek
Kocourek.

Na rozhlednu
poøád do veèera

Čechy pod Kosířem (sob) – S koncem prázdnin se na mnoha zejména
turistických místech mění otevírací
doba. Netýká se to ovšem rozhledny na Velkém Kosíři. Výletníci nepochybně ocení, že ještě první dva
týdny v září, konkrétně do 12. dne
měsíce, bude na nejvyšší hoře Hané
rozhledna otevřena sedm dní v týdnu mezi devátou a devatenáctou
hodinou.

20082011310

PROSTĚJOV Tudy ne, sdělovaly během posledních měsíců zákazové cedule tisícům řidičů na Prostějovsku. Prázdninové měsíce
bývají tradičně příležitostí pro správce silnic pustit se do oprav
nebo z nich alespoň udělat oraniště. Letošní rok byl přitom obzvláště plodný na dopravní omezení. Nevyhnula se celé řadě
obcí. Například v Bílovicích-Lutotíně a Ohrozimi se pracuje na
kanalizaci, totéž platí o Ochozu, Laškov se dočkal oprav průtahu
i okolních silnic. Kope se také v Suchdole, Ptení nebo Krumsíně.

aneb jsme s vámi u toho...

WWW.VECERNIKPV.CZ

původní
reportáž

PV sobotu 28. srpna odpoledne poslaly
do soutěží své výběry Němčice nad Hanou, Dobromilice, Doloplazy, Dřevnovice,
Hruška, Koválovice-Osíčany, Mořice, Nezamyslice, Pavlovice, Pivín, Srbce, Tištín,
Tvorovice, Víceměřice, Vitčice a Vrchoslavice a Želeč. Organizátoři připravili soutěžní pětiboj s příznačným názvem Cesta životem. A srandy u toho bylo více než dost.
Pětičlenná družstva měla za úkol v co
nejkratším čase například obléct kojence, přeběhnout trať při spoutání nohou
nebo po prázdných přepravkách od
piva, v závěru se pak soutěžící museli
„postarat“ o babku s dědkem. Mezitím
zápolili o vítězství v jedné ze soutěží také

Michal
KADLEC

pro Večerník

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
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ještě před zahájením dalšího ročníku Mikroregion Němčicko se baví David Barnet,
starosta pořadatelské Hrušky.
Svá družstva při jednotlivých disciplínách řádně povzbuzovali i starostové či
místostarostové. „Fandím strašně moc
a z celého srdce. V tuto chvíli sice nevím,
jak si celkově vedeme, ale je mi jedno, jestli budeme první, nebo poslední. Jde přece
o zábavu, aby se lidé sešli a odreagovali se,“
jednotliví starostové a starostky. Ti měli smála se místostarostka Vitčic Martina
za úkol tenisovým míčkem upevněným Oštádalová. To starosta Mořic se netajil
BYLI JSME
v punčoše mezi nohama srazit všechny jistými ambicemi. „Věřím, že vyhrajeme!
U TOHO
připravené PET lahve na závodní trati. „Je V roli starosty tuto akci prožívám poprvé,
to pro nás velká čest uspořádat tak velkou v nedávné minulosti jsem byl ale dvakrát
akci a musím vám říct, že organizovat něco členem soutěžního týmu. Důležité ale
takového je pro vesničku s 240 obyvateli dnes je, že jsme se tady dneska všichni se- 2ąÊ\¾RQNGPÊX\¾DCXPÆOR÷VKDQLKUGUQWV÷åÊEÊKFKX¾EKDCXKNKUVGLP÷FQDąGLCMQRąKX[UVQWRGPÊ\R÷XCéM[1NI[.QWPQXÆ 2x foto: Michal Kadlec
hodně těžké. Snad jsme to zvládli a věřím, šli a bavíme se,“ uvedl pro Večerník mladý Jakmile skončil soutěžní pětiboj Ces- v Hrušce zpěvačku Olgu Lounovou. neváhala, když mi přišlo pozvání,“
že se všichni pobaví,“ svěřil se Večerníku starosta Mořic Tomáš Pavelka.
ta životem, přivítali všichni na hřišti „Mám takové akce ráda. Vůbec jsem pronesla hvězda českého showbyznysu
poté, co jí starosta David Barnet předal
na uvítanou velkou kytici. Při první
3x foto: Michal Kadlec
písničce však došlo k malé nehodě, kdy
Olga Lounová skočila z pódia mezi
diváky, ale po dopadu na zem upadla.
„Jsem v pohodě,“ pronesla vzápětí současná hvězda české pop-music.
A jak celé sobotní klání dopadlo?
„V soutěži vyhrály s největším počtem
získaných bodů Nezamyslice. Další
pořadí nebudeme zveřejňovat, není
to důležité. Šlo o zábavu a ne o to, kdo
bude druhý, třetí nebo poslední,“ udělal
2ąGLÊVVTCċRQRąGRTCXM¾EJQFRKXCD[NQRTQOPQJÆ <¾XQFKNK K UVCTQUVQXÆ U OÊéMGO OG\K PQJCOC 2ąGXNÆEVLGFPQJQ\GUQWV÷åÊEÊEJFQ×DQTWMQLGPEG
tečku za vydařenou akcí starosta Hrušky
XGNKEGV÷åMÆ
UT¾åGNKNCJXG
VCMÆPGD[NQLGFPQFWEJÆ
David Barnet.

HRUŠKA Soutěžní zábavné klání mezi reprezentacemi sedmnácti
měst a obcí z Němčicka už zapsalo bohatou tradici. Po roční odmlce
kvůli covidové pandemii ovšem dalšímu ročníku akce Mikroregion
Nemčicko se baví nestálo nic v cestě. Letos připadlo organizátorství
Hrušce a tato malinká obec s 240 obyvateli se sobotního pořadatelství
zhostila na jedničku. Na místním hřišti zápolilo sedmnáct družstev o prvenství v pěti humorných disciplínách. O zábavu nebyla nouze, obzvláště když všechny účastníky potěšila svým vystoupením zpěvačka Olga
Lounová. A u toho prostě Večerník nemohl chybět!

stanovena na čtvrt milionu korun.
Z naší strany byla ukončena uložením
blokové pokuty v příkazním řízení,“
dodala Zajícová.
(mik)

způsobil zranění a skončil ve Fakultní
nemocnici Olomouc, kam byl převezen sanitkou. Na místě nehody nebyl
schopen provést dechovou zkoušku,
která by vyloučila požití alkoholu před
jízdou, proto byl nařízen odběr krve
v nemocnici,“ uvedla Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že
škoda na motorce byla předběžně stanovena na 30 000 korun.
(mik)

• Vrtání děr o průměru 20 cm
• Manipulace se dřevem,
kameny a jiným materiálem
• Lopaty šířky 30, 40, a svahová 80 cm

Pavel Doležel

Kanalizace
Přípojky
Jímky
Jezírka

• Bazény
• Drenáže
• Terénní
úpravy
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•
•
•
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lékaři je ale po ošetření propustili domů.
„Řidič vozidla Volkswagen Golf se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a přejel
do protisměru, kde levou přední částí narazil do levé přední části protijedoucího
dodávkového vozidla, ve kterém se mimo
řidičky nacházel i spolujezdec. Oba zranění
řidiči byli po srážce převezeni do prostějovské nemocnice na vyšetření, po kterém

&÷UKX¾PGJQFCUKPCwV÷UVÊPGX[å¾FCNCå¾FPÆX÷VwÊ\TCP÷PÊCPKLGFPQJQ\ąKFKéč

HORNÍ ŠTĚPÁNOV Minulou středu
25. srpna dopoledne vyjížděli policisté
řešit dopravní nehodu zhruba 200 metrů za Horním Štěpánovem ve směru
na Pohoru. Šofér osobního vozidla vjel
do protisměru, kudy zrovna projížděla
dodávka České pošty. Srážka si naštěstí
nevyžádala žádné zranění. Oba řidiče
2CFGU¾VKNGVÚOQVQTM¾ąPGWFTåGNUXčLUVTQLPCUKNPKEKCV÷åEGJCXCTQXCN (QVQ2QNKEKGè4 sice sanitka převezla do nemocnice,

KAPLE Nehoda, která se stala
v úterý 24. srpna vpodvečer v Kapli, je stále v šetření policistů z dopravního inspektorátu. Zranil se při
ní padesátiletý motorkář, který jel
ve směru k Čelechovicím na Hané.
„Při jízdě na motocyklu Suzuki nepřizpůsobil rychlost a nepřiměřeně zareagoval na protijedoucí vozidlo. Dostal
smyk, narazil do obrubníku a skončil i se strojem na silnici. Při pádu si

3±(,-,3-/ "

Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění
řidiče nebo jiné osoby a ani se nepotvrdilo, že by muž jel pod vlivem alkoholu. „Hmotná škoda byla předběžně

8NKXGOUKNPÆJQMCwNG\VTCVKNUVCTwÊąKFKéMQPVTQNWPCFXQ\KFNGOCPCDQWTCNFQFXQW\CRCTMQXCPÚEJXQ\KFGNWFQOčX/QUVMQXKEÊEJ
ZHQVQ2QNKEKGè4

ąLGLêHSRVWLKO]¿FKYDWNDxOH

MOSTKOVICE Nezvyklou příčinu
měla bouračka v Prostějovské ulici
v Mostkovicích, ke které došlo minulé pondělí 23. srpna odpoledne.
Vliv na nehodu měla zřejmě náhlá
zdravotní indispozice. Po záchvatu
kašle totiž řidič ztratil vládu nad
svým vozidlem a mimo komunikaci
narazil do dalších dvou vozidel.
„Starší muž jel směrem na Prostějov
ve vozidle Opel Meriva a při jízdě se
silně rozkašlal. To mělo vliv na jeho
soustředění a kvůli tomu se přestal
plně věnovat řízení. Vyjel vlevo mimo
komunikaci, kde postupně narazil do
dvou vozidel Škoda Felicia a Dacia
Logan. Dacia byla po střetu odhozena na fasádu blízkého domu,“ popsala nehodu Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.

21082511067

VÍCOV K hrůzostrašné nehodě došlo minulou středu na silnici mezi
Vícovem a Plumlovem. Jízda mladé
řidičky skončila nárazem do stromu, načež jednadvacetiletá dívka
byla s těžkými zraněními převezena
do olomoucké Fakultní nemocnice.
„Z místa nehody byla zdravotníky
transportována jednadvacetiletá řidička vozidla Volkswagen Golf, která
ve středu 25. srpna hodinu po poledni havarovala mezi obcemi Vícov
a Plumlov. Mladá žena jízdu nezvládla
a v levotočivé zatáčce vyjela vpravo
mimo komunikaci, kde narazila do
stromu. Při nehodě se zranila a skončila

ZHQVQ2QNKEKGè4

byli propuštěni bez nutnosti hospitalizace.
Spolujedoucí z dodávky uvedl, že později
vyhledá lékařské ošetření sám,“ informovala Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Jak doplnila, dechové zkoušky byly u obou
řidičů negativní. Hmotná škoda, která při
nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena
na 110 000 korun.
(mik)

Zajícová, tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje
s tím, že hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 75 000 korun. (mik)

CYKLOTRASY MTB:
6PUåLFHýHOHFKRYLFHQ+.DSOH6WUiå6PUåLFH
6PUåLFH.RVWHOHFQ+%ČOHFNê0OêQýHFK\S.9HONê.RVtĜ6PUåLFH
6PUåLFH.RVWHOHFQ+%ČOHFNê0OêQ6WUDåLVNR/DãNRY/XGpĜRY
9HONê.RVtĜ6PUåLFH
6PUåLFH.RVWHOHFQ+%ČOHFNê0OêQ2NOXN\0DOp+UDGLVNR
6WUDåLVNR3ĜHP\VORYLFH/DãNRY/XGpĜRY9HONê.RVtĜ6PUåLFH
CYKLOTRASY CT
18 km:  6PUåLFH9UEiWN\9UDKRYLFH'UåRYLFH6PUåLFH
38 km:  6PUåLFH9UEiWN\%ODWHF'XEQ09ČURYDQ\.UDOLFHQ+6PUåLFH
67 km:  6PUåLFH9UEiWN\%LVNXSLFH.OHQRYLFHQ+%URGHNX3Y3OXPORY6PUåLFH
100 km: 6PUåLFH9UEiWN\%LVNXSLFH.OHQRYLFHQ+0ČURYLFH0RUNRYLFH

7LãWtQ%URGHNX3Y3OXPORY.RVWHOHFQ+6PUåLFH
176 km: 6PUåLFH/LWRYHO8QLþRY5êPDĜRY0DOi0RUiYND+YČ]GD3UDGČGD]SČW
1DWpWRWUDVHVHPčĝtÿDVDY\KRGQRFXMHQHMU\FKOHMätF\NOLVWDDF\NOLVWND
9 km:
27 km: 
46 km:

58 km: 


cyklistku a nejrychlejšího cyklistu bude
v cíli čekat odměna v podobě hezkého
poháru. Dárek dostane také nejmladší
a nejstarší účastník akce a všichni cyklisté obdrží po úspěšném zdolání trasy
barevný diplom. Účastníci, kteří měří
více než jeden metr zaplatí startovné
30 korun, ti menší nic. Akci pořádá
Klub českých turistů ze Smržic. (mls)

ěODSNX

na VPUĳLFNRX

SMRŽICE Připravte svá kola,
šlapka ze Smržic už zase volá. Tuto
sobotu 4. září od 7.00 hodin se
v areálu za kulturním domem ve
Smržicích bude konat už 23. ročník
oblíbeného putování v sedle bicyklu Smržická šlapka.
Připraveny budou čtyři trasy pro
horská kola (9, 27, 46 a 58 km) a celkem pět pro silniční kola (18, 38, 67
a 100 km). Velkou výzvou je potom
nejdelší cyklotrasa 176 km s otočkou až
na vrcholu Pradědu. Účastníkům této
trasy se bude měřit čas a na nejrychlejší

DRŽOVICE K tragické nehodě
došlo uplynulý pátek odpoledne v Držovicích. Podle vyjádření
mluvčího krajské policie vyjížděla
seniorka na skútru z vedlejší ulice
na hlavní a nedala přednost civilnímu policejnímu vozidlu. Následky
byly fatální. Po nárazu do vozidla
dopravní policie měřícího rychlost na silnicích starší žena na místě zemřela.

➢ z titulní strany

Střední část páteřní komunikace v Držovicích uzavřela zhruba
na dvě hodiny smrtelná nehoda.
„V pátek 27. srpna před půl druhou
odpoledne došlo k dopravní nehodě policejního vozidla a skútru
v Olomoucké ulici v Držovicích.
Podle prvotních informací devětašedesátiletá řidička skútru vjela
z vedlejší ulice Jaroslava Haška na
hlavní ulici Olomoucká ve chvíli,
kdy tudy projíždělo policejní vozidlo,“ uvedl na dotaz Večerníku

v pátek odpoledne Libor Hejtman,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Osádka policejního automobilu se
snažila okamžitě poskytnout senior-

6TCIKEM¾ PGJQFC X &TåQXKEÊEJ W\CXąGNC
R¾VGąPÊ MQOWPKMCEK VÆVQ QDEG RQNKEKUVÆ
UOTVUGPKQTM[\CéCNKQMCOåKV÷RQFTQDP÷
X[wGVąQXCV
2x foto: Michal Kadlec

ce pomoc. „Došlo k tvrdému střetu
a i přes okamžitě poskytnutou první
pomoc řidička skútru na místě zemřela. Veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody jsou v šetření,“
doplnil mluvčí krajské policie s tím,
že více se policisté nebudou k této
tragické nehodě zatím vyjadřovat.
(mik)
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Jakou roli v tom hrála dopravní policie?
poolicie

ve Fakultní nemocnici Olomouc. Že
by před jízdou popíjela alkohol, vyloučila provedená dechová zkouška,“
prozradila veškeré okolnosti Miluše

<GUPÊOMWLGXKF÷VLCMRTWFEGONCF¾ąKFKéMCPCTC\KNCFQUVTQOW8Q\KFNQUMQPéKNQXRQNK
XGFNGUKNPKEG
(QVQ2QNKEKGè4
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V pětiboji Cesta životem dominovala reprezentace Nezamyslic

9¿æQ¿KDY¿ULHPH]L9ËFRYHPD3OXPORYHP

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu

region
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Oba řidiči měli z pekla štěstí...

Setkávání, dobrá zábava a taky
dobré jídlo. To vše zažijete ve
vranovickém areálu Na Salaši. Nadcházející sobotu 4. září se tam od
15 hodin bude konat Předhodové
posezení. Organizace se znovu
ujali místní zahrádkáři. A na
co vše se tedy mohou příchozí
těšit? Na programu je třetí ročník
soutěže Vranovická bochta, díky
níž má člověk jistotu, že může buď
předvést své pekařské dovednosti,
nebo aspoň ochutnavačské kvality.
Kromě toho budou k mání dobroty z grilu a z udírny. Ani o hudbu
přitom nebude nouze. Obstará ji
DJ Klásek, který je známý z řady
míst na Prostějovsku, třeba z diskoték na plumlovské přehradě.

Zahrádkáři zvou
na posezení

Nadcházející sobotu 4. září od 16.00
hodin se v obřadním sále na zámku v Plumlově představí Barbora
Dostalíková a návštěvníci se tak mohou těšit na její klavírní koncert.

Klavírní koncert na
zámku v Plumlověu

Děti, dospělí, všichni si zkrátka
přijdou na své ve Vrbátkách. V sobotu 4. září se během odpoledne
a večera i v neděli 5. září dopoledne
jsou na programu obecní hody,
a to hned na několika místech.
Organizátoři z řad místních
sportovců a Kulturní komise obce
Vrbátky si připravili bohatý program. Na účastníky čeká slavnostní
odhalení desky u kapličky, mše,
ale také vystoupení žonglérů či
akrobatů s ohněm. Děti se mohou
těšit na bublinkovou show nebo nezbytné kolotoče. Hodovou zábavu
má na povel skupina Quercus.

Hodové veselí
ve Vrbátkách

akce
a
ce v regionu
g
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rozhovor večerníku
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„MÁME TEĎ POŘÁDNĚ UKLIZENO
I VYMALOVÁNO. A VÍME
O VŠECH POKLADECH!“
Ředitelka Jana Maršálková se ohlíží za působením
v Městském divadle. Současně zve na novou sezónu

PROSTĚJOV Chcete zábavu?
Běžte do divadla. Máte rádi dramatické zápletky a zvraty děje? Běžte
do divadla. Nebo se rádi vzděláváte či se považujete za náročného
diváka? I v tomto případě vás odkážeme na návštěvu Městského divadla v Prostějově. Instituci sídlící
v impozantním Národním domě
řídí už osm let Jana Maršálková (na
snímku), která se do kultury vrátila
ze školství. Jak ale říká, divadelní
dění nebo recitace jí byla vždy blízká. A právě i na přednes – konkrétně Wolkrův Prostějov – se dostalo
i v rozsáhlém rozhovoru, který se
váže nejen ke startu nové sezóny,
ale probrali jsme i důsledky koronavirové pandemie.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
yy Jak se na chodu divadla podepsal
v posledních dvou letech koronavirus?
„Provoz Městského divadla byl omezený nadvakrát. Na jaře 2020, s přestávkou v červnu a na začátku října
loňského roku. Do provozu jsme se
mohli vrátit až v červnu 2021. Neprobíhal zde divadelní režim, ale vznikl
paradoxně prostor pro různé činnosti,
které jsme si dlouhodobě dlužili.“
yy V minulosti jste zmiňovala například úklid.
„V roce 2018 a 2019 zde proběhly
veliké opravy ve značné časové tísni,
spoustu věcí jsme nestačili dotáhnout
do konce. Řešili jsme tak resty v detailním úklidu, vyklízeli jsme některé
prostory dotčené opravami, provedli
důkladnou údržbu divadelních technologií. Po celou dobu lockdownu
jsme si vyhledávali a plánovali práci,
přičemž nemůžu říct, že bychom ji
nenašli. (úsměv) Pochopitelně jsme
možnou část práce dělali i formou
home office. Snažili jsme se izolovat
a respektovat nařízení o omezení
kontaktu, osobní kontakt jsme nahradili on-line komunikací. Řešili jsme
problémy, na které není normálně
dostatek času, třeba archivaci fotek či

propagačních materiálů. Po mnoha
letech byl kompletně vyklizen suterén divadla. Dlažbu v celém suterénu
vydrhly uklízečky speciálními kartáči,
po těch velkých opravách tam zůstávala spousta nedodělků. A vycídit
všechny mosazné prvky v budově, to
byl také kus práce. Dokonce jsme ušili i několik desítek ucpávek do kastlových oken, která i přes opravu přece
jen v zimě netěsní.“
yy Co dalšího jste ještě zvládli?
„Technici provedli generální údržbu
inspice a technických kabin, zakoupili
jsme a instalovali nový zvukový pult.
Velkou pozornost jsme věnovali nové
struktuře internetových stránek. Od
prosince 2020 do června letošního
roku jsme na divadelním facebooku každé pondělí zveřejňovali seriál
o budově a historii Národního domu,
o osobnostech spjatých s divadlem,
o divadelních souborech apod. A to se
ani podrobně nezmiňuji o obrovském
kusu práce, který odvedla dramaturgyně při domlouvání náhradních termínů a titulů.“
yy Nalezli jste při vašem generálním úklidu i nějaké poklady?
„Takovou drobnost. V suterénu jsme
objevili odloženou mosaznou ceduli
k pokladně Městského divadla. Byla
podobná té u vchodu do spolkové
části, v secesním designu. Před lety
byla odstraněna z důvodu neplatných
údajů a čekala na opravu. A když jsme
ji opravenou nazpět instalovali, zjistili
jsme, že v pískovci vedle vchodu do
pokladny zůstaly stále čtyři otvory,
přesně na rozměr cedule. To byla taková malá radost. (pousměje se) Mně
osobně zřetelné označení pokladny
pořád chybělo, a tak jsem moc ráda,
že jsme ceduli našli a vrátili na místo.
V suterénu je pochopitelně spousta
dalších zajímavých věcí, pořád je tam
uložena například část starých sedadel z divadla. Hlavně ale teď o všem
víme, je tam uklizeno, vymalováno.“
(úsměv)
yy Přesto to byl v době koronavirové pandemie asi nezvyk…
„Jasně, chyběl nám divadelní ruch. Při
běžném provozu divadlo a celá budova Národního domu opravdu žijí.
Přijíždí sem spousta souborů, spousta
lidí, ve spolkové části probíhá spousta
akcí. A najednou tu bylo ticho a prázd-

vizitka
JANA MARŠÁLKOVÁ
✓ narodila se 17. března 1959 v Prostějově
✓ již 8 let je ředitelkou Městského divadla
v Prostějově
✓ vystudovala Gymnázium Jiřího Wolkera, později studovala na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci, kde získala titul PaedDr.
✓ po vysokoškolských studiích začala v roce 1983 pracovat ve školství
✓ vyučovala na ZŠ Rejsková, později přešla na nově založené
Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově
✓ v dětství a mládí se aktivně věnovala divadlu a recitování
✓ stala se zástupkyní ředitele na RG a ZŠ města Prostějova
✓ v roce 1994 se stala zástupkyní ředitele na RG a ZŠ města Prostějova
✓ v roce 2013 se stala ředitelkou Městského divadla v Prostějově,
v této funkci setrvává dodnes
zajímavost: je všestranný nadšenec do kultury a obdivovatel
architektonických skvostů

no. Scházel nám sociální kontakt s lidmi zvenčí i ten náš vnitřní, pracovní.
A vlastně nám v těch prázdných měsících chyběl i smysl naší práce. V červnu se už uvolňovalo, těšili jsme se, že
budeme moci něco odehrát. Bohužel
jsme mohli realizovat jen jeden koncert, protože pravidla nám nedovolovala naplnit hlediště na plnou kapacitu.
To můžeme od srpna. Sezónu ale začínáme až od září, souborová divadla
v létě, pokud mohou, hrají venku, my
máme s nimi dlouhodobě nasmlouvané termíny právě od začátku divadelní
sezóny. Jen pro úplnost dodávám, že
terminy hostování u nás někdy domlouváme i rok dopředu.“
yy Venku hraje například Moravské
divadlo Olomouc.
„Ano, kdo má jen trošku možnost,
hraje v létě pod širým nebem, má to
svou atmosféru. A léto je také doba pro
údržbu a dovolenou pracovníků všech
divadel, v sezóně na ni není čas.“
yy Takže podobně jako loni zahajujete sezónu právě v těchto dnech.
Co vše máte připraveno?
„Ano, startujeme. Poslední srpnovou
neděli vše odstartovalo představení
pro rodiče a pro děti Vodník Česílko.
Nyní nás čeká Wolkrův Prostějov, který se stejně jako loni přesunul z června
na začátek září. A to znamená plné
divadlo mladých lidí. Na jevišti se recituje i hraje divadlo, ve spolkových
saloncích probíhají různé aktivity, zasedá zde porota, ve velkém sále bude
představení, které se nevejde do menšího sálu Duhy. Pak už vlastně začne
naplno naše vlastní sezóna. Devátého
září přijede Divadlo na Jezerce s titulem Naprostí cizinci, který je náhradou za představení Je úžasná!, protože
Jezerka už nemá na tuto inscenaci autorská práva. Ale v tomto náhradním
hostuje Milan Šteindler, určitě bude
zajímat nejen abonenty, ale i ostatní
diváky. V září hrajeme spoustu dalších představení, našim abonentům
dlužíme ještě některá představení ze
sezóny 2019/2020 a potom i ze sezóny 2021. Všechny informace o titulech
i termínech máme na internetových
stránkách, na plakátech, posíláme pravidelně newslettery. “
yy Divadlo v minulosti hostilo třeba Evu Holubovou nebo Bolka Polívku. Chystáte na podzim podobné
osobnosti, které mohou přitáhnout
i lidi, jež běžně do divadla nechodí?
„Hereckých osobností přijede spousta,
a nemusí to být jen ti, která vídáme na
televizních obrazovkách. Patnáctého
září hrajeme představení Saturnin,
v němž účinkuje Melody Makers.
Toto představení je od samého začátku vyprodané. V představení Třetí
prst na levé ruce se mohou diváci těšit
třeba na Ivu Pazderkovou. V září odehrajeme dva mimořádné abonentní
koncerty. Bude zde Jaroslav Svěcený
nebo Ivo Kahánek, jeden z nejlepších
současných klavíristů. Doufám, že
naše nabídka diváky osloví, přestože
podmínky pro vstup do divadla jsou
trochu komplikované. Diváci musí
použít respirátor a musí splnit jednu
z podmínek TNO.“

yy Jak to vypadá s festivalem
Aplaus?
á. Jsou tam dva
„Přehlídka je připravená.
tituly, které už se mělyy odehrát loni,
a jeden nový z Divadla Ungelt. Letošní
ročník bude mít takovouu časově sevřenější podobu,
nou, ale o to intenzivnější
ajeme v pouvšechny tři tituly odehrajeme
řiadvacátého
hých osmi dnech. Třiadvacátého
září proběhne tisková konference
k přehlídce.“
yy Máte obavy, že v důsledku
v
opatření vlády klesnee návštěvnost?
„Pochopitelně. I teď o prázdnimě sami
nách jsme se soukromě
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Všichni zaznamenávají menší návštěvnost.
Diváci si nekupují vstupenky dopředu, kvůli
možné změně podmínek řeší vše až na poslední
chvíli. Je otázkou, kolik lidí si řekne: ‚Já to
podstupovat nebudu, nesplňuji nějakou z podmínek,
radši divadlo nenavštívím‘. Na druhou stranu slyšíme
od spousty diváků, jak se do divadla těší, jak jim chybí...
vydali na jiné akce a jsme v kontaktu
s jinými divadly. Všichni zaznamenávají menší návštěvnost. Diváci si
nekupují vstupenky dopředu, kvůli
možné změně podmínek řeší vše až
na poslední chvíli. Je otázkou, kolik
lidí si řekne: ‚Já to podstupovat nebudu, nesplňuji nějakou z podmínek,
radši divadlo nenavštívím‘. Na druhou stranu slyšíme od spousty diváků
– především od předplatitelů – jak se
do divadla těší a jak jim chybí. Když
jsme měli zmíněný koncert patnáctého června, všichni přišli natěšení,
vzorně připravení, s příslušným potvrzením. Kdo bude chtít do divadla
přijít, komu bude kultura opravdu
chybět, tak i přes ty drobné překážky
přijde. Odliv diváků čeká asi všechny
kulturní akce, stejně jako se to projevuje v oblasti turismu. Uvidíme, až do
jaké míry. My jsme na podzim 2020
prodávali předplatné na rok 2021.
A byli jsme opravdu zvědavi, jak to
dopadne. Obvykle jsme měli osmnáct set předplatných, tentokrát to
bylo o pět set méně.“
yy To je celkem velký pokles...
„Nás to ale naopak mile překvapilo.
(pousměje se) Obávali jsme se, že prodej bude daleko nižší. Lidé si abonmá
kupovali v říjnu, ve velmi nejisté době.
A všichni jsme tušili, že se situace moc
lepšit nebude. Přesto diváci přišli. Pro
nás je to takový malý zázrak. V Prostějovských Radničních listech jsme
našim věrným abonentům upřímně
děkovali, je to pro nás projev velké
důvěry a podpory. Obáváme se, že se
zatím do divadla nebudou vracet školní skupiny, školy se asi nebudou v plné
míře účastnit hromadných akcí.“
yy V Prostějově dlouhodobě není
profesionální divadelní soubor. Jak

se k této skutečnosti stavíte? Je reálné ho zde založit?
„Ne. Velikost města není optimální
pro existenci místního profesionálního souboru. Hanácké divadlo, dnes
HaDivadlo, odešlo po deseti letech,
v roce 1985, do Brna. Souborová divadla nový titul odehrají na místě v omezeném počtu, do naplnění divácké poptávky. A pak s ním vyjedou na zájezdy.
Stagiona je vlastně schopna nabídnout
pestřejší nabídku, může zvát různé
soubory a umělce. Navíc budova divadla vůbec nenabízí prostorové zázemí
pro souborové divadlo – to potřebuje
zkušebny, dílny pro výrobu kulis, kostýmů apod. A náklady na souborové
divadlo jsou pro zřizovatele násobně
vyšší než příspěvek pro stagionu.“
yy Ve městě však funguje řada divadel ochotnických, třeba Point,
Divadlo Hanácké obce. Jak probíhá
spolupráce?
„My s nimi spolupracujeme rádi a často, v rámci jejich a našich možností.
S Divadlem Hanácké obce a se souborem Moje divadlo uzavíráme každoročně smlouvy o spolupráci, mají tady
u nás zázemí. Divadlo Hanácké obce
zde má v suterénu svou zkušebnu,
prostor pro uložení kulis a dalších potřebných věcí, podobně jako Moje divadlo. S Pointem spolupracujeme také.
V letošní sezóně nabízíme jako bonus
pro předplatitele jejich titul Když se
zhasne. I proto, abychom do povědomí našich diváků dostali právě i místní
divadelní spolky. A možná pro diváky
věkových skupin, kteří do Pointu běžně nezavítají, bude tento divadelní kus
příjemným překvapením. Pravidelně
v Národním domě, na základě odkazu
Karly Vojáčkové, zkouší dva pěvecké
sbory Orlice a Vlastimila.“

yy Co vám osobně dává práce v divadle? A proč ji máte ráda?
„Práce v divadle je velmi pestrá, není
jednotvárná, skoro každý den na vás
čeká nějaké překvapení. Máme zde
příležitost k setkávání se se spoustou
zajímavých lidí, a to nejen v rámci
představení, ale taky v rámci řady
jiných akcí. Národní dům nežije jen
divadlem, probíhá zde spousta spolkových a společenských akcí. A s postupem času si uvědomuji čím dál
více, jakým darem je možnost pracovat v tak skvostné budově, jakou je
právě Národní dům. Čím více toho
o objektu vím, tím více se prohlubuje můj vztah k němu. Při různých
příležitostech děláme komentované
prohlídky. Na letošní prázdniny, kdy
neprobíhaly žádné velké opravy,
jsme je nabídli dle domluvy se zájemci a smršť objednávek nás opravdu překvapila. Ozývali se jednotlivci
i organizované skupiny z Prostějova
i z jiných měst. Měli jsme velikou
radost, Národní dům si takovou pozornost určitě zaslouží. Ale abych
se ještě vrátila k vaší otázce, proč
mám práci v divadle ráda. Na střední a vysoké škole jsem se divadlem
a recitací intenzivně zabývala, hrála
jsem divadlo v amatérském souboru Divadlo na dlani i v tehdy už
profesionálním Hanáckém divadle.
V budově divadla jsem se kdysi několikrát ocitla i jako účastnice Wolkrova Prostějova. Po mnoha letech
jsem se tedy vrátila na místo činu.
(smích) A jsem strašně ráda, že jsem
tady už hezkých osm let. K divadlu
jsem měla blízko vždycky, nejen jako
divák. O divadle se u nás doma díky
herecké profesi manžela mluvilo
a pořád mluví skoro každý den.“
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A ZNOVU! PROSTĚJOVSKÉ
MUZEUM OBCHÁZÍ ŠIKANA,,
ŘEDITELKU TO STÁLO MÍSTO
O
kultura
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navštivte naše nové internetové stránky www.vec
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Pondělí 15. února 2021
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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 vzpomínku 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

PODZIMNÍ 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 10. září!
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REALITY

KOUPÍM

FINANCE

Sháním pronájem bytu 1+1. Nejlépe GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
ulice Šárka a Dolní. Tel.: 721 158 330. nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
TEL.: 776 087 428
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
Prodám rodinný dům se zahradou oceňuje veškeré obrazy a starožitnos- Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
v Prostějově – Krasicích. Dům je cih- ti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodá- EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
lový, podsklepený, s byty 2+1 v příze- vejte překupníkům, ale odborníkům Tel.: 603 218 330
mí a 3+1 v patře, průjezdem, dvorem za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
a 2 garážemi.Veškeré inženýrské sítě tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
SLUŽBY
připojeny. Oprava nutná.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
Bližsí informace na tel.: 731 090 232
Platba v hotovosti za váš zajímavý starý Stříhání a úprava psů Konice a okolí.
Koupím chatu okolo Plumlova, Ptení nábytek a bytové doplňky jako obrazy, Dzbel 66. Po tel. domluvě možnost
nebo Stražiska. Tel.: 604 635 465
grafiky, starožitné zbraně i vzduchov- i u vás doma. Tel.: 601 504 173.
ky, lustry, lampy, hodiny, hodinky ka- Stavební práce Ščuka & Bureš,
Hledám ke koupi dům, i k opravám.
pesní i náramkové, rádia, fotoaparáty, tel.: 605 410 585, 774 961 449,
Tel.: 737 601 184
porcelán figurky i servisy, sklo, lidovou email: jos.bures@seznam.cz,
keramiku, staré hračky, šperky ze stříDojíždím a potřebuji koupit byt. Děkuji. bra a zlata i zlomkové, bižuterii, min- www.zednickepraceprostejov.cz
Tel: 736 791 091
ce, bankovky, známky, vyznamenání, Stěhování, vyklízení. Tel.: 775 132 134
odznaky, staré knihy, plakáty, pohlednice a spoustu dalších věcí nejraději Odvoz fekálií - čištění kanalizace.
celou pozůstalost.
Svoboda, tel.: 774 368 343.
Zavolejte přijedu - rychlé a seriózní
3OXPORYVNi3URVWČMRY jednání. Tel.: 605 138 473
Sekání vzrostlé trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. Ivo Kroupa. Tel.: 605 864 140
info@realitypolzer.cz
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Volejte: 739 322 895
'ROQtOV po. rek.
.þ
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Volejte: 739 322 895
1RYRVWDYED5'NN'UåRYLFH JDUiå]DKUDGD
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Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
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Dne 29. srpna 2021
uplynulo 10 let od tragické
nehody našich milovaných
Kateřiny BALUŠÍKOVÉ

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

129267$9%<1$./Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH

3521È-0<

Dnes, tj. 30. srpna 2021,
vzpomínáme 9. smutné výročí
od úmrtí
pana Radovana PAPOUŠKA
ze Želče.
Vzpomínají kamarádi.

267$71Ë

Zavzpomínejme
na vaše blízké!

VOLEJTE: 739 322 895

16011421482

352./,(17<+/('È0(
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Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 35m2
LQN
3OXPORYVNi
LQN
6PUåLFH60m2
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
7\ORYDpo rek.
.þLQN
3+1 Plumlovská 120m2
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUDYHGYRĜH .þ
'RPHNäHãRYNN
.þYþLQN
Volejte: 739 322 895
2+1 WinklerovaSRUHN]DĜt]HQê .YþLQN
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
Volejte: 723 335 940
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PRODÁM
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zadejte
VZPOMÍNKU
na své blízké
za pouhých

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

21082421057

1DEt]tPHSURGHMQRYRVWDYE\5'NN'UåRYLFH.OLGQiþiVW
REFHQDGRKOHGRG3Y1t]NRHQHUJHWLFNi]GČQiVWDYEDSĜHGGRNRQþHQtP'ĤPE\OVWDYČQ]D~þHOHPYODVWQtKRE\GOHQtQLNROLY
SURGHMHYãHYHY\VRNpPVWDQGDUGXDNYDOLWČ'LVSR]LþQČVHVNOiGiVSĜHGVtQČFKRGE\YHONpKRREêYDFtSRNRMHVNXFKNRXWHPWĜt
SRNRMĤNRXSHOQ\:&WHFKPtVWQRVWLNRPRU\ãDWQ\DJDUiåH
3RGODKRYpWRSHQtQDWHSHOQpþHUSDGOR
&HQD.þ

7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Dne 24. srpna 2021
uplynulo dlouhých 15 let,
kdy se s námi rozloučil
pan Jan KUČERA
ze Seloutek.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Maminko, volám Tě
a Ty jsi pryč, odběhlas, nemám Tě
jako ten klíč. Klíč k Tvému srdíčku
dnes už nemám, ruce své k nebíčku
marně zvedám. Maminka, láska má
pro mě vším byla, za všechno na světě
chci, aby žila. Pryč je Tvé náručí,
Tvůj teplý dech, za každým slovíčkem
nechtěný vzdech. Sbohem buď,
maminko, hlídej nás z nebe,
maminko jediná, milujeme Tebe.

Odešels drahý,
bez slůvka rozloučení, tak náhle,
že těžko uvěřit.

21082711078

%<7<

Dík za to, čím jste nám v životě byli,
za každý den, jenž jste pro nás žili.

a jejího syna
Jiřího
z Vrchoslavic.
S láskou vzpomínají tatínek
a bratr Roman s rodinou.

2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
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řádková inzerce / vzpomínky
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Dne 2. září 2021
by se dožil 100 roků
pan Zdeněk STODOLA
z Biskupic.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami

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

Dnes, tj. 30. srpna 2021,
si připomeneme 6. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Jan PÁLENÍK
z Křenůvek.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.
Dnes, tj. 30. srpna 2021
2021,,
vzpomeneme 1. smutné výročí
od úmrtí
paní Marie KOŘÍNKOVÉ
z Ondratic.
S láskou vzpomínají dcery Blanka,
Marie a Blažena s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku
Vám, kdo jste ji znali
a měli rádi.

Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky zanechal.
Odešla jsi, jak Bůh si přál,
v našich srdcích však žiješ stále dál.

Dnes, tj. 30. srpna 2021,
vzpomínáme 9. smutné výročí,
co nás opustila
paní Ludmila PÍRKOVÁ
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku děkuje
manžel, dcera a vnučka.

Člověk nezemře,
dokud ho někdo jiný nosí
ve svém srdci.

Dne 31. srpna 2021
vzpomeneme 6. smutné výročí,
co nás opustil
pan Zdeněk DOSEDĚL,
dlouholetý školník ZŠ Plumlov.
Stále vzpomínají dcera Vlasta
a Zdenka s rodinami.

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK 3. září,
v 10.00 hodin

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
21061620769

Pohřební služba Pavel Makový,
Drozdovice 79 a Brněnská 104, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004

21082611073

20091121414

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

Prodám Škoda Felicie kombi 1,3MPI,
r.1997, LPG, zahrádka, tažné.
Cena:8 500,- Kč. Tel.: 776 578 678.

21080920982

AUTO-MOTO

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Pěničková 1927
Vlasta Zapletalová 1923
Karla Kamasová 1933
Miroslav Trunečka 1951
Vlastislav Švarc 1933
František Weinlich 1953
Marie Kučerová 1943
Milan Kleiner 1923
Marie Marková 1934

Prostějov
Dlouhá Ves
Soběsuky
Prostějov
Brodek u Pv.
Kobeřice
Smržice
Seloutky
Stínava

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 30. srpna 2021
Jaroslava Molová 1928 Olšany u Prostějova 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Úterý 31. srpna 2021
Jaroslav Maňák 1959 Prostějov 11.30 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 3. září 2021
Marta Luběnová 1958 Prostějov 13.30 kostel Němčice na Hané
Marie Nezvalová 1935
Hana Fanturová 1950
František Tesárek 1944

Vícov Julius Čureja 1947
Čehovice Anna Krajčová 1935
Smržice

Vrbátky
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiřina Bahnová 1948

Prostějov Jiří Látal 1940

Prostějov Michal Bébar 1969

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Jiří Soldán 1961
Mostkovice
Ludmila Vyoralová 1931 Prostějov
Dagmar Strouhalová 1952 Prostějov
Marta Crhonková 1934
Drahany

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 30. srpna 2021
David Staněk 1975 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

Bedihošť

soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ulice Bohumila Šmerala
Petr RANDUS, Držovice
Výhercezískává:VOLNÝ VSTUP PRO 2 OSOBY v hodnotě 600 Kč.

Také čtyřiatřicáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKA 2. ZÁŘÍ 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
Pokáč
Iveta KOŘÍNKOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
...K REPARÁTŮM
Marie SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na zkušební lekci.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 9, 3, 3
Jana TRAJEROVÁ , Prostějov
Výherce
Vý
V
ýh získává:
ýh
í
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na firemní služby.
SU
DO
KU

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

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Pomalu ale jistě na místě do školy nakoupíte.
Bohumil VÉMOLA , Kelčice
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20050760687

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
Vydavatel týdeníku PROSTĚJOVSKÝ Večerník – společnost Haná Press s.r.o. - zpracovává
osobní údaje o soutěžících v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště. V případě zaslání odpovědi
e-mailem, SMS zprávou či v případě jejího oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec
uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy
zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů:
jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQD]NXãHEQtOHNFL

SUDOKU

OSMISMĚRKA
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21061860779

ATOL, BALADA, DLAB, DROPS, DUET, EDÉM, KAKTUS, KAŇKY,
KŘEZ, LAMY, LEMY, MACECHY, MAKAK, MAKÝ, MLSAL, MUTANT,
NATÉ, NÉST, PACHT, PEPA, POSOLIT, PUDL, REKTOŘI, RUBL,
SCHODEK, TAXA, TETA, VDOVY

20122262018

... RYCHLÉ KÁRY
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do SPORTU
a graficky lehce poupravili nedávný úlovek prostějovských
hokejistů, jehož vedení Jestřábů přivábilo z ostravské
Poruby...
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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zveme vás...
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ATLETIKA:

ku
Qtku
TIP 9HîHUQt

úterý 31. srpna
13.00 Čokoládová tretra (běžecké závody
pro děti do 11 let, atletický stadion ZŠ Jana
Železného Prostějov)

PROHLÍDKY RADNICE S PRIMÁTOREM
KDY: PÁTEK 3. 9. 2021, 14:00 Dz 15:30 HODIN
KDE: NÁM. T. G. MASARYKA 14, PROSTÌJOV
Stejně jako v minulých letech i letos
mohli návštěvníci Prostějova během dvou měsíců prázdnin využít
komentovaných prohlídek města.
Navíc byly druhým rokem obohaceny o vstupy do interiéru radnice,
jež se těší velké oblibě. Na zahájení
turistické sezóny se v červenci průvodcem stal sám primátor města
František Jura, který tento pátek
turistickou sezónu na radnici symbolicky i ukončí.
Průvodcovská služba po městě je
realizována ve spolupráci se Střední
odbornou školou podnikání a obchodu a pravidelně v letních měsících
slouží nejen návštěvníkům Prostějova. V loňském roce k ní navíc přibyly

prohlídky prostor radnice, dokonce
i těch, které nejsou běžně přístupné.
Ty se u občanů města i návštěvníků
z okolí staly populárními. V oblibě je
má i primátor statutárního města Prostějova. „Provádím druhým rokem,
loni to byla premiéra. Zájem, se kterým se lidé hlásili, byl veliký, což mě
těší,“ pousmál se František Jura.
Návštěvy radnice doplňují tradiční
komentované prohlídky centra města,
kostela Povýšení sv. Kříže a výstupu na
věž. Primátor Jura se stejně jako loni
ujal první a poslední komentované
prohlídky radnice. „Musím říct, že je
to takové příjemné zpestření práce.
Pro mě bylo zajímavé, když jsem se
na to připravoval, že jsem se seznámil

s mnoha skutečnostmi týkajícími se
naší radnice. Je to pro mě jistým způsobem i poučné a zajímavé. Vždycky
se na provádění těším, lidé chtějí přijít,
panuje příjemná atmosféra. Snažím se
to pojmout trochu netradičně a říct
věci, které návštěvníci normálně při
prohlídkách neslyší,“ přidal první muž
radnice.
Ovšem pozor, jelikož je počet
účastníků v jedné skupině kvůli
opatřením stále omezen na dvacet
osob, je nutno se předem objednat
v turistickém informačním centru,
a to na tel. čísle 800 900 001. Akce
se koná za mimořádných opatření
v souvislosti s koronavirovou pandemií.
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7. KOLO

v
TJ Sokol I Prostějo
areál u sokolovny na Skálově náměstí

5OTåKEM¾wNCRMC

vs.

Čakovice B

sobota 4. září, od 14.00 hodin
Připravte svá kola, šlapka ze Smržic už zase volá.
Tuto sobotu 4. září od 7.00 hodin.
Více na dvoustraně 12-13

%JCTKVC2TQUV÷LQX
NGVRQO¾J¾OG

30. srpen 2021 od 14.00 hodin
na náměstí T. G. Masaryka
v Prostějově

více na dvoustraně 28-29

)LOPRYÇGLYDGHOQËRNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, Prostějov
pondělí 30. srpna
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
česká komedie
20:00 JABKA
komedie Řecko
úterý 31. srpna
15:00 METRO SENIOR: MATKY
česká komedie
17:30 PRVOK, ŠAMPÓN,
TEČKA A KAREL
20:00 ZÁTOPEK
životopisný film ČR
středa 1. září
17:30 ZÁTOPEK
20:00 KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA
český dokument
čtvrtek 2. září
17:30 AFTER: TAJEMSTVÍ
romantický USA
20:00 SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
americký akční
pátek 3. září
15:30 MIMI ŠÉF:
RODINNÝ PODNIK
animovaný USA
17:30 ATLAS PTÁKŮ
české drama
20:00 ZÁTOPEK
sobota 4. září
15:30 MIMI ŠÉF:
RODINNÝ PODNIK
17:30 ZÁTOPEK
20:00 AFTER: TAJEMSTVÍ
neděle 5. září
10:30 MIMI ŠÉF: RODINNÝ
PODNIK
15:30 DRAČÍ ZEMĚ
německý rodinný film
17:30 SHANG-CHI A LEGENDA
O DESETI PRSTENECH
20:00 CANDYMAN
horor USA

Knihovna

Zámek
Èechy p. Kosíøem

Mánesova 1, Čechy p/K
Skálovo nám.6, Prostějov
sobota 4. září
pondělí 30. srpna
17:00 NA KŘÍDLE(CH) PÍSNÍ
11:00 PIZZA KVÍZ
soutěž v luštění hádanek, křížovek a kvízů klavírní koncert Venduly Urbanové
čtvrtek 2. září
15:00 JAK OBALIT KNÍŽKU
Zámek
výuka balení knih do fólií
Plumlov
do 30. září
ODLOŽ MOBIL A VYHRAJ
Plumlov
zbavte se starého telefonu a vyhrajte
sobota 4. září
poukaz na nákup knih za 1000 Kč
16:00 BARBORA DOSTALÍKOVÁ
klavírní koncert
17:00 PAVEL ŠUBČÍK
Muzeum a galerie
vernisáž obrazů
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

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 5. září
FENOMÉN SAUDEK
výstava fotografií
početná kolekce manýristických fotografií, na
nichž se objevuje i ikonická „zeď,“ dominanta
ze 70. let minulého století, ale i mnoho dalších
a také obrazy, kterými se slavný fotograf vyjadřuje v poslední době, je dovezena do Prostějova poprvé a originálním doplněním jsou fotografie prostějovských tvůrců, kteří tak chtějí
vzdát poctu ikoně vzbuzující neskonalý obdiv

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

Prostìjovské
léto
Náměstí T. G. Masaryka
(před budovou muzea)
pátek 3. září
VEČER S LOLLIPOPZ
18.00 Lollipopz
18.00 Hrátky s přírodou - soutěže pro děti
zajišťuje Ekoncentrum Iris

Zámek
Prostìjov

virtuální prohlídka a video na
Duha
www.teliportme.com
VÝSTAVA
OBRAZŮ
Kulturní klub
VIKTORA HOHAUSE
malíř-samouk, nesmírně talentovaný
Školní 4, Prostějov
a svébytný umělec byl s Prostějovem
do 31. srpna
spjatý přes padesát let, stal se jeho jakýmsi
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
výtvarným kronikářem, když zachycoval
LUĎKA MAŘÁKA
výstava Spolku prostějovských fotografů jeho atmosféru, proměny i pulzující život

CYKLISTIKA:
úterý 31. srpna

pátek 3. září

13:00 SEMINÁŘE
WOLKROVA PROSTĚJOVA
16:30 PŘESÝPANÍ
MD - jeviště
autor a režie: Hana Voříšková, Choceň
17:30 PŘESÝPANÍ
18:30 HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE (DUHA)
20:00 ZAHÁJENÍ 64. ROČNÍKU
WOLKROVA PROSTĚJOVA
náměstí T. G. Masaryka
spojené s předáním symbolického klíče
od městských bran
CIRKUS TROCHU JINAK
- ON THE ROAD
novocirkusová inscenace, režie
a dramaturgie: Václav Pokorný, Pavel Gejguš
21:30 P/\ST
Zahrádka ND
pražské experimentálně rapové duo

8:00 HLEDÁNÍ HLASU
MD - přednáškový sál
hlasová rozcvička určena sólovým
recitátorům 2. kategorie a všem dalším
zájemcům
8:35 PREZENCE RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
MD - jeviště
9:00 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 2. KATEGORIE
MD - jeviště
14:15 SEMINÁŘE
WOLKROVA PROSTĚJOVA
14:15 ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
2. KATEGORIE
MD - červený salonek
17:45 NA BŘEHU ŘEKY MORAVY
DUHA
Uherské Hradiště
PODUČITEL
autor předlohy: Alois Doufalík, J. A. Komenský, sestavovatel: Stanislav Nemrava, režie:
Hana Nemravová
18:30 HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE (DUHA)
19:30 ZAHRADNÍČEK/Vše mé je tvé
MD - jeviště
inspirativní představení, Divadlo JEDL, hrají:
Saša Rašilov a Lucie Trmíková, režie a scéna:
Jan Nebeský
21:00 VOJTĚCH KŮRKA
Zahrádka ND
prostějovský hudebník

středa 1. září
8:00 HLEDÁNÍ HLASU
MD - přednáškový sál
hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům1. kategorie a všem dalším zájemcům
8:35 PREZENCE RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 1. KATEGORIE
MD - jeviště (1.+ 2. + 3. skupina)
9:00 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 1. KATEGORIE
MD – jeviště (1.+ 2. + 3. skupina)
12:45 SEMINÁŘE
WOLKROVA PROSTĚJOVA
12:45 ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
1. KATEGORIE
MD - červený salonek (1.+ 2. + 3. skupina)
20:00 DOTmy
Zahrádka ND
folková kapela

čtvrtek 2. září
8:00 HLEDÁNÍ HLASU
MD - přednáškový sál
hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 1. kategorie a všem dalším zájemcům
8:35 PREZENCE RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 1. KATEGORIE
MD – jeviště (4. + 5. + 6. skupina)
9:00 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 1. KATEGORIE
MD – jeviště (4. + 5. + 6. skupina)
12:45 SEMINÁŘE
WOLKROVA PROSTĚJOVA
12:45 ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
1. KATEGORIE
MD - červený salonek (4. + 5. + 6. skupina)
16:45 VŠECKY BARVY - SOVÍ ZPĚV
MD – jeviště
Most, autor předlohy: Iva Procházková, název
literární předlohy: Soví zpěv, režie: Pavel Skála
18:15 V.E.M. 3 ROHLÍKY – VIR TRIO
MD - jeviště
Karviná, autor hry: Radka Veselá a soubor,
režie: Radka Veselá
19:00 HODNOCENÍ POROTY D
IVADEL POEZIE (DUHA)
21:00 TVL
Zahrádka ND
funkrockovákapelazKrálovéhradeckéhokraje

sobota 4. září
8:00 HLEDÁNÍ HLASU
MD - přednáškový sál
hlasová rozcvička určena sólovým recitátorům 3. kategorie a všem zájemcům
8:35 PREZENCE RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 3. KATEGORIE
MD – jeviště
9:00 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
SÓLISTŮ 3. KATEGORIE
MD – jeviště
11:50 OSAMOCENÁ
MD – jeviště
Hradec Králové, ckd, autor hry a režie: Pavla
Bútorová Šefrnová
12:30 ROZBOROVÝ SEMINÁŘ
3. KATEGORIE
MD - červený salonek
13:00 HODNOCENÍ POROTY
DIVADEL POEZIE (DUHA)
19:00 TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
DUHA
závěrečný večer 64. ročníku Wolkrova
Prostějova s předáním cen festivalu

sobota 4. září
7.00 Smržická šlapka (tradiční cyklistický
závod pro všechny, hřiště Smržice)

FLORBAL:
úterý 31. srpna
19.20 FBC Playmakers Prostějov – IBK
Bisons Přerov (přípravný zápas mužů,
sportovní hala Vrbátky)

HASIÈI:
sobota 4. září
9.00 Okresní dětská liga (6. kolo Okresní
dětské ligy, požární hřiště Bousín)
14.00 125 let SDH Mořice (oslavy
půlkulatin sboru dobrovolných hasičů)
neděle 5. září
12.30 Hodový pohár (7. kolo Okresní
dětské ligy, požární hřiště Bílovice-Lutotín)

NORDIC WALKING:
úterý 31. srpna
18.00 Nordic walking procházka (trénink
techniky nordic walkingu, jízdárna Cavalo)

akce
a
ce v regionu
g
Na křídle(ch)
písní na zámku
Koncert Na
křídle(ch) písní
proběhne v sobotu 4. září od 17.00
hodin ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem. Za klavír usedne
Vendula Urbánková působící v současné době v Paříži a svým zpěvem nás
okouzlí Lucie Laubová spolupracující
s mnohými hudebními tělesy po celé
ČR. Tyto dvě dámy vám představí více
či méně známá díla Vítězslava Nováka, Antonína Dvořáka, Milana Dvořáka a Fryderyka Chopina. Vzhledem
k omezenému počtu míst doporučujeme rezervaci prostřednictvím tel.
č. 773 784 110 nebo e-mailu rezervacecpk@seznam.cz.

Kempfest na Žraloku
Od folkloru k rocku se v sobotu budou moci vydat všichni návštěvníci
společně s kapelami na jednodenním
hudebním festivalu v kempu Žralok.
Brány nultého ročníku se otevřou ve
14.00 hodin a celá sobota 4. září se
u Podhradského rybníka v Plumlově
ponese hlavně v duchu lidových písní, které zazpívá Vašek Řihák za doprovodu cimbálové muziky. Kromě
této kapely se však mohou diváci těšit
také na kapelu Cimbálová muzika
Harafica a poslední vystoupení bude
patřit lidovým písním ve folkrockových úpravách nové kapely Moravians
s frontmany Eliškou Bučkovou a Vaškem Řihákem.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, Prostějov
* v úterý 31. srpna od 9:30 do 13:30 hodin se koná vycházka pro rodiny s dětmi
do okolí Alojzova doplněná hravými aktivitami „PUTOVÁNÍ ZA VÁŽKOU
– DEN NA LOUCE“. Účastníci navštíví
mokřad pod Alojzovem, seznámí se se zástupci hmyzu a chvíli se zapojí do hrabání
a úklidu sena. Vydají se také do okolních
lesů. Společný odjezd autobusem do
Alojzova v 9:30 hodin (st. č. 12), návrat
do 13:30 hodin. Délka trasy asi 4 km.
* ve středu 1. září od 8:30 do 12:00
hodin se uskuteční vycházka PODÉL
MLÝNSKÉHO NÁHONU nejen pro seniory, při které si všichni společně projdou
část trasy, po které teče Mlýnský náhon.
Ukázka historických fotografií a map. Sraz je
v 8:30 hodin na autobusové zastávce „Mostkovice-kino“, návrat kolem 12:00 hodin autobusem MHD č. 4. Délka trasy asi 4-5 km.
* v sobotu 4. září od 9:00 do 14:00
hodin je na programu společný CYKLOVÝLET NA VELKÝ KOSÍŘ nejen
pro rodiny s dětmi. Cestou budou navštíveny zajímavá místa a rozhledna, pro
všechny účastníky budou připravené
informace i hravé aktivity. Sraz je v 9:00
hodin na Husově nám. 91 u hlavního
vchodu do školy.

MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* ve čtvrtek 2. září je na programu akce
LÉTO S CIPÍSKEM pro maminky s dětmi od 8 do 12 měsíců v herně MC Cipísek.
Na akci je nutné se přihlásit předem.
* v úterý 31. srpna od 9:00 do 18:00
hodin se koná samoobslužná POHÁDKOVÁ CESTA KOLEM HLOUČELY aneb procházka s úkoly kolem
Hloučely. Pan vodník bude doma cca
od 9:30 do 11:30 hodin v blízkosti
občerstvení u Abrahámka. Není nutné
se hlásit předem.
SONS PROSTÌJOV
Prostějovská pobočka Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
(SONS) poskytuje zrakově postiženým
klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci
dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
*ve čtvrtek 2. září od 9:00 do 12:00
hodin se koná PLETENÍ Z PEDIGU
v klubovně na Svatoplukové 15.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15:
pondělí 9.00-12.00, 14.00-16:30, čtvrtek
9.00- 12.00 a dále po tel. domluvě.

KDE SE CO DÌJE?
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RÙZNÉ...
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
Provozní doba: úterý a středa od 8:30
do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty.
Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).
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.
Provozní doba: pondělí od 8:00 do 12:00
a od 12:30 do 14:00. V úterý a ve středu
po telefonické domluvě.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Každé pondělí od 16:00, po telefonické domluvě, nabízíme podporu
a doprovázení při hledání řešení v čase
náročné životní etapy, či manželské krizi.
Poradenství pro rodiče při obtížích ve
vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
směřování. S psycholožkou Marcelou
Anežkou Kořenkovou.
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navštivte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

POKÁČ, HRŮZA
A „FALEŠNÍ“
BEATLES

KULTURA

21081311010



SPOLEČNOST

FENOMENÁLNÍ

PARAŠUTISTÉ
TISTÉ
DUKLY PROSTĚJOV
čtyři zlata,
dvě stříbra
a jeden bronz

Číslo 34 •Ročník 25
Pondělí 30. srpna 2021
Naleznete
uvnitř

BÁLINTŮV PŘESTUP

ƔƔ Odchovanec prostějovského basketbalu a člen širšího kádru reprezentace České republiky opustil Orly
strana 31

NOVÉ DRESY

ƔƔ Marketingový manažer prostějovského hokejového klubu odtajnil,
v čem Jestřábi odehrají nový ročník
Chance ligy
strana 42

3x foto: Michal Sobecký, Jan Frehar, Michal Kadlec
2CTCwWVKUVÆ#51&WMNC2TQUV÷LQXUM¾MCNKPC/5X4WUMWUMX÷NG
Æ 51

Hudební fanoušci
PÈOLzQÈ3URVWÈMRYVNÅ
OÅWRYUFKROÉ
dvoustrana 26-27
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Marek SONNEVEND
TANAJ, PROSTĚJOV Úžasným způsobem zvládli parašutisté
Armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov první ze dvou soutěžních vrcholů letošní sezóny, kterým bylo civilní mistrovství světa 2021
v Rusku. Famózní výsledkový účet z daleké Tanaje na Sibiři zní až neuvěřitelně: sedm vybojovaných medailí včetně čtyř titulů!

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

ƔƔ Nadcházející sobotu oslaví jednatřicáté
narozeniny prostějovský rodák a hokejový
obránce Ondřej Vitásek, český reprezentant
a aktuální člen kádru extraligového Liberce.
ƔƔOd dnešního dne, tj. pondělí 30. srpna
do soboty 4. září bude za příznivého počasí
provedeno chemické ošetření keřových záhonů přípravkem Touchdown Quattro. Lokality města najdete na www.prostejov.eu.
ƔƔ O víkendu sehraje „B“ tým florbalových FBC Playmakers Prostějov první
přípravný zápas, soupeřem budou Letovice
hrající o úroveň výše.

C\¾ąÊ

od 15.00 do 18.00 ukázková hodina zdarma
registrujte se na prostejov@helendoron.cz nebo na tel. 604 792 446

ƔƔ V brzké ráno pátečního dne se stala
dopravní nehoda v Plumlovské ulici, kdy
starší cyklista jel před osobním vozidlem
Fiat Punto ve směru do centra. Jeho řidič jej
ovšem při předjíždění srazil, naštěstí došlo
jen k lehkému zranění. Škoda byla vyčíslena
na 30 000 Kč.
ƔƔOd 1. září do 1. prosince bude uzavřena
část silnice II/449 od křižovatky s II/366 po
nový úsek silnice směr Smržice. Důvodem
je přeložka silnice. Objízdné trasy najdete
na www.prostejov.eu.

od 3 měsíců do 19 let

ƔƔ Prostějovská tenistka Tereza Smitková (349. ve světovém žebříčku WTA)
skončila na turnaji v Přerově ve čtvrtfinále
dvouhury, když nestačila na Rumunku Ignatikovou dvakrát 4:6.

tel.: 604 792 446

21052740672

Foto: archiv Libora Jirouška

www.helendoron.cz

boje na zelených trávnících aneb
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VYDAŘENÝ
MALEČEK

ƔƔ Na prostějovském velodromu se
v uplynulém týdnu najezdily statisíce
koleček. Kdo byl nejrychlejší?
strany 47 až 48

ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL
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PROSTĚJOV Jediné kolo zbývá dohrát ze základní části 1. ligy družstev mužů ČR 2021.
A nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov právě v tomto posledním utkání dlouhodobé fáze doma proti Čakovicím B
(sobota 4. září od 14.00 hodin, areál
u sokolovny na Skálově náměstí)
rozhodnou o tom, jestli postoupí do
play-off, nebo spadnou do bitev o záchranu.
Hanáci jsou v průběžném pořadí druhé nejvyšší soutěže čtvrtí, ovšem s nedosažitelnou ztrátou na třetí Start Praha a se stejným čtyřbodovým ziskem
jako pátý Český Brod, šestá Zruč-Senec
i sedmá rezerva Čakovic. Předkolo vyřazovacích bojů si přitom zajistí třetí až šestý
tým konečné tabulky, zatímco sedmý i osmý
celek půjdou do zápasů o udržení.
„Tabulka je od čtvrtého místa dolů nesmírně
vyrovnaná, ale přesto platí jedna podstatná věc:
pokud béčko „Čako“ jakkoliv porazíme, postoupíme do play-off. Navíc budeme mít v předkole
hraném na jediné střetnutí velmi pravděpodobně výhodu domácího prostředí. V případě remízy by nám účast ve vyřazovací části také neměla
utéct, naopak prohra znamená téměř jistě záchranářské starosti,“ řekl Večerníku trenér Sokola I Richard Beneš.
(son)

vs.
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TBALEM

I.A tøída, SK. B – 6. KOLO

I.A tøída, SK. B – 6. KOLO

I.B tøída, SK. A – 6. KOLO

I.B tøída, SK. A – 6. KOLO

I.B TØÍDA, SK. B – 6. KOLO

PØEBOR OFS-II. TØÍDA – 6. KOLO

SK PROTIVANOV
FC BEŇOV
SOBOTA 4. 9. 16.00 HODIN

FC KOSTELEC NA HANÉ
TJ SPARTAK LIPNÍK N.B.
SOBOTA 4. 9. 16.00 HODIN

TJ SOKOL OTASLAVICE
FK TROUBKY
SOBOTA 4. 9. 16.00 HODIN

TJ SOKOL PIVÍN
TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
NEDĚLE 5. 9. 16.00 HODIN

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SOKOL VELKÝ TÝNEC
NEDĚLE 5. 9. 16.00 HODIN

TJ SOKOL VÍCOV
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
NEDĚLE 5. 9. 16.00 HODIN

Fotbalový stadion v Protivanově

Fotbalový stadion v Kostelci na Hané

Fotbalový stadion v Otaslavicích

Fotbalový stadion v Pivíně

Fotbalový stadion v Mostkovicích

Fotbalový stadion ve Vícově

společnost

Národního domu,“ svěřila se Večerníku Milada Sokolová, předsedkyně
Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Poslední Restaurant Day se konal
v únoru loňského roku¨. „Od té doby
jsme ho kvůli velmi přísným protiepidemickým opatřením zorganizovat
nemohli. Jsem tedy osobně ráda, že
po tak dlouhých měsících zde máme
první postcovidový Restaurant
Day, a myslím, že se vydařil,“ mínila
v neděli odpoledne Sokolová, která
gastronomické setkání již několik
let úspěšně pořádá. Jak dále z jejího

ohlasu vyplývá, akce se vydařila po
všech stránkách. „Musím ale říct,
že letos bylo hodně složité tuto akci
zorganizovat. Ze sedmnácti přihlášených prodejců jich nakonec přišlo
pouze jedenáct. To mě nesmírně
mrzí, protože příchozím na poslední chvíli odřekli spoustu zajímavých
pokrmů nebo dalšího sortimentu.
Museli jsme se tak dnes spokojit
s menší nabídkou než v uplynulých
letech. Přesto se domnívám, že lidé
byli spokojeni s tím, co se jim dnes na
zahrádce Národního domu nabídlo.
Tradičně se zde grilovaly chobotnič-

jjaký
aký byl
byyl ssrpnový
rppnový
vý restaurant
resstauurant day...
dayy...

„Trochu jsem se obávala, že bude špatné počasí, do poslední chvíle jsem
proto uvažovala, že celou akci přesuneme dovnitř Národního domu. Sice
pár kapek z nebe spadlo, ale nakonec
počasí vyšlo a my jsme letošní Restaurant Day mohli nechat na zahrádce

Michal
KADLEC

pro Večerník

původní
reportáž

Prodávaly se chobotničky,
makronky i pálivé fazole v omáčce

0¾XwV÷XPÊEK 4GUVCWTCPV &C[ RąÊOQ
RTCJNK RQ NCJQFPÚEJ OCMTQPM¾EJ
Foto: Michal Kadlec

www.vecernikpv.cz
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4x foto: Michal Kadlec

nedutaly a s chutí sledovaly napínavé
příběhy.
Pro starší návštěvníky byla připravená
řada stánků s regionálními produkty,
které si mohli za symbolické ceny nakoupit a podpořit tak lokální farmáře.
Nechyběla samozřejmě ani přehlídka
zvířat, která se s radostí nechávala od
návštěvníků opečovávat. „Jezdíme takto v rámci akce Poznej svého farmáře

0CCMEKUGDCXKNKXGNEÊKVKPGLOGPwÊ(QVQ,CP(TGJCT

www.vecernikpv.cz
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KOSTELEC NA HANÉ Farský areál, to není jen místo k rozjímání nebo
modlitbám, ale každoročně se zde
koná také výstava chovatelů. V neděli
tento fakt prozrazuje všudypřítomné
kvokání a šelestění křídel. Brzy jsou
mezi návštěvníky vidět i jejich původci, tedy slepice, husy, holubi. A o kus
dál? Desítky a desítky králíků, přinejmenším tucet různých plemen. A právě králíci bodovali snad nejvíce ze všeho. „Šel jsem do kostela a po cestě jsem
se šel podívat, co je za akci. Bydlím
zde krátce, takže objevuji. A výstava?
Zaujala víc malého, kterému se líbili
králíci,“ svěřil se Večerníku, který se na
akci přijel podívat, jeden z účastníků
představující se jako Honza.

A nezaujaly jen králíci, ale i sebritky,
brahmánky, paduánky i další plemena
drůbeže vzbuzovala nejen dětský údiv.
„Podívej, jakou má chocholku,“ je slyšet
z jedné strany. „Jé, ti jsou nádherní!“ jásají děti od voliéry s indickými pávíky,
sněhově bílými holuby. „Z holubů zde
máme anglické voláče, což je docela
rarita. Dále birminghamského rollera,
což je plemeno, které nevynikne tolik
vzhledem jako letovými schopnostmi, dělá ve vzduchu takové kotouly.
A pak máme i bojová plemena. Jsou ale
víc bojová vzezřením než chováním.
A z králíků? Třeba zaječí, což je zvláštnost. Podobně sallander,“ ujme se mě

Michal SOBECKÝ

záhy Jiří Novotný, jeden z hlavních organizátorů akce.
O návštěvníky nemají tyto akce nouzi.
U ručně dělaných langošů se stojí fronty
a občerstvení mizí před očima. „Máme
šest posledních,“ zahlaholí muž, který
má na starost mimo jiné párky v rohlíku.
I další pokrmy rychle dochází. Pozornost
účastníků se zkrátka napůl rozdělila mezi
zvířata a jídlo. „Kostelecká výstava jako
tradičně probíhala v období hodů. Takže
o návštěvníky bylo postaráno. Hody navíc pronikly i do farského areálu,“ konstatuje s úsměvem Novotný.
K faře si tak našli cestu nejen chovatelé-odborníci, ale také řada rodin.
„Chovatelé nejsme, ale tihle dva přijeli
až z Kladna. Jen kvůli výstavě a hodům.

Chodíme každý rok,“ říká Pavla Enevová.
„Zdá se mi, že těch zvířat je tady víc, než
bylo. Nebo je to tím, že jsme vždy chodili
až odpoledne. Je to tady moc krásné, pro
děti super,“ dodává. „Přišli jsme se podívat kvůli dětem. A snažíme se přemluvit
babičku, že by si měla pořídit slepičky,“
přidává se další z návštěvnic Veronika
Vaňková.
Nejen děti obvykle po hodině i delším
čase odchází pozitivně naladěné. Dospělí si rovněž přišli na své. Navíc kromě
zážitků se ztělesněním roztomilosti v podobě králíků totiž často odchází posilněni
občerstvením nebo s nějakou pěknou
cenou. Pokud už jste si mysleli, že letošek
byl ochuzen o tombolu, tak ne – ani ta nemohla chybět.

Nejlepší spojení? Zvíøata a jídlo

po celé republice a snažíme se podpořit
místní farmáře. Pořádající farmy však
musí splňovat určitá kritéria a musím
říct, že právě zde ve Štětovicích je to
opravdu nádherné a skvěle se o všechno starají. Celkově i velmi rád jezdím
na Moravu, kde je zkrátka všechno více
přátelské,“ prozradil ředitel Zařízení
služeb při ministerstvu Lubomír Augustín zaštiťující celou akci.
I když se návštěvníků vystřídalo
velké množství, přece jen jich ředitelka Zlaté farmy čekala o něco
více. „Musím se přiznat, že zájem
jsme čekali ještě o něco větší, v žádném případě bych však neřekla, že
je akce nevydařená. Lidé se baví
a celkově si to zde pochvalují, a to
je důležité. Pokud ještě podpoří lokální farmáře, tak je to ta nejlepší
vizitka,“ přidala svůj pohled Zlata
Ronzová Mádrová.

místní farmáøe

9ÛVWDYDFKRYDWHOĎSĆLO¿NDODGDY\1DFKOXS¿êHDRSHĆHQFH

Akce přilákala řadu návštěvníků. Nejvíce se jednoznačně bavily děti, které
hojně využívaly možnosti nakrmení
zvířat, projížďky na koni, skákacího
hradu a dalších připravených atrakcí.
Při loutkovém divadle pak doslova ani

Jan FREHAR

ŠTĚTOVICE Zlatá farma lákala předminulou sobotu na velmi
bohatý program. V rámci akce
pořádané Zařízením služeb při Ministerstvu zemědělství objevovali
nejen místní, ale i návštěvníci z různých koutů regionu místní farmáře
a jejich produkty. Kromě možnosti
zakoupení produktů nechybělo pro
návštěvníky z pohledu občerstvení
opravdu nic. Od kuřecího přes hovězí, lákala ochutnávka ryb. K zahnání žízně pak sloužily všemožné
druhy tekutin. Bohatý program
byl připraven také pro děti. Opět
se potvrdilo přátelství mezi dětmi
a zvířaty a vedle různých soutěží
děti zhlédly připravené divadelní
představení.

Ve Štìtovicích poznávali
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PROSTĚJOV Po dlouhých osmnácti měsících se do Prostějova
vrátil populární Restaurant
Day. Okrašlovací spolek města
Prostějova v čele s předsedkyní
a hlavní organizátorkou Miladou
Sokolovou pořádal tuto populární akci domácích kulinářů naposledy v únoru loňského roku, od
té doby k tomu nebyla kvůli koronavirové pandemii příležitost.
V neděli 29. srpna se ale konečně
ze zahrádky Národního domu
linuly rozličné vůně a početná
návštěvnost na sebe nenechala
dlouho čekat. Příchozí zamířili
ochutnat dobroty všeho druhu,
u čehož Večerník, jakožto mediální partner, nemohl v žádném
případě chybět.
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30. srpna 2021

valy následným ziskem dodatečné
čtvrté sady 20:25.
„Vzhledem k dosavadní víc kondiční
přípravě včetně soustředění v Jeseníkách z minulého týdne jsme dosud nestihli tolik herních tréninků, navíc ještě
nejsme kompletní a dělali jsme spíš
jednoduché věci. Přesto už byl nejvyšší
čas absolvovat nějaké zápasy, vždyť do
startu extraligy zbývají jen čtyři týdny,“
upozornil hlavní kouč žen VK Miroslav
Čada.
„Zejména úvodní duel proti Přerovu
tak provázela z naší strany logická nejistota, holky dělaly dost chyb, nedodržovaly úplně systém a volejbalově to
nebylo nic moc. Druhý den s Frýdkem
šel výkon už nahoru, první tři sety byly
na dané období určitě solidní,“ hodnotil
Čada. „V sobotu pomohlo nastoupení Martiny Michalíkové, která v pátek
chyběla a následně dodala potřebnou
jistotu na přihrávce. Svůj velký potenciál
ukázala Raquel Löff da Silva, dobře se
prezentovala mladá Míša Smolková, jež
může být platnou posilou. A proti Frýdku-Místku se dařilo Klárce Dvořáčkové,“ přemítal ostřílený lodivod.
Konfrontaci se soupeři z nižších pater
elitní české soutěže dohodl pro zápasovou overturu záměrně. „Zatím nejsme
v dostatečné volejbalové pohodě, proto
by teď nebylo vhodné hrát proti nějakým silnějším mančaftům. Náročnost
se bude zvyšovat při dvou turnajích
před začátkem sezóny.“ Za důležité považoval dát prostor v obou mačích všem

přítomným svěřenkyním. „Je dobře, že
nastoupila i Gábina Kopáčová, byť ještě
není zdaleka fit,“ zmínil Čada.
Nyní se před prostějovským výběrem otevírá období intenzivní práce
na sehrávání kolektivu. „Kondici budeme dál dělat, ale už méně. Přednost
dostane hra, přičemž v nejbližším týdnu máme na programu jen tréninky bez
dalších zápasů. Ty přijdou na řadu až
o druhém zářijovém víkendu na turnaji
v Brně a týden nato při dalším turnaji
v Olomouci, což bude generálka na
ligu,“ potvrdil stratég.
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Uprostřed tohoto týdne přitom áčko
VK konečně dostane kompletní hráčské složení. „Kája Fričová se k nám po
vyřazení Slovenska z mistrovství Evropy připojí ve středu prvního září a Simča Bajusz po vypadnutí České republiky
dorazí o den později. Holky by po reprezentačním zápřahu asi potřebovaly
delší oddech, také o něj žádaly. Úvod
soutěže se však rychle blíží, není času
nazbyt a my je tady potřebujeme v rámci možností co nejdříve právě kvůli
zmíněnému sehrávání celého družstva,“
zdůraznil Miroslav Čada.

Foto: Marek Sonnevend

www.vecernikpv.cz

jaký byl plumlovský kotlík 2021…
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Prostějovanky jej nezačaly vůbec
dobře, často chybovaly - 2:6. Pak se
ale chytily a ve druhé polovině zahajovací sady od stavu 10:10 už byly
jednoznačně lepší – 25:17. V dalším
průběhu hostitelky neustále vedly
místy větším a místy menším rozdílem, ani jednou nemusely otáčet
skóre.
„Náš výkon však byl zatím dost syrový, holky dělaly v různých činnostech spoustu chyb, a to včetně zbytečných. Některé úseky naopak měly
kvalitu, takové výkyvy jsou pro první

přáteláky typické. Ještě musíme hodně pracovat,“ stručně okomentoval
hlavní lodivod ženského výběru vékáčka Miroslav Čada poté, co druhé
i třetí dějství dopadla shodně 25:19
a 3:0.

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 2:1, 2:6,
7:6, 10:10, 16:11, 19:12, 19:14, 22:15,
25:17. Druhý set: 3:0, 7:1, 8:5, 10:8,
13:9, 13:11, 16:11, 22:18, 25:19.
Třetí set: 2:0, 3:2, 6:2, 8:4, 8:6, 10:6,
12:9, 15:9, 16:12, 19:15, 21:15, 24:16,
25:19.
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Do základu Čadova souboru již naskočila Martina Michalíková, nejen
proto šel výkon domácích v porovnání s pátkem nahoru. Zlepšily se
vlastně všechny hráčky vékáčka –
Michala tím pádem Sokolky většinu utkání
znatelně zaostávaly. V jejich barvách
SOBECKÝ
se výrazněji prosazovaly jen univerzálka Veronika Šnellyová a gruzínská reprezentační smečařka Gvansta
Ulimbelashvili.
Prostějovský mančaft předváděl
velice slušný, místy i dost kvalitní
volejbal s občasnými výpadky. Ten

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Náhradu za zrušený
turnaj v Přerově dokonal volejbalistkám VK Prostějov druhý přípravný duel ve dvou dnech. Dvě
hodiny před sobotním polednem
šlo o klasický přátelák proti Sokolu Frýdek-Místek, v němž Hanačky znovu potvrdily roli papírově
silnějšího družstva.

1

6HW\25:20, 25:18, 25:12, 20:25
5R]KRGÿtNavrátil.
þDV1:13 hodiny. 'LYiFL 30.

nejcitelnější přišel zkraje druhého
setu, kdy hostující celek utekl ze 4:5
na 4:11. Při výborném podání Kláry
Dvořáčkové (navíc dobře nahrávala)
však devítibodová šňůra pomohla
k obratu na 13:11, načež získaly favoritky až do konce třetí sady markantní převahu.
Dařilo se zkušeným Michalíkové
i Kateřině Kvapilové, útočnými obíhačkami za hlavu často bodovala
brazilská akvizice Raquel Löff da
Silva, hodně sympatický výkon vystřihla mladá Michaela Smolková
(na hostování z Liberce) a svým dí-

lem přispěly také všechny další členky hanácké party. Vítězství 3:0 bylo
tudíž přesvědčivě zasloužené.
Až během dodatečného čtvrtého
dílu odešla děvčatům ze srdce Mo-

jak se utkání vyvíjelo...
Bodový vývoj – první set: 1:0, 1:3,
4:4, 7:5, 10:6, 12:10, 18:11, 18:13,
19:15, 22:16, 24:17, 25:20. Druhý set:
0:3, 2:3, 4:5, 4:11, 13:11, 13:13, 16:13,
16:15, 20:16, 20:18, 25:18. Třetí set:
0:1, 2:1, 2:4, 5:4, 6:7, 10:7, 16:8, 19:9,
23:10, 25:12. Čtvrtý set: 2:2, 2:4, 5:5,
7:6, 7:8, 8:11, 10:11, 10:18, 15:18,
15:21, 17:21, 18:23, 20:23, 20:25.
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klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

ravy předchozí jistota, o poznání víc
tlačící frýdecké ženy je nutily k četnějším hrubkám i nepřesnostem.
A závěr střetnutí se tak logicky odvíjel pod taktovkou TJ.
„V prvních třech setech ale holky

zahrály solidně, rozhodně lépe než
včera s Přerovem. Méně chybovaly,
víc dodržovaly systém a byly týmově
kompaktnější. Samozřejmě je však
pořád hodně co zlepšovat,“ konstatoval kouč VK Miroslav Čada.

/QOGPVMC\Rą¾VGN¾MWOG\KRTQUV÷LQXUMÚOK XéGTXGPÆO CHTÚFGEMÚOKXQNGLDCNKUV
MCOK
Foto: Marek Sonnevend

BYLI JSME
U TOHO
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Bajusz i Karolína Fričová (mistrovství Evropy), a navíc také Martina
Michalíková (bolavé rameno), juniorky patřící do kádru plnily jiný přípravný program.
Zubřice naopak dorazily s hodně
početným kolektivem, do kterého
patří tři nedávno přivedené posily
ze zámoří Alicia Gail McClellan, Latoya Kamoiya Hutchinson, Brianna
Jacqueline Gardner a rovněž čtveřice
odchovankyň VK Michaela Zatloukalová, Lucie Zatloukalová, Tereza
FOTOGALERIE
Baláková, Veronika Boudová.
klikni na
BYLI JSME
První část společné tréninkové
www.vecernikpv.cz
U TOHO
dvouhodinovky obstaraly po ne7PKXGT\¾NMC8-)CDTKGNC-QR¾éQX¾×VQéÊXRąÊRTCXPÆOWVM¾PÊU2ąGTQXGO
zbytném rozhýbání i rozpinkání
Foto: Marek Sonnevend
různé modelované herní situace,
MichalPROSTĚJOV Úvodní zápasovou sady přátelského duelu. Ten patřil při nichž si oba týmy leccos zkouprověrkou proti soupeři v aktuál- jasně domácím.
šely bez počítání bodů. Následně
KADLEC
ní přípravě na novou sezónu byl
se koučové domluvili, že si jejich
pro prostějovské volejbalistky Marek SONNEVEND svěřenkyně dají též tři cvičné sety.
páteční společný trénink s přerov- Vékáčko mělo k dispozici jen osm A tím vlastně došlo na premiérový
skými ženami ústící ve tři cvičné hráček, neboť stále chyběly Simona přátelák tohoto léta.

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ
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BYLI JSME
U TOHO

Prostějov (son) – Dlouholetý lékař volejbalistek VK Prostějov Pavel Navrátil má za sebou další akci
jakožto doktor fotbalové reprezentace starších dorostenek České republiky věkové kategorie do
devatenácti let. „Šlo o soustředění
v Praze a mezinárodní přípravný
zápas v anglickém Telfordu, což je
zajímavé, nedávno nově založené
město se sto padesáti tisíci obyvateli u Birminghamu. Naše holky
tam sice vedly 1:0, ale pak dostaly
jeden sporný gól, daly si vlastňáka
a nakonec podlehly 1:4. Přesto
sklidily od domácích uznání za
sympaticky aktivní výkon, nehrály žádného zanďoura,“ poskytl Pavel Navrátil svůj pohled. Výběr
dívek ČR U19 trenérsky vede
jeho syn Jan Navrátil a jedna z hráček Tereza Ohlídalová – momentálně nastupující za Slovácko –
pochází z Prostějovska. Po návratu
od českého nároďáku už Pavel stihl lékařsky dohlížet na prvoligový
výjezd fotbalistů Sigmy Olomouc
do Zlína. „Mimochodem hodně
úspěšný, kluci zvítězili 4:1. Což
byla jejich nejvyšší výhra za dobu
mého působení v Sigmě. Potěšilo
mě i to, že jsem se u jednoho mančaftu zase sešel s koučem Václavem Jílkem po třech letech a s asistentem trenéra Jirkou Saňákem
po dvaceti letech,“ spočítal si Navrátil.

BYLI JSME
Pavel Navrátil
znovu
U TOHO
s repre fotbalistek U19

Prostějov (son) – K neplánované
změně došlo v trenérském štábu
mládežnických volejbalistek VK
Prostějov. Ivana Kratochvílová,
jež v minulé sezóně vedla mladší
žákyně a vedle toho dělala i masérku ženám vékáčka, v hanáckém
klubu nečekaně skončila. „Iva
s námi ještě absolvovala soustředění v Jeseníkách, ale už tam
oznámila, že nebude pokračovat.
Chce se věnovat práci a rodině,
my jí samozřejmě děkujeme za
odvedené služby v uplynulých letech. Necelý měsíc a půl před začátkem soutěží je samozřejmě nepříjemné přijít takhle o trenérku,
ale poradíme si, najdeme řešení,“
uklidňoval vedoucí kouč mládeže
VK Aleš Novák. Alespoň na dva
dny zatím v Prostějově přivítal novou trenérskou posilu Zdeňka
Sklenáře, který povede místní extraligové juniorky. Dosud je však
pracovně vázán u mužské reprezentace České republiky, kde dělá
statistika a s níž ho čeká start na
nadcházejícím Mistrovství Evropy 2021 (1. až 19. září). Tým ČR
přitom odehraje základní skupinu
B doma v Ostravě. „Zdeněk přijel
za námi, aby s předstihem trochu
víc poznal zdejší prostředí i holky,
jež dostane na starost. Absolvoval
s nimi dva tréninky, společně jsme
probrali některé důležité věci
a pak se opět vrátil k nároďáku
mužů. Definitivně se do naší přípravy zapojí okolo poloviny září
podle toho, jak se Čechům bude
na šampionátu dařit,“ odtušil Novák.

Kratochvílová skonèila,
Sklenáø pøijel na dva dny

Kulatiny
stylu
ve velkém

2TQVK2ąGTQXWOQFGNQXCPÆJGTPÊUKVWCEGCVąKXÊV÷\PÆUGV[

Vstupnímu přípravnému střetnutí v pátek odpoledne s Přerovem předcházela
necelá hodina společného trénování ve
formě modelovaných herních situací.
Pak si oba mančafty daly krajský derby
přátelák, v němž bylo vékáčko – navzdory občasným výkyvům – jednoznačně lepší poměrem 25:17, 25:19,
25:19.
Totéž platilo o den později, když
Hanačky v sobotním dopoledni
o třídu předčily Frýdek-Místek během klasického přátelského souboje. Viditelně kvalitnější výkon
určil hladký výsledek 25:20, 25:18
a 25:12, který protivnice zkorigo-

Marek
SONNEVEND

zpravodajství
ství
pro Večerník
ník

PŮVODNÍ
NÍ

PROSTĚJOV Určitý předěl v pokračující přípravě volejbalistek VK Prostějov na blížící se soutěžní ročník 2021/22 znamenaly úvodní dva přátelské duely, jež družstvo absolvovalo
v domácím prostředí haly Národního sportovního centra PV.
Dvouzápasová náhrada za zrušený turnaj v Přerově byla jasným znamením, že tréninkové zaměření se z předtím spíš kondičního výrazně překlopilo do pilování týmové souhry.

BYLI JSME
U TOHO
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Prostějovské volejbalistky si bezpečně poradily s papírově
slabšími celky, teď budou makat na intenzivním sehrávání

volejbal

30. srpna 2021

sport
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„Pozitivně vnímám, že všichni
hráči jsou v hlavě nastavení stejné. Chtějí makat, brousit soupeře
a pracovat na sobě. Energie z nás
čiší a myslím si, že z toho budeme
těžit v zápasech. Budeme hodně
nepříjemní.“
yy Trenér Skibniewski prohlásil, že nechce v týmu žádné turisty…
„Tak to se podařilo stoprocentně
i z pohledu zahraničních posil. Kluci
opravdu žádní turisté nejsou. Přijeli
makat a hrát basketbal a zatím to tak
ukazují na každém tréninku i v přípravných zápasech.“

nevyužily tři mečboly (!) a vinou
dramaticky těsné prohry 2:3 se s ME
rozloučily. V tabulce totiž zůstaly
páté o jediný bodík za čtvrtým Maďarskem…
Smečařka vékáčka Karolína Fričová
přitom prožila sladkobolný příběh.
Na Chorvatky dostala šanci pouze
chvíli, ovšem následně zazářila jedenácti body proti Italkám z pozice
střídající plejerky – a ve zbylých dvou
utkáních pak nastoupila v základní sestavě. Sice na hřišti nevydržela celou
dobu a kouč ji místy znovu posadil na
lavičku, ale přesto slušně bodovala (se
Švýcarkami devětkrát, proti Běloruskám desetkrát) a na kontinentálním
vrcholu celkově zanechala velmi solidní dojem. Což bohužel kontrastovalo s týmovým zklamáním z brzkého vyřazení.
(son)

ME ŽEN 2021 – VÝSLEDKY ČR A SR

naskočila coby střídající vždy jen na
několik výměn, leč při bitvě s Řekyněmi měla poměrně důležitou úlohu. Šla totiž na palubovku za hrubě
nepříznivého stavu 17:23 ve druhé
sadě, aby účinnými servisy i dobrými nahrávkami přispěla ke klíčovému obratu na 28:26.
Výběr Slovenska v základní skupině
C (Zadar) nestačil na domácí Chorvatsko hladce 0:3, naopak velice silné Itálii dokázal jako zatím jediný na
turnaji vzít set při důstojné porážce
1:3. Vzápětí mančaft SR otočil proti
Švýcarsku nepříznivý vývoj z 0:1 na
3:1 a věděl, že k postupu do play-off musí v posledním duelu jakkoliv zdolat Bělorusko. Což se dlouho
dařilo, Slovenky vedly už 2:0 na sady.
Poté však nezvládly udržet kvalitní
výkon, ve čtvrtém dějství dokonce

ZÁKLADNÍ SKUPINA B (Plovdiv)
Česko – Řecko 3:0 (24, 26, 15); Simona Bajusz 0 bodů – střídala ve druhém setu.
Bulharsko – Česko 3:0 (24, 12, 19); Simona Bajusz 0 bodů – krátce prostřídávala.
OSMIFINÁLE: Turecko – Česko 3:1 (13,- 22, 14, 13); Simona Bajusz 0 bodů – střídala od třetího setu.
Konečné pořadí skupiny B: 1. Bulharsko 13 bodů (skóre 14:4), 2. Polsko 12 (13:5), 3. Německo 11
(13:6), 4. Česko 6 (8:10), 5. Španělsko 2 (4:14), 6. Řecko 1 (2:15).
ZÁKLADNÍ SKUPINA C (Zadar)
Chorvatsko – Slovensko 3:0 (21, 14, 13); Karolína Fričová 1 bod (1 eso) – střídala v prvním setu.
Slovensko – Itálie 1:3 (-19, -18, 25, -17); Karolína Fričová 11 bodů (10 útoků při úspěšnosti 34 procent + 1 blok, úspěšnost přihrávky 61 procent) – nastoupila od druhého setu.
Slovensko – Švýcarsko 3:1 (-21, 14, 19, 22); Karolína Fričová 9 bodů (7 útoků při úspěšnosti 30
procent + 1 blok + 1 eso, úspěšnost přihrávky 38 procent) – nastoupila v základní sestavě.
Slovensko – Bělorusko 2:3 (18, 23, -23, -28, -12); Karolína Fričová 10 bodů (6 útoků při úspěšnosti
26 procent + 2 bloky + 2 esa, úspěšnost přihrávky 44 procent) – nastoupila v základní sestavě.
Konečné pořadí skupiny C: 1. Itálie 15 (15:1), 2. Chorvatsko 12 (12:4), 3. Bělorusko 7 (9:10), 4. Maďarsko 5 (8:13), 5. Slovensko 4 (7:13), 6. Švýcarsko 2 (4:14).

jaký byl srpnový restaurant day...

yy Domácí zápasy budete hrát
v Čajkaréně. Jak se vám líbí v novém prostředí?
„Je to specifická hala. My v ní trénujeme denně, a proto se zde cítíme
dobře. Soupeř, který přijede jen na
zápas, bude překvapený. Poločas se
bude rozkoukávat a toho musíme
využít. Domácí prostředí bude naše
výhoda. Překvapila mě akustika. Už
na přípravných zápasech diváci po
akcích buráceli, že nešlo slyšet vlastního slova. Takže kdo bude chtít vidět dobrý zápas v parádní atmosféře,
ať přijde do Čajkarény.“
yy Jaké budou ambice týmu
v nové sezóně?
„O konkrétním umístění jsme ještě nemluvili, ovšem v lize chceme
ukázat, že jsme nepříjemní. Budeme
hrát agresivně a především doma
chceme porážet všechny soupeře.
Tým má velkou energii, když se vyvarujeme výpadků během zápasů,
bude to dobré.“

PROSTĚJOV Odlišný osud měly
dvě volejbalistky VK Prostějov
na Mistrovství Evropy žen 2021
jak z hlediska osobní role ve svém
národním družstvu, tak po stránce toho, kterak jejich kolektiv na
šampionátu výsledkově dopadl.
Tým České republiky prošel ze základní skupiny B v Plovdivu do vyřazovacích bojů, když v rozhodujícím
střetnutí udolal Řecko skrze neskutečně dramatické první dva sety 3:0
a navzdory závěrečné prohře 0:3
s domácím Bulharskem obsadil postupové čtvrté místo. K osmifinále
proti favorizovanému Turecku (suverénním vítězkám skupiny D) nastoupil včera odpoledne po uzávěrce
této strany.
Prostějovská nahrávačka Simona
Bajusz sice v obou zápasech opět

➢ ze strany 21

ho Wolkera, kde bude maturovat.
„Školu zatím zvládám docela dobře,
doufám tedy, že všechno zvládnu
a odmaturuji v klidu,“ přeje si Bálint.
V novém soutěžním ročníku bude
mladý basketbalista herně hodně
vytížený. Nastupovat bude v sestavě Brna a zahraje si také první ligu
za svitavské Tury, které jako kouč
převzal jeho otec Peter. „Budu hrát
pouze zápasy, které se nebudou krýt
a zasahovat do programu Kooperativa NBL. Beru to jako extra zápasy na
nabrání dalších zkušeností a minut
na hřišti,“ řekl Bálint.
(lv)

PROSTĚJOV Další hrst zajímavých
hráčských změn v nejvyšší české soutěži volejbalistek přinesla druhá polovina srpna. Informačně rušno bylo
především na severu Moravy a v jednom hanáckém městě nedaleko od
Prostějova.
Vedení TJ Ostrava oznámilo tři nové
posily. Mezi svěřenkyně bývalého trenéra národního výběru ČR Zdeňka
Pommera se zařadily lotyšská smečařka
Petra Nečiporuka (dosud VŠ Riga),
univerzálka či smečařka Sandra Kotlabová (přestoupila z Přerova) a slovenské
reprezentační libero Skarleta Jančová
(příchod z Pezinoku). Tyto akvizice mají
alespoň zčásti nahradit šest citelných od-

chodů, když se v porovnání s minulou hned o několik zámořských plejerek.
BYLI JSME
sezónou bude muset ostravské družstvo
Mezi Zubřice se totiž zařadilo trio zpoza
U TOHO
obejít bez Ivy Nachmilnerové, Hele- oceánu: americká blokařka Alicia Gail
ny Hrdličkové (obě ukončily kariéru), McClellan, kanadská univerzálka Latoya
Kláry Žarnovické, Karin Žolnerčíkové Kamoiya Hutchinson a smečařka Bri(studium v USA), Michaely Nečasové anna Jacqueline Gardner z USA. Zahra(návrat do Liberce) i Adély Chevaliero- niční trojice se přidala ke dvěma již dříve
vé (šla do Šelem Brno). „Víc prostoru na oznámeným posilám z VK Prostějov,
hřišti teď dostanou také naše mladé od- kterými se staly nahrávačka Michaela
chovankyně a juniorské reprezentantky Zatloukalová (vracející se po mateřské
Eliška Výtisková, Elen Jedličková i Aneta pauze) a smečařka či univerzálka Tereza
Bauerová. O Ostravě se dlouhodobě ví, Baláková. Jiná někdejší členka vékáčka
že dáváme hodně příležitostí vlastním Andrea Kossányiová – momentálně
talentovaným hráčkám,“ řekl kouč TJ startující za tým České republiky na MisZdeněk Pommer.
trovství Evropy – klubově zůstane v PolŽeny Přerova se v nadcházející UNIQA sku, kde se však přesune z Bielsko-Bialy
extralize 2021/22 budou zase opírat do Wroclawi.
(son)

PROSTĚJOV V rozmanitém programu společné přípravy na novou
sezónu 2021/22 pokračují během
letních prázdnin mládežnické volejbalistky VK Prostějov. Jedna
akce okamžitě střídá druhou, a to
většinou s různým tréninkovým
zaměřením. 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 Hanačky
venku pod širým nebem. „Kromě pilování individuálních herních činností to
bylo především o nabírání fyzičky. To
znamená kruhové tréninky s různými
kondičními cvičeními, posilování a bě-

hání, 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
B Y L I všechno
JSME
U TOHO
podle plánu.“
Po návratu do Prostějova pokračovala
příprava v domácím prostředí, kterou
vystřídala další náplň mimo Národní
sportovní centrum PV. Nejprve se juniorky i kadetky vékáčka předminulou
sobotu zúčastnily přípravného turnaje
v Olomouci. „Výsledky nejsou v téhle době pořád ještě tolik důležité, ale
musím říct, že herní projev juniorek
mě trochu zklamal. Skončily až sedmé,
měly být určitě výš. Kadetky obsadily
jedenácté místo,“ informoval šéftrenér
prostějovské mládeže Aleš Novák.

Od neděle 22. do pátku 27. srpna
strávily téměř všechny volejbalové naděje VK na soustředění v Bozeňově.
„Chyběly jen juniorky, které zůstaly
doma, aby trénovaly pod vedením
Mirka Čady a Luboše Petráše, což by
jim mohlo prospět. Kemp na severu
Moravy v Dolním Bušínově v tamním
Sport & Relax areálu Bozeňov absolvovaly kadetky, starší žákyně, mladší
žákyně i přípravka,“ upřesnil Novák.

(QVQCTEJKX#0QX¾MC

Šestidenní pobyt byl zaměřený převážně kondičním směrem, makalo
se výhradně pod širým nebem. Což
místy komplikoval déšť. „Počasí nám
nevyšlo natolik ideálně jako předtím
v Jeseníkách, ale nakonec to nebylo tak
špatné. Co jsme potřebovali, to holky
odtrénovaly,“ ujistil kouč.
Hned po návratu vyrazily žákyně na
turnaj do Svitav a nyní čekají další přípravná klání výběry U19 i U17. „Ka-

*QNM[O÷N[P¾NCFWKPCVTQEJWTQ\RWUVKNÚUPÊOGM

detky se představí na domácím turnaji
v hale Národního sportovního centra
Prostějov, kde 3. až 5. září startují ještě
VAM Olomouc, Olymp Praha a Plzeň. Zápasový program otevře páteční
hanácké derby od 18.00 hodin mezi
námi a VAM, následně se během soboty střetnou všechny čtyři týmy každý s každým a v neděli přijdou na řadu

utkání o konečné umístění,“ prozradil
Novák. Juniorky vékáčka si ve stejném
termínu zahrají na rovněž silně obsazeném turnaji v Plzni. „Vstup do nového
ročníku soutěží už se blíží, příprava se
přehoupne do své závěrečné fáze. Nejdůležitější je, aby se pak mohlo hrát
bez dalšího rušení kvůli covidu,“ zdůraznil Aleš Novák.
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PROSTĚJOV Vedení BCM Orli
Prostějov nehodlalo české naději bránit v dalším rozvoji, proto
se dohodlo s Brnem na trvalém
přesunu zdejšího odchovance
Richard Bálinta. Přispěla k tomu
také debata s reprezentačním trenérem Ronenem Ginzburgem.
„Hlavní ambicí našeho klubu je
vychovávat basketbalisty pro nejvyšší soutěž. Richardův příklad
ukazuje, že se nám to daří,“ těší
předsedu BCM Orli Prostějov Mi-

chala Müllera. „Chtěli jsme jej sice
udržet, ale už by zde přesluhoval.
Jeho kvality jsou vyšší, než je první liga. Při rozhovoru s trenérem
nároďáku Ronenem Ginzburgem
se mluvilo o tom, že Richard může
patřit mezi hráče, kteří se budou
časem výrazně podílet na generační obměně reprezentace. V Brně
bude mít možnost svůj talent ještě více rozvíjet, což je důležité pro
budoucnost. Chtějí na něm stavět
hru,“ poznamenal Müller.
S Prostějovem zůstane Bálint svázaný jako student gymnázia Jiří-
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yy Napadlo vás, že se hned po roce
vrátíte do sestavy Olomoucka?
„Na něco takového jsem vůbec nepomyslel, protože jsem s Tury podepsal
víceletou smlouvu. Ale přiznávám, že
je to příjemné. Jsem zpátky a v kabině
se cítím, jako bych ani neodešel. Je to
parádní, velmi dobrý pocit.“
yy Nový tým si sedá. Jak se podařilo složit sestavu pro nový ročník?

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

"INIL?JILN´Û

OLOMOUC, PROSTĚJOV Po předminulé sezóně Marek
Sehnal (na snímku) po dlouhých letech změnil v Kooperativa
NBL své působiště a z Olomoucka přestoupil do Svitav. Tuři
se ovšem po roce do nejvyšší soutěže nepřihlásili a křídelní
basketbalista se musel opět stěhovat. Řízením osudu zpět do
svého předchozího klubu a posílil novou sestavu BK Redstone
Olomoucko. „Tým si postupně sedá, mám z toho dobrý pocit.
Budeme hodně nepříjemní,“ míní Sehnal.

Michal
KADLEC
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„Jako bych vůbec neodešel,“
říká po návratu Marek Sehnal <EPNU?µGNOüÁ?<G<
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Od nedělního časného rána byly už na
městské tržnici obsazeny dvě desítky stánků a pomalu začali přicházet první návštěvníci. Během dalších desítek minut už nebylo na bleším trhu k hnutí. Prodejci nabízeli
rozličný tovar od skutečné veteše za pár korun přes staré gramodesky, kuchyňské nádobí, starožitné věci, obrazy, hračky, staré
hodiny až po vázy nebo například nářadí.
„Spousta nabízených věcí je jistě stará a poškozená, ale nekupte třeba za desetikorunu
desku Smokie nebo Boney M! Já mám
zatím v tašce soupravu kávových hrníčků
za stovku. Žena bude mít možná radost, až
je přinesu domů,“ holedbal se Milan Laník
z Prostějova.
Mezi stovkami návštěvníků si každý vybral
to své, buďto něco z nabízeného sortimentu zakoupil, nebo se jen zvědavě díval. „Po
červencové akci jsme uspořádali už druhý
bleší trh a myslím si, že návštěvnost byla ještě vyšší. Určitě letos zorganizujeme ještě jeden, možná v říjnu. Je tady spousta prodejců i kupujících a velmi mě to těší. Obzvláště
proto, že tyto akce pořádám i z toho důvodu, aby se lidé potkávali a měli si o čem
povídat. Lidé tady dnes prodávají všechno
možné, hlavně to, co třeba kdysi našli doma

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Jako v ráji všech vetešníků si museli připadat prodávající i kupující, kteří v neděli dopoledne obsadili
Městskou tržnici v Prostějově. Galerista a hlavní organizátor Jindřich Skácel
byl s účastí letos již druhého blešího
trhu nadmíru spokojen a letos chystá
ještě třetí!

klikni na
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na půdě a dnes to nepotřebují. A o takové
věci je zájem,“ glosoval spokojeně Jindřich
Skácel, hlavní organizátor blešího trhu.
Pouze z jedné věci byl rozmrzelý. „Moc se

mi nelíbí prostředí, ve kterém tento bleší
trh pořádáme. Současná tržnice je ostudou
města a do centra něco takového vůbec nepatří,“ uzavřel rozmrzele.

Slavnostní zahájení
WƎĞĚƐƚĂǀĞŶşĚŝǀĂĚůĂ^ůƵŶĞēŶŝĐĞ
sǇƐƚŽƵƉĞŶşŬůĂƵŶƽ
sǇƐƚŽƵƉĞŶş,ƌĂĚŝƓƛĂŶƵ
ĂŬŽŶēĞŶşĂŬĐĞ
Doprovodný program:ƵŬĄǌŬĂǀǉƌŽďŬƽŬůŝĞŶƚƽŚĂƌŝƚǇ͕ďĂďǇ
ďĂǌĂƌ͕ƐŽƵƚĢǎĞƉƌŽĚĢƚŝ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶşǌĂƐƚĂǀĞŶş͕ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͘
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a oslovit širší veřejnost,“ dodal pro Večerník.
Prostějovská Charita ale oslavu začala už
nedávno. A to vyhlášením soutěže, kde
se lidé měli fotit s třicítkou. Fotografické klání oslavilo úspěch, sešly se desítky
příspěvků. „A právě i tato soutěž bude
vyhlášená, když proběhne předání cen,“
informoval Forbelský.
Na akci bude mít zastoupení i magistrát
a olomoucká arcidiecéze. Oproti loňskému roku půjde celkově o výrazně větší
událost. Tehdy se konalo menší setkání
v zahradě ředitelství Charity. „Při kulatějších výročích se snažíme udělat větší
akci pro veřejnost. Loni jsme to měli přichystané pro zaměstnance, klienty, blízké.
Nyní chceme výročí sdílet,“ uzavřel Vít
Forbelský.
(sob)

Kulatiny
stylu
ve velkém

PROSTĚJOV Když kulatiny, tak po-řádné. Prostějovská Charita oslaví v pondělí 30 let od obnovení
činnosti. A to oslavou, na kterou
BYLI JSME
U TOHO
účastníci jen tak nezapomenou.
V pondělí od 14.00 hodin představí
nejen sebe a svou činnost, prostor totiž na pódiu před muzeem dostanou
také zábavné části programu, jeho
vrcholem pak bude vystoupení Hradišťanu v 17.00 hodin.
Prostějovská Charita je v současnosti
již rozsáhlou organizací. Zajišťuje pečovatelskou službu, ale také pobytovou
0CRTQUV÷LQXUMÆVTåPKEKUGXPGF÷NKFQRQNGFPGRTQF¾XCNQ\CNGXPÚRGPÊ\XwGEQNKFGO službu, odlehčovací službu a mnoho
FQOCRąGDÚXCNQ
2x foto: Michal Kadlec dalšího. Její pracovníci se rovněž starají o lidi s psychickými obtížemi. Už to
zkrátka není malá, nenápadná organizace. „Za těch třicet let jsme vyrostli.
I proto pondělní oslavu chápeme také
jako poděkování všem, kteří k tomu
napomohli,“ uvedl za Charitu Prostějov
Vít Forbelský. „Pro nás je to možnost,
jak představit, co vše děláme, s čím jsme
schopni pomoci. A zároveň obveselit

www.vecernikpv.cz

tu už dlouho neměli,“ po Večerníku
po zahájení akce Martin Hyndrich,
místostarosta města Plumlova, který
tradiční akci pořádá.
Mezi soutěžícími převažovali muži,
což ani v uplynulých ročnících nebylo výjimkou. „Tak samozřejmě
každý přece ví, že chlapi vaří ty nejlepší guláše! Ale ani ženy tu nechybí, pár jich tu je,“ smál se plumlovský místostarosta, který Večerníku
ujasnil pravidla soutěže ve vaření
kotlíkových gulášů. „Každé z družstev dostane stejné množství dva

Vítězní „záchranáři“ píchali
vakcínu. Griotka proti covidu!

jaký
ja
aký bbyl
yl plumlovský
pllumlovvský
ký kotlík
kotlíík 22021…
0211…

jenže v kotlíku kuchtili lahodný pokrm, ale návštěvníkům nabízeli v injekčních stříkačkách speciální rudou
tekutinu! „Je to domácí griotka a podáváme ji jako protikoronavirou vakcínu,“ smál se jeden ze členů družstva,
které nakonec v Plumlovském kotlíku
2021 zvítězilo v obou kategoriích.
Nejlepší guláš navařili nejen podle
odborné poroty, ale jejich kulinářský
výtvor uchvátil i návštěvníky, kteří mu
dali nejvíce hlasů. „Slavnostní vyhlášení proběhlo velice rychle, protože
z nebe v tu chvíli padaly trakaře,“ odechl si plumlovský místostarosta Martin Hyndrich.

www.vecernikpv.cz
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Na akci nechyběla například dílnička,
kde se tvořilo nejen z korálků. Nebo
terč a toulec se šípy. Ke štěstí snad
mohla dětem, které často tak rády skáčou do kaluží, právě nějaká ta louže.
I když počasí přeci jen po jedné ho-

Michal
SOBECKÝ
Ý

pro Večerníkk

PŮVODNÍ
NÍ
reportáž

dině neochudilo drobotinu ani o tuto
kratochvíli. Prim ale hrálo maňáskové
divadlo. Děti se mohly těšit na pohádku O princezně a malíři, stejně jako
na pověst o vzniku Velkého Kosíře.
Chybět tak nemohl ani král Ječmínek.
A smích, veselé obličeje, to bylo největší odměnou pro ty, kteří se podíleli
nějak na organizaci.
„Průvodci, kteří se do akce zapojili,
měli opravdu napilno. Zabaveny tak
nebyly jen děti, ale i oni,“ smál se kastelán zámku Martin Váňa. Akce se cel-

$CXÊOG UG VXQąGPÊO VQ D[NQ JGUNQ ąCF[
RąÊVQOPÚEJPC*TCXÆOFPKRTQF÷VK
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kově setkala s velkým zájmem a pozitivním ohlasem. Lidé se přitom již brzy
mohou těšit na další zpříjemnění chvil
na zámku nebo v parku. „Chystáme
se nyní na koncert skupiny No Name
a o víkendu 11. a 12. září bude přes den
akce pro děti, škola pro prince a princezny. A později také večerní prohlídky
za svitu svíček,“ zve kastelán zámku.

ČECHY POD KOSÍŘEM Ani pošmourné počasí, ani konec letních prázdnin. Nic o víkendu nedokázalo
zkazit náladu dětem, které si spolu s rodiči našly cestu k zámecké oranžerii v Čechách pod Kosířem.
Právě zde se uskutečnil Hravý den pro děti. A od začátku dělal čest svému názvu.

www.vecernikpv.cz
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a půl kilogramu vepřového masa
a s ním si musí umět poradit. A je na
každém, jaké další svoje ingredience
a koření použije k tomu, aby guláš
byl co nejchutnější a měl šanci na
úspěch. Odborná porota však hodLetos už oblíbený Plumlovský
notí celý průběh vaření, i to, jaký
původní
kotlík nezhatilo vůbec nic. Ani
mají družstva stánek, jaká je jejich
reportáž
koronavirus, ani nepřízeň počasí,
kultura prodeje, hodnotí se i oble8ÊV÷\PÆ FTWåUVXQ d\¾EJTCP¾ąčq
pro Večerník
z olověných mraků se často spouščení jednotlivých členů družstev. Jak
PCXCąKNQPGLGPPGLNGRwÊIWN¾wCNG
těly provazce vody. „Zrovna dvakrát
vidíte, někteří se tady u kotlíků potí
RQDCXKNQ P¾XwV÷XPÊM[ URGEK¾NPÊ
dobré počasí jsme si neobjednali.
v uniformách, lékařských pláštích,
Michal
XCMEÊPQW (QVQ/KEJCN-CFNGE
Ale i tak mě těší velká účast, vždyť
či dokonce v krojích,“ uvedl Martin
KADLEC
jedenáct soutěžních družstev jsme
Hyndrich.
Během soutěže neochutnávala
uvařené guláše pouze porota, ale
3x foto: Michal Kadlec
po zakoupení žetonů se do nich
mohli pustit i příchozí návštěvníci.
„Ochutnal jsem hned tři guláše a každý z nich měl zcela jinou chuť. Je zajímavé, jak jednotliví kuchaři pomocí
různých koření dokáží tyto kulinářské
výtvory ozvláštnit. Ten třetí byl ale
hodně ostrý, musím si jít dát pivo,“
svěřil se Večerníku Jiří Novotný, který
na akci dorazil až z Konice.
Originálně pojali celou akci soutěžící
4Q\R¾NKV RQą¾FP÷ MQVNÊM D[NC RTQ OPQJÆ UQWV÷åÊEÊ 0÷MVGąÊ IWN¾wQXÊ MWNKP¾ąK UG QDNÆMNK FQ UNWwKXÚEJ -TQO÷ IWN¾wč PCDÊ\GNK ×éCUVPÊEK CMEG K OPQJÆ LKPÆ z družstva 112 – V ohrožení života.
FQUNQXCCNEJ[OKG
MTQLč
FQDTQV[
Členové družstva byli převlečeni za
vojáky, policisty, lékaře a hasiče a ne-

PLUMLOV Po roční odmlce zaviněné koronavirovou pandemií
se v kempu Žralok u plumlovské přehrady uskutečnil v sobotu
další ročník oblíbeného Plumlovského kotlíku. Celkem jedenáct
soutěžních družstev usilovalo o vítězství v soutěži o nejlepší kotlíkový guláš. Akci nezastavila ani nepřízeň počasí, kdy hlavně při
odpoledním vyhlášení vítězů padaly z nebe „trakaře“. Připravené
guláše provoněly celý kemp a už okolo poledne je mohli ochutnat první návštěvníci. Ten nejchutnější ukuchtili „záchranáři“
z družstva 112 – V ohrožení života. Ti dokonce zájemce očkovali
proti covidu zajímavou vakcínou...

PLUMLOVSKÝ KOTLÍK NEZHATIL ANI DÉŠŤ

ky, prodávaly se tady za velice příznivé ceny miniburgry, cukroví, dortíky,
fazole v pikantní omáčce, makronky,
domácí vína i piva, marmelády a podobně. To vše skutečně z domácností
šikovných kulinářů a kulinářek,“ popsala Milada Sokolová s tím, že věří
v úspěch akce a že si každý návštěvník
přišel na to své.
A jaká bude další budoucnost Restaurant Day v Prostějově? „Doufám, že další by se mohl uskutečnit
ještě letos, a to na podzim. Zřejmě
v listopadu,“ prozradila Večerníku
své plány šéfka Okrašlovacího spolku
města Prostějov.

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

Charita si na oslavy
&+8ŗ Prodávaly se gramodesky, obrazy, nádobí i veteš pozvalaL+UDGLxČDQ
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Wolkrův
Prostějov
31. 8. - 4. 9. 2021

31 Úterý

celostátní přehlídka
uměleckého přednesu
a divadel poezie

2 Čtvrtek

13:00 - 16:00 Semináře Wolkrova
Prostějova

8:00 - 8:30
MD přednáškový
sál

16:30 Hana Voříšková, Choceň
MD - jeviště Přesýpání

4 Sobota

Hledání hlasu

8:00 - 8:30
MD přednáškový
sál

Hlasová rozcvička určena
sólovým recitátorům 1. kategorie
a všem dalším zájemcům

8:35 - 8:55 Prezence recitátorů
MD - jeviště sólistů
1. kategorie

Autor a režie: Hana Voříšková

17:30 Hana Voříšková, Choceň
MD - jeviště Přesýpání

(4. + 5. + 6. skupina)

9:00 - 10:50 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
MD - jeviště SÓLISTŮ
3. kategorie

9:00 - 11:30 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
MD - jeviště SÓLISTŮ
1. kategorie

18:30 - 19:00 Hodnocení poroty
DUHA divadel poezie

symbolického klíče
od městských bran

Cirkus trochu jinak
ON THE ROAD
Novocirkusová inscenace
Režie a dramaturgie:
Václav Pokorný, Pavel Gejguš

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

21:30 P/\ST
Zahrádka ND pražské experimentálně

(4. + 5. + 6. skupina)

1 Středa
8:00 - 8:30
MD přednáškový
sál

Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena
sólovým recitátorům 1. kategorie
a všem dalším zájemcům

8:35 - 8:55 Prezence recitátorů
MD - jeviště sólistů
1. kategorie
(1. + 2. + 3. skupina)

12:45 - 15:45 Semináře Wolkrova
Prostějova
12:45 - 15:45 Rozborový seminář
MD - červený 1. kategorie
salonek (4. + 5. + 6. skupina)
16:45 Všecky Barvy, Most
MD - jeviště Soví zpěv
Autor předlohy: Iva Procházková
Název literární předlohy: Soví zpěv
Režie: Pavel Skála

9:00 - 11:30 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
MD - jeviště SÓLISTŮ
1. kategorie
(1. + 2. + 3. skupina)

rapové duo

18:15 V.E.M. 3 ROHLÍKY, Karviná
MD - jeviště VIR TRIO
Autor hry: Radka Veselá a soubor
Režie: Radka Veselá

12:45 - 15:45 Semináře Wolkrova
Prostějova
12:45 - 15:45 Rozborový seminář
MD - červený 1. kategorie
salonek (1. + 2. + 3. skupina)

19:00 - 20:00 Hodnocení poroty
DUHA divadel poezie
U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

17:00 Mrož v krabici, Plzeň
DUHA Zpívám
Autor předlohy: Iva Procházková
Název literární předlohy: Soví zpěv
Režie: Michal Ston

21:00 TVL
Zahrádka ND funkrocková kapela
z Královéhradeckého kraje

3 Pátek
8:00 - 8:30
MD přednáškový
sál

Hledání hlasu
Hlasová rozcvička určena
sólovým recitátorům 2. kategorie
a všem dalším zájemcům

8:35 - 8:55 Prezence recitátorů
MD - jeviště sólistů
2. kategorie
9:00 - 13:05 PŘEHLÍDKA RECITÁTORŮ
MD - jeviště SÓLISTŮ
2. kategorie
14:15 - 17:15 Semináře Wolkrova
Prostějova

17:45 Na břehu řeky Moravy,
DUHA Uherské Hradiště
Podučitel
Autor předlohy:
Alois Doufalík, J. A. Komenský
Sestavovatel: Stanislav Nemrava
Režie: Hana Nemravová

19:30 Inspirativní představení
MD Divadlo JEDL
ZAHRADNÍČEK /
Vše mé je tvé

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

20:00 DOTmy
Zahrádka ND folková kapela, která ve své hudbě

Hrají:
Saša Rašilov a Lucie Trmíková
Režie a scéna: Jan Nebeský

kombinuje folk s nejrůznějšími
hudebními žánry

U KOTĚRY NA ZAHRÁDCE

21:00 VOJTĚCH KŮRKA
Zahrádka ND prostějovský hudebník

Vstupné

Použité zkratky

Kontakty

Vstupné pro veřejnost na celý večer na akci
U Kotěry na zahrádce: 20 Kč
Zahrádka Národního domu otevřena po dobu
trvání kulturního programu

MD

Městské divadlo v Prostějově,
Vojáčkovo nám. 1
DUHA Duha – Kulturní klub u hradeb, Školní 4
Národní dům o.p.s., Vojáčkovo nám. 1
ND
Městská knihovna Prostějov, Skálovo nám. 6
MK

Magistrát města Prostějova, odbor školství,
kultury a sportu, oddělení DUHA Kulturní klub u hradeb, Školní 4, Prostějov
Tel.: 582 329 623, 582 329 620
www.klubduha.cz

Pořadatel
Statutární město Prostějov, oddělení DUHA - Kulturní klub u hradeb a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha
Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora města
Prostějova Mgr. Františka Jury, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj. Na festivalu
spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna Prostějov a Národní dům o.p.s.

11:50 Osamocená,
MD - jeviště Hradec Králové
ckd
Autor hry a režie:
Pavla Bútorová Šefrnová

12:30 - 15:00 Rozborový seminář
MD - červený 3. kategorie
salonek
13:00 - 13:30 Hodnocení poroty
DUHA divadel poezie
19:00 TO NEJLEPŠÍ NA KONEC…
DUHA Závěrečný večer 64. ročníku
Wolkrova Prostějova s předáním
cen festivalu

14:15 - 17:15 Rozborový seminář
MD - červený 2. kategorie
salonek

18:30 - 19:00 Hodnocení poroty
DUHA divadel poezie

18:30 - 19:00 Hodnocení poroty
DUHA divadel poezie

21082711076

Hlasová rozcvička určena
sólovým recitátorům 3. kategorie
a všem dalším zájemcům

8:35 - 8:55 Prezence recitátorů
MD - jeviště sólistů
3. kategorie

Autor a režie: Hana Voříšková

20:00 ZAHÁJENÍ 64. ROČNÍKU
náměstí WOLKROVA PROSTĚJOVA
T. G. Masaryka spojené s předáním

Hledání hlasu

Semináře
Po dobu konání 64. Wolkrova
Prostějova budou probíhat
tři semináře:

MK – sál MATERIÁL a PŘEDMĚT
na jevišti jako METAFORA
a PROSTŘEDEK sdělení
literárního textu
Budeme si hrát a hrát. Budeme
se snažit najít, pochopit, použít
a využít, animovat, rozžít a uvěřit.
Budeme nalezené ověřovat
a slova trochu jinak sdělovat.
Jarka Holasová [Jaroměř]

MD - Cestou hlasu
přednáškový Nahlédneme a zakusíme
sál počátky práce na technice
mluveného projevu vedoucího
ke kultivovanému hlasu. Budeme
pracovat s hlasem pomocí
vyjadřovaných emocí a postupně
se dostaneme k rytmickému
členění řeči, správnému
dýchání, držení a postoji těla,
pružnému hlasovému začátku
a přizpůsobení hlasu prostoru.
Mgr. Olga Strašáková
[Uherské Hradiště]

MD – modrý Vypravěčské dovednosti
salonek Jak zaujmout posluchače,
jak ovládnout mimiku,
gestiku, posturiku? Jak se stát
vypravěčem? Budeme se
zabývat významem živého
očního kontaktu i autenticitou
našeho projevu. To vše velmi
prakticky na improvizovaném
vyprávění, i na vyprávění
konkrétních textů.
MgA. Jana Machalíková [Praha]

sport
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zjistili jsme

PROSTĚJOV, BRNO Talentovaný basketbalista a odchovanec BCM Orli Prostějov Richard Bálint se definitivně stal hráčem Brna, v němž v minulé sezóně hostoval. Před novým ročníkem Kooperativa NBL se kluby dohodly na přestupu syna bývalého trenéra Orlů Petera a šikovný rozehrávač podepsal smlouvu na
dva roky. „Tím, že jsem v minulé sezóně už v Brně hostoval, se toho moc nemění. Ale je to další velký skok v mé kariéře a jsem zvědavý, co mě všechno ještě
čeká,“ potvrdila přestup opora reprezentace do 20 let, která si již zahrála i za seniorský národní tým.

2À=?ßNíN?
H;MNL;Hí

44

Foto: internet
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MODŘICE, PROSTĚJOV
V roli outsiderů startovali
nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov na mistrovství republiky trojic v Modřicích. Trio
Jan Matkulčík, Lukáš Pírek
a Tomáš Roba sice žádné výsledkové senzace nedosáhlo,
ale papírově silnější protivníky aspoň citelně potrápilo.
„Ze čtrnácti zúčastněných trojek bylo třináct extraligových,
pouze naši kluci hrají první ligu.
Mohli jsme tedy jen příjemně
překvapit, od čehož nebylo
příliš daleko,“ sdělil Večerníku
trenér Sokola I Richard Beneš.
V základní skupině jeho svěřenci podlehli jednomu z nejlepších týmů ČR z Čakovic 8:10
a 6:10, druhé trojici Karlových
Varů dvakrát 9:10 (ve druhém
setu vedli 8:6) a v souboji o postup do čtvrtfinále Žatci 6:10,
9:10 (během druhé sady byli až
do stavu 8:7 neustále o bod či
dva vepředu).
„Kluci ve všech třech utkáních
podali opravdu výborné výko-

ny. Vůbec nebylo poznat, kdo
působí v extralize a kdo v první lize, o čemž svědčí i celkové
skóre míčů 47:60, tedy velice
vyrovnané. Na síti hrál skvěle
Honza Matkulčík, chytrými
technickými údery mu někdy
vypomohl Lukáš Pírek a ten
společně s Tomem Robou kvalitně vychytával míče v poli,
oba vynikali obětavostí,“ chválil
Beneš.
„I přes naše vyřazení ve skupině
musím před výkony svých svěřenců smeknout. Hráli nebojácně, bojovali v každém setu až
do konce a byla to pro ně tvrdá,
zároveň potřebná zkouška před
sobotním prvoligovým zápasem o postup do play-off s celkem Čakovic B. Na šampionátu
jsme samozřejmě nebyli jen pro
účast a snažili se o co nejlepší
výsledek, ale soupeři prokázali
své extraligové kvality i zkušenosti – zejména v závěrech setů.
Určitě nejsem z našeho vystoupení na MČR trojic zklamán,“
zdůraznil Beneš.
(son)

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

äġDVWQpKR
PROSTĚJOV K dráhové cyklistice
hrozivé karamboly bohužel patří,
čas od času se ve vysokých rychlostech a těsných kontaktech jezdců
prostě stanou. Během Grand Prix
Prostějov 2021 k jedné takové kolizi došlo – a bohužel měla vážnější
následky.
Nešťastná událost nastala v sobotním odpoledni během rozhodující třetí jízdy semifinále v královské disciplíně sprintu. Jakub Šťastný z Dukly Brno, mimochodem
odchovanec domácího týmu TUFO
PARDUS Prostějov, předtím vyrovnal
i díky odvážnému manévru na 1:1 proti
favorizovanému Sándoru Szalontayovi
z Maďarska.

2TQX¾åP÷\TCP÷PÆJQ,CMWDCiċCUVPÆJQOWUGNCRąKLGVUCPKVMC Foto: Marek Sonnevend

Ve zmíněné semifinálové rozjížďce
číslo tři chtěl použít stejnou fintu
a v zatáčce do posledního kola svého
soupeře podjet spodkem dráhy. Protivník však tuhle cestu nekompromisně drsným způsobem zavřel, oba
rivalové se srazili. A už se v ostře klopené zákrutě kutáleli dolů po tvrdém
povrchu betonového oválu.
Szalontay incident odnesl „jen“ škaredě
sedřenou levou nohou, kvůli čemuž musel následně vzdát finále. Do něj postoupil bez boje, neboť Šťastný utrpěl vážné
zranění. Bezvládně ležel na zemi, viditelně trpěl velkými bolestmi a celá situace
nevypadala vůbec dobře.

Naštěstí se Jakubovi okamžitě dostalo
první pomoci od přítomných zdravotnic
i členů jeho klubu, na ošetřování bedlivě
dohlížel ředitel závodu Michal Mráček.
Pochopitelně se hned volala sanitka, která z nedaleké prostějovské nemocnice
dorazila za necelé půl hodiny.
Mezitím byl pacient v rámci možností
ošetřen, opatrně uveden do stabilizované
polohy a také dostal kapačku. Po příjezdu
sanitního vozu následovala další rychlá
odborná péče výjezdových lékařů, načež pochroumaného cyklistu naložili na
nosítka a převezli do nemocnice. Jeho
stav vypadal opravdu vážně. „Máme jediné přání, ať je Kuba brzy v pořádku
a ze svých zranění se zdárně vyléčí,“ zdůrazňoval evidentně přepadlý šéf TUFO
PARDUS Petr Šrámek.
(son)
Reportáž z víkendových závodů
čtěte na straně 48

LÉTO ZAMÍCHALO KARTAMI
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„Každý může porazit každého.“ Takovým heslem
se často zaklínají trenéři napříč soutěžemi i sporty.
Minule o tom referoval ve svém fotbalovém sloupku kolega Tomáš Kaláb v souvislosti se druhou ligou. Pravdou ale je, že léto zamíchalo kartami – a to
tak, že pořádně – zejména v amatérských soutěžích.
Příkladem budiž ty z Prostějovska. Asi nikdo by si netipoval výsledky i zápasy, kterých jsme byli svědky. Příklad?
Třeba Kralice na Hané. Zemětřesení v kádru zrovna
nepřišlo. Přesto donedávna utrápený tým a otloukánek
krajského přeboru válí. Protivanov s Plumlovem 3:0? Ne
možná šok, překvapení ale určitě. Vrchoslavice útočí na
vrch tabulky a naopak Jesenec-Dzbel je zralý na ručník,
přestože v minulých letech hrál střed.
Zkrátka léto ovlivněné koronavirem zapracovalo.
Některé týmy šly nahoru, jiné naopak šlapají vodu.
Zdá se každopádně, že málokde zůstala forma a výkony stejné. Ani v týmech, které neprošly přestavbou – ostatně takových je v okrese jako šafránu.
Jedno se nicméně při vší té bídě, která v minulém
roce a půl amatérský fotbal postihla, musí nechat.
Díky turbulentnímu období jsou soutěže ještě dramatičtější a snad i atraktivnější než v minulosti…
Jen štěstí, že se na tyto soutěže nesází. V opačném
případě by hrozil velký nárůst infarktů.

Jestřábi mají za sebou velkou většinu letní přípravy.
A zatím to vypadá, že se s týmem v sezóně rozhodně musí počítat. Tým nového trenéra Aleše Tottera
totiž vcelku válí.
Považte sami. Se všemi soupeři sehrál vyrovnané
a ve větší míře vítězné partie. Žádný válec se ani
z jedné strany nekonal. Tým si ale poradil s Třebíčí,
Jastrzebie nebo Vsetínem. A byl by zdolal i Porubu,
mít tedy poněkud lepší produktivitu…
Na první pohled to tak vypadá, že se povedl jak výběr
hráčů, tak i jejich seskládání do jednotlivých pětek.
Namístě je ale přeci jen ostražitost. Jak totiž připomínají sami plejeři, přípravné zápasy nejsou
o bodech. A nějaké vítězství z přípravy se nejenže
nepočítá, ale ani nic moc neznamená. Navíc Prostějov má tu nemilou zkušenost, že po výsledkově
(a někdy i herně) povedené přípravě následuje průměrná nebo rovnou mizerná sezóna. Vcelku solidní
výsledky měl tým třeba v přípravě 2019. Výsledek?
Bídná sezóna, kdy se s týmem plným hvězd nedostali Jestřábi ani do předkola. V roce 2018 a 2017
tomu bylo naopak, tým byl jen na zhruba padesátiprocentní úspěšnosti v přípravě. Naopak sezóna už
byla o poznání lepší. Nenechme se tak ukolébat solidními výsledky z přípravy. Rachota teprve začíná.

Dlouho se o tom mluvilo, na konci minulé sezóny se z toho ale stala i realita – nejvyšší basketbal
v Prostějově končí. Celek BK Olomoucko, který
nahradil někdejší prostějovské Orly, se s Hanáckým Jeruzalémem rozloučil a i s nejvyšší soutěží
se přesunul do Olomouce. V Prostějově tak zůstala „jen“ první liga.
To je v krátkosti shrnutí dění na místní basketbalové scéně. Na první pohled zní zpráva smutně
a jako další prohra profesionálního sportu v Prostějově (po určitém sešupu tabulkou u volejbalistek a hokejistů).
Nicméně se nabízí i druhý pohled na věc. A ten
naopak říká, že pád může prostějovskému basketbalu i pomoci. Je to pro něj možnost, jak se
nadechnout a jak si navíc získat zpět veřejnost.
Za tým by ještě více než dosud měli nastupovat
odchovanci, hráči spjatí s regionem. Nyní je právě ten čas, kdy mohou přičichnout k basketbalu
na stále vysoké, byť ne nejvyšší úrovni. A zároveň
se ukáže, jak dobře se v Prostějově pracuje s mládeží. To vše lze přičíst u poklesu níže k dobru.
Navíc nikde není psáno, že se Prostějované znovu vlastními silami mezi elitu nevyšplhají… A co
je cennější než postup výše a s vlastní krví?

Nohejbalový

den D
ZE STRANY 25

PROSTĚJOV Stěžejním prvkem
u prostějovského mančaftu vždy je
aktuální sestava, respektive v jak kompletním složení nastoupí.
Na soupisce totiž figuruje osm kvalitních
plejerů: Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš Roba, Jakub Klaudy, Jan Matkulčík,
Marian Příhoda, Tomáš Žůrovec a Jakub
Bucher. Do každého ligového mače je
jich potřeba minimálně šest.
„Zatím to vypadá, že čtvrtého září by měli
nastoupit všichni kluci bez jediné absence. Což by bylo pro sílu našeho mužstva
v klíčovém zápase výborné, kompletní
jsme v první lize schopni zdolat kohokoliv. A nemuseli bychom se vůbec ohlížet
na sestavu soupeře, jestli přijede s pendly
z jejich extraligového áčka, které však ve
stejný den i čas nastoupí v Benešově. Tím
pádem my půjdeme jednoznačně za vítězstvím,“ zdůraznil Beneš.
(son)
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1. Plazy
5 1 0 35:16
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3. Start Praha 4 0 1 27:22
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3iWHN]iĝt²NROR
6.6WDUW3UDKD±$UHiO&OXE=UXþ6HQHF(17.00 hodin)
6RERWD]iĝt²NROR
7-6RNRO,3URVWČMRY±7-$YLDýDNRYLFH%7-6ODYRM
ýHVNê%URG±$UHiO&OXE=UXþ6HQHF7-3OD]\±1.
$XVWLQ9VHWtQ%(vše 14.00 hodin)
1HGčOH]iĝtNROR
1.$XVWLQ9VHWtQ%±6.6WDUW3UDKD(10.00 hodin)
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PROSTĚJOV Ohromný výkonnostní vzestup zaznamenal český mládežnický box za poslední rok. Výraznou měrou k němu
v dívčí kategorii pomohl prostějovský kouč Martin Klíč jakožto nový trenér mládežnických rohovnic ČR. Od jeho nástupu k reprezentaci získaly národní svěřenkyně už pět medailí
z mistrovství Evropy i světa!

NÍ
PŮVODNÍ
jství
zpravodajství
pro Večerník
ník

Marek
VEND
D
SONNEVEND
„Jak už jsem opakovaně říkal dříve, všechno je o systematické práci.
Holky musí kvalitně makat ve svých
oddílech s klubovými trenéry a na
tomhle základu se pak dá dál stavět
v nároďáku co nejlepšími soustředěními i účastí na dobrých mezinárodních turnajích se směřováním
k vrcholným akcím. Důležitá přitom

➢ ze strany 25
PROSTĚJOV V ruském Kemerovu proběhlo mistrovství světa
v klasickém parašutismu. A prostějovští borci sbírali medaile i tituly nejvyšší. Dukla v dresu České
republika ovládla kategorii přesnost přistání družstev i kombinaci družstev. Jirka Gečnuk obhájil
absolutního mistra světa, Oldřich
Šorf získal v kombinaci stříbro.
Z přesnosti přistání dovezl Gečnuk stříbro, když o zlato bojoval
neúspěšně v tiebreaku. V individuální akrobacii se stal světovým
šampionem Libor Jiroušek, Šofr
mu sekundoval bronzem. Do
toho získali parašutisté Prostějova řadu čtvrtých míst a umístění
v TOP 10.
„Poslední Světový pohár před šampionátem nám s klukama vůbec nevyšel, optimální forma vypadá úplně
jinak. Třeba já jsem se hodně trápil
i při trénincích individuální akrobacie, jinak mé nejsilnější disciplíny.
A směrem k mistrovství světa jsem
necítil žádnou jistotu,“ popisoval
krušné období před poutí na daleký
východ Evropy Libor Jiroušek, stále
aktivní závodník a přitom už také
trenér reprezentace České republiky,
za niž prostějovští borci na mezinárodních akcích startují.
Mentální nápor navíc zvyšovaly
rovněž další komplikující okolnosti.
„Dlouho jsme nevěděli, jestli kvůli
politické situaci vůbec dostaneme
víza do Ruska. Vzhledem ke koro-

je chuť, odbornost, motivace, výdrž
i bojovnost, samozřejmě za podpory České boxerské asociace,“ vyložil
recept na úspěchy ze svého pohledu
Martin Klíč.
Sběr cenných kovů odstartoval
loni koncem podzimu na juniorském ME v Budvě (Claudie
Tóthová stříbro, Veronika Zajícová bronz), pokračoval letos zjara
při juniorském MS v Kielcích (Veronika Gajdová bronz) a prozatím
gradoval na nedávno skončeném
ME školní mládeže v Sarajevu
(Viktorie Jílková zlato, Julie Poledníková bronz).

navirové situaci nebyla ani cesta do
dějiště mistrovství nijak jednoduchá, přímo tam pak organizátoři hrozili extrémně přísnými hygienickými
opatřeními proti šíření covidu. Realita však vypadala o dost mírněji, na
druhou stranu ale tím pádem mohl
člověk jen doufat, že účast jednotlivců či celé výpravy nezruší pozitivní
výsledky testování. Naštěstí vše nakonec dobře dopadlo,“ oddechl si
Jiroušek.
Dobře je ovšem slabé slovo, neboť
Hanáci změnili vrcholný podnik
v Tanaji na své výsostné galapředstavení. V soutěži družstev ovládli
jak přesnost přistání, tak celkové
hodnocení. A mezi jednotlivci?
V individuální akrobacii Libor Jiroušek zvítězil a Oldřich Šorf byl třetí,
v přesnosti přistání obsadil Jiří Gečnuk druhé místo a absolutně (tedy
v součtu obou disciplín) triumfoval
právě třiapadesátiletý (!) zlatý veterán Gečnuk před stříbrným Šorfem!
„Jirka zraje jako víno, po padesátce
získal už druhý titul absolutního mistra světa. Neskutečné! Skvěle se dařilo
i Oldovi, mně vyšla na jedničku výše
zmíněná akrobacie. A jako tým jsme
po dobrých akrobatických výkonech
všichni dokázali psychicky ustát dramatický závěr přesnosti. Do posledního kola jsme šli s malým náskokem
dvou centimetrů na tři další celky –
a nepodělali se z toho. Dohromady
jsme si dali jen dva cenťáky, dotírající
Francouze za sebou nechali o jediný.
Zatímco domácí Rusi i Bělorusové
finiš naprosto pokazili, nemluvě o Ita-
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„Je to pět medailí za posledního tři
čtvrtě roku, což nemůže být náhoda. Navíc Viky Jílková získala pro
Českou republiku titul z globálního
turnaje po dlouhých čtyřiapadesáti
letech, naposledy byl zlatý Bohumil
Němeček v roce 1967! A kromě
toho ji v Bosně a Hercegovině organizátoři vyhlásili nejlepší boxerkou
celého evropského šampionátu,“
zmínil Klíč význam přelomových
událostí.

(QVQCTEJKX/-NÊéG

Jílkové přitom už před mistrovstvím
věřil, že na triumf může dosáhnout.
„Znám její výkonnost, ona je výborná. Společně s Ruskou, kterou již dřív
porazila, jsem ji považoval za největší
favoritku. A Viktorka své schopnosti
naplno potvrdila, její vítězství bylo
zcela přesvědčivé i naprosto zasloužené,“ ohlížel se lodivod z Prostějova.
Další dvě Češky vypadly s pozdějšími premiantkami Evropy. „Jak Julie
Poledníková, tak Amálie Lantová

podlehly soupeřkám, jež následně
mistrovství ovládly. Julča předtím
stihla postoupit do semifinále a získala placku, ale Amálky mi bylo líto,
měla smůlu na los. Narazit na hodně silnou ruskou protivnici mohla
aspoň o něco později.“
Uplynulé ME školní mládeže
mělo v kategorii dívek jednoznačné vyznění. „Z jedenácti vah vyhrály hned osm Rusky, dvě Ukrajinky
a jednu Češka. Jako jediní jsme tak
dokázali narušit hegemonii východu. Pamatuju si, jak jsme s otcem

(QVQCTEJKX/-NÊéG

Viktorie a současně jejím osobním
trenérem měli před dvěma lety rozhovor na téma, že by bylo fajn, aby
reprezentaci holek vzal někdo pořádně do rukou a pomohl děvčatům
prodat jejich skrytý potenciál. Teď
mám velkou radost, že se nám tohle
společně s holkama daří,“ zdůraznil
Martin Klíč.
Završením současného cyklu
bude od 14. do 24. října další evropský šampionát juniorek v Budvě, kde povede Claudii Tóthovou
a Veroniku Gajdovou.

Dukla předvedla nejúspěšnější šampionát v historii,
z Ruska přivezli čtyři zlata, dvě stříbra a jeden bronz

6ÚOè4VTKWOHQXCNOG\KFTWåUVX[PCRąGUPQUVRąKUV¾PÊKCDUQNWVP÷

lech, před MS vynikajících. Je to holt
nejen o schopnostech, ale taky o hlavě, umění načasovat formu na nejdůležitější závody a udržet nervy do poslední chvíle,“ řekl Jiroušek Večerníku.
Štěstí českých vyslanců spočívalo
i v tom, že při nemalých problémech s velmi nepříznivým poča-

sím se minimální porci seskoků
povedlo dokončit pouhou hodinu
před vypršením časového limitu.
„Bylo toho opravdu hodně, co se
mohlo pokazit. Že k ničemu takovému nedošlo a že jsme si navíc my vedli v krajně náročných
podmínkách natolik suprově,

Foto: archiv Libora Jirouška

to je prostě paráda. Kdyby Jirka
Gečnuk a Olda Šorf vyhráli ještě
rozeskakování o zlato, respektive
o bronz na přesnost, šlo by o úplnou fantazii. I tak ale můžeme být
maximálně spokojení. Poděkovat chci Honzovi Bečkovi a všem
z Aeroklubu ČR za nadstandardní

pomoc i spolupráci při vyřizování
organizačních záležitostí souvisejících se šampionátem. A velké díky
patří samozřejmě Dukle, bez které
bychom nikdy nebyli na takové
top úrovni “ zdůraznil Libor Jiroušek po návratu domů v podobě vysilující třicetihodinové štreky.
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Foto: archiv Libora Jirouška

MUŽI
Individuální akrobacie: 1. Jiroušek (Česko – Dukla Prostějov)
6,43 sec, 2. Bykov (Rusko) 6,75 sec, 3. Šorf 6,76 sec, 4. Gečnuk
(oba Česko – Dukla Prostějov) 6,78 sec, 5. Pozdniakov (Bělorusko) 6,82 sec, 6. Jarij (Rusko) 6,86 sec, … 12. Tábor 7,27 sec,
16. Kříž (oba Česko – Dukla Prostějov) 7,63 sec.
Přesnost přistání jednotlivců: 1. Ferroni (Francie) 2 cm, 2. Gečnuk (Česko – Dukla Prostějov) 2 cm, 3. Marcinek (Slovensko)
3 cm, 4. Jeannerot (Francie) 3 cm, 5. Šorf (Česko – Dukla Prostějov) 3 cm, 6. Pasiaev (Rusko) 4 cm, 7. Kříž 5 cm, 17. Jiroušek
a Tábor (všichni Česko – Dukla Prostějov) 7 cm.
Celkové pořadí jednotlivců: 1. Gečnuk 6, 2. Šorf (oba Česko
– Dukla Prostějov) 6, 3. Pozdniakov (Bělorusko) 11, 4. Jeannerot
13, 5. Vignuales (oba Francie) 13, 6. Jiroušek 14, 12. Kříž 22, 15.
Tábor (všichni Česko – Dukla Prostějov) 25.
Přesnost přistání družstev: 1. Česko – Dukla Prostějov 13 cm,
2. Francie 14 cm, 3. Bělorusko 20 cm, 4. Rusko 21 cm, 5. Itálie 24
cm, 6. Rakousko a Slovinsko 39 cm, 8. Katar 40 cm, 9. Spojené
arabské emiráty a Dánsko 47 cm.
Celkové pořadí družstev: 1. Česko 21, 2. Francie 36, 3. Bělorusko 40, 4. Rusko 40.

0GUV¾TPQWEÊ,KąÊ)GéPWMQXN¾FNEGNMQXÆRQąCFÊOWåč Foto: archiv Libora Jirouška
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Po vítězství v poháru eskáčko vyhořelo s Vyškovem
PROSTĚJOV Tohle nečekal asi nikdo. Fotbalový Prostějov
se v posledních týdnech přece jen herně dával dohromady.
A jasnou výhrou nad Valašským Meziříčím jako by se snažili
hráči tento trend stvrdit. Pak ale přišlo derby s Vyškovem. A tvrdý dopad na zem. Eskáčko soupeři v žádném ohledu nestačilo.
Mužstvo vysoko prohrálo. A předseda klubu František Jura se
nechal slyšet, že výprask jen tak nepřejde!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Slušný začátek, vítězný prostředek a katastrofální závěr. To byl v kostce uplynulý týden eskáčka. Vlétlo do něj na
vítězné vlně, možná i trochu v euforii
z otočeného zápasu s Třincem. Následovalo pohárové vítězství 3:0 s Valašským Meziříčím. A pak přišel Vyškov
a vše dobré bylo zapomenuto. „Samozřejmě jsem ještě trochu v emocích.
Řekl bych, že to byla největší ostuda
v moderní historii našeho klubu. Ještě
jsem snad neviděl větší propadák,“ láteřil po utkání předseda 1.SK Prostějov
František Jura. A hned, zřetelně rozezlený, pokračoval. „To byl výkon, který ne
že není hoden profesionálních soutěží,

ale nebyl hoden vůbec ničeho. I kluci
v okresním přeboru hrají srdíčkem,
bojují. My ale neměli vůbec nic! Naprosto neomluvitelný výkon,“ nebral si
servítky.
Prohrát 0:4 už se Prostějovu letos jednou „podařilo“. A sice se Spartou Praha
„B“. V utkání však měl tým šance, náznaky a zároveň pořádný kopec smůly,
když si dva míče srazili nešťastně obránci do vlastní brány. Duel s Vyškovem, ač
výsledkově stejný, však působil úplně
jinak. „Taky jsem jako trenér prohrál ve
Vyškově, 3:6 to bylo. Padli jsme v poločase 0:5, ale pak dali na 2:5, 3:6. Měli
jsme dvě břevna, zápas mohl skončit
5:6. To se stát může. Ale co jsme předvedli od první do poslední minuty, to
jsem nezažil,“ hromoval dále Jura. Mínil
tím rychlost, bojovnost, ale také počet
šancí, Prostějov neměl z vápna ani jednu. A zahazoval i nečetné standardní
situace.

BYLI JSME
U TOHO

HRÁČVEČERNÍKU
PODLE

MARTIN VLACHOVSKÝ
HOVSKÝ

Zatím spíš méně vytěžovaný hráč na sebe v obou utkáních
ud dvojsečně.
uplynulého týdne upozornil. Ovšem poněkud
Zejména v první půli ve Valašském Meziříčíí byl velmi akk
tivní a v brejkové situaci měl dobrou šanci ke skórování,
domácí zadák byl ale proti. V Drnovicích s Vyškovem
škovem
prokázal v závěru dobrou kopací techniku,
niku,
z přímého kopu jen těsně minul branku. A v tom
om
to právě je. Dobré šance je třeba využívat a efekk
ktivitu proměňování zlepšit. Pak mohou být
ýt
dveře do základní sestavy otevřené.

BIENVENUE
KANAKIMANA
K

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký

„Potřebuji si to nechat projít hlavou,
až emoce opadnou. Určitě se ale něco
musí stát! Takovou ostudu nemůžeme jen tak přejít. Pro mě je to tak
velké zklamání, že ani zatím nejsem
schopen to nějak vyhodnotit,“ vzkázal
na dálku týmu i sportovní veřejnosti.
„Omlouvám se všem lidem, kteří přijeli
z Prostějova. A můžu slíbit, že udělám
z pozice předsedy vše pro to, aby se to už
neopakovalo. Takovou ostudu jsem totiž ještě ve fotbale nezažil,“ kroutí hlavou
možná ještě teď František Jura. Pokáral
by po prachbídném výkonu za něco
trenéra? „Některé věci bych udělal jinak,
ale to je o diskusi. Kouč jim ale říkal to,
co bych řekl já. Že rozhodující je vstup

33

30. srpna 2021

WWW.VECERNIKPV.CZ

do utkání, nasazení a chuť vyhrát. A pak
se mohou přidat fotbalové kvality. Házet to na trenéra v tomto případě není
správné, zásadní je herní projev hráčů,“
uvedl šéf eskáčka. „Nerozumím tomu.
Jsou to stejní kluci, co porazili Zbrojovku a co otočili zápas s Třincem. Budou
určitě pohovory s hráči, kde se jich budu
ptát, co se to stalo,“ ujistil příznivce.
Tým nyní čeká reprezentační přestávka,
po ní domácí zápas s Chrudimí. A zapomenout se nesmí ani na třetí kolo poháru. „Pohár v tuto chvíli může být jakousi
náplastí. Ale otázka je, jakého budeme
mít soupeře. Zda to bude soupeř ligový,
zda budeme hrát doma nebo venku…,“
komentuje Jura.

9

MINIŠPÍL
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O trenéra eskáčka se začíná zajímat F:L
PROSTĚJOV O trenéra Jiřího
Jarošíka se zajímají v nejvyšší
lize. S takovou zprávou přišel
minulý týden deník Sport. Konkrétně informoval, že by prostějovský trenér, pro něhož je to
v Prostějově druhá druholigová
štace, by mohl zamířit do Liberce. Ten se nakonec rozhlédl
jinde. Jedno je však jisté, o současného lodivoda eskáčka je
zájem. Což potvrdil i předseda
1.SK Prostějov František Jura.

Michal SOBECKÝ
„Nějaký telefon proběhl, ale pouze
ve formě dotazů. Konkrétně jsme
to neřešili. Pak se Liberec rozhodl
jinak, žádná nabídka tak na stole nebyla,“ uvedl pro Večerník.
„V tuto chvíli by pro nás nebylo
úplně šťastné měnit trenéra. Kdyby

ligová nabídka byla, kouč by chtěl
odejít, tak bych ho uvolnil. Slib
tam padl, už když jsme podepisovali smlouvu, tak bych ho dodržel,“
prozradil František Jura.
Eskáčko přitom takto přišlo o trenéra už na jaře. Krátce po posledním soutěžním klání s Blanskem
odchod ohlásil tehdejší kuč Pavel Šustr. „Jak jsem měl dohodu
s trenérem Šustrem, když přijde
ligová nabídka, tak stejnou mám
s Jirkou Jarošíkem,“ zopakoval
první muž prostějovského fotbalu. „Samozřejmě vůbec by mě to
netěšilo. S Vyškovem jsme to sice
teď nezvládli, ale naše zápasy do
té doby parametry měly,“ míní
Jura. Přitom dodává, že zadarmo
by se případný odchod nekonal.
„Je pravdou, že Jirka má smlouvu.
Takže kdybychom ho uvolnili, tak

bychom stejně jako u Pavla
Šustra nějakou kompenzaci chtěli. Ale žádnou částku, která by přesun mohla
zhatit,“ vysvětlil svůj postoj
předseda klubu. Jak se všakk
zároveň ukazuje, odchod
Jiřího Jarošíka zatím není
na pořadu dne. Liberec
angažoval Luboše Kozla,
žádné další nabídky prýý
nemá.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

6. kolo: FK Dukla Praha – SFC Opava 3:1 (1:0).
Branky: 21. Fábry, 48. Buchvaldek, 85. Faleye – 88.
Didiba. äOXWpNDUW\ 37. Celba * FK Ústí nad Labem
²).3ĝtEUDP  Branky: 41. a 54. Krobot
– 42. Vávra, 84. Voltr. äOXWp NDUW\  0LVNRYLþ 
0HFKPDFKH3URãHNýLþRYVNê-LUiQHN
3ODFKê%tOHN±3LOtN+DOLQVNê9iYUD
Sus, 64. Petrák 0).9\äNRY²6.3URVWčMRY
  ).)RWEDO7ĝLQHF²6./täHė  
Branky: 6LOQê.XþHUD äOXWpNDUW\ +êEO
6WHLQKXEHO%HGHFV%DýHOĤVWND±
0DWRFKD.XþHUD6WiĖD 0).&KUXGLP²)&
9\VRÿLQD -LKODYD    Branky:  ] SHQDOW\
Vedral.äOXWpNDUW\ .HVQHU)LãOěH]QtþHN
'UDKRã±)UDQČN6KXGHLZD/DFNR*
6SDUWD3UDKDÅ%´²7iERUVNR  Branky:
*DEULHO.R]iN6FKiQČOHF9iFKD±
Matoušek. äOXWpNDUW\9LWtN$PEOHU±7LMDQ\
,FKD%UDEHF.RSHþQê 9ODäLP²åLæNRY
  Branky: D9LãLQVNê$OLMDJLþäOXWp
NDUW\+RãHN3UHEVO %UQR²9DUQVGRUI
(1:0). Branky:ěH]QtþHN)RXVHN±+XãHN
84. Bláha. äOXWpNDUW\âWČUED3ĜLFK\VWDO±
+HSSQHU%OiKD
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$
 'XNOD3UDKD
     
 9ODãLP
     
 %UQR
     
 6SDUWD3UDKDÄ%³      
 9DUQVGRUI
     
 -LKODYD
     
 7iERUVNR
     
 /tãHĖ
     
 äLåNRY
     
 ÒVWtQDG/DEHP      
 3URVWčMRY
     
 3ĜtEUDP
     
 2SDYD
     
 9\ãNRY
     
 &KUXGLP
     
 7ĜLQHF
     
.$03ĜÌã7Č
 NROR QHGčOH  ]iĝt  KRGLQ 3ĜtEUDP
±%UQR SiWHN /tãHĖ±'XNOD3UDKD
SiWHN     -LKODYD ± 2SDYD SiWHN 
   3URVWčMRY ² &KUXGLP VRERWD  
  äLåNRY ± 9\ãNRY   6SDUWD 3UDKD
Ä%³±ÒVWtQDG/DEHP  9DUQVGRUI±9ODãLP
7iERUVNR±7ĜLQHF
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1OCNGJQ C LGFPQ\PCéP÷ MCTGVPÊ \¾MTQM QJQFPQVKN UWFÊ
RąGMXCRKX÷ éGTXGPQW MCTVQW
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TQ\FÊNGO

GLOSA
9(Ġ(51Ì.8
PROSTĚJOV Tak a je to tady. Dlouho očekávané první vystoupení ženského týmu 1.SK Prostějov se uskuteční už o nadcházejícím víkendu.
A to navíc na domácí půdě! Svěřenkyně trenéra Matěje Vybíhala nastoupí
proti Hodonínu.
Informace o tom, že vznikne v Prostějově fotbalový tým žen, prosakovala pravidelně již během loňska. Na jaře už bylo
jisté, že se tak stane a družstvo se přihlásí
už do ročníku 2021/2022. Tým mezitím trénoval, piloval. A taky se doplňoval.

Vidět v něm můžeme fotbalistky, které
v minulosti hrávaly v týmech Prostějovska, smíšených i ženských. Ale také posily
odjinud, třeba z Nových Sadů. Navíc si
zjevně klub věří. Eskáčko totiž bude
nastupovat v Moravskoslezské lize žen,
o úroveň výše než Protivanov s Mostkovicemi.
V soutěži však najdeme pouze čtyři celky
a soutěž se bude hrát každý s každým
hned šestkrát za sezónu. Hned první zápas odehrají svěřenkyně trenéra Vybíhala v domácím prostředí za Olympijskou

ulicí proti Hodonínu. Další tři duely pak
odehrají venku a doma se znovu představí až v říjnu. Kromě žen Hodonína čeká
na eskáčko ještě Jihlava a Zlín.
Hodonín je již tradičním týmem
v MSLŽ. Loni ale v šestičlenné tabulce
skončil až čtvrtý. Tým pak sice množstvím hráček není příliš rozsáhlý, je v něm
však kvalita namíchaná z mixu dravého
mládí a zkušeností. Nejstarší hráčkou je
Alexandra Bláhová. A pozor. Na to, že je
jí 35 let umí opravdu zastřílet. Favorita,
zejména v krátké době po koronavirové

TOMÁŠ KALÁB

pandemii, je však těžké určit…
Na hráčky eskáčka však čeká atraktivní soupeř hned v úvodu sezóny.
Ta pro ně začne v neděli 5. září od
16.00 hodin. Utkání se odehraje na
hřišti v Olympijské ulici. (sob, jaf)

Jestli jsem o tom minule zrovna
nepsal! Žádný tým se nedá podcenit, každý je k poražení, pokud se
podá zodpovědný výkon. To jsem
ještě netušil, že mi to dokáže právě
tehdy poslední celek tabulky, nováček z Vyškova. Nechci tím říci, že
by eskáčko soupeře zrovna podcenilo, i když jak víme, přes všechna
varování to prostě někde hluboko
v podvědomí vězí. Naopak Vyškov
zcela evidentně potvrdil druhou

premisu, že každý je k poražení.
Nováček k zodpovědnému výkonu
navíc přidal potřebné nadšení a nezlomnou vůli zvítězit. Paradoxně
domácím spíše pomohl sudí Zaoral,
když je přísně poslal do deseti, protože mušketýrské „jeden za všechny,
všichni za jednoho“ jen nabralo na
síle. Lze jen doufat, že podobný
průběh nebude mít domácí mač
s Chrudimí, která se zvolna potápí
do sestupových hlubin.
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA

BÍDA, TRAPAS A ČTYŘKA V DERBY d&QUVCNKLUOGDTWV¾NPÊ
HCEMWqUOWVPÊ

Eskáčko dostalo ve Vyškově nakládačku proti deseti

DRNOVICE Již docela rozjetý
EXKLUZIVNÍ
tým 1.SK Prostějov si to uplynuzpravodajství
lou sobotu dopoledne zamířil
pro Večerník
do Drnovic, kde se v rámci 6. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY utkal
Michal
s posledním Vyškovem. Eskáčko
SOBECKÝ
mělo tou dobou v zádech tři výhry, z toho dvě pohárové. Naopak nováček druhé nejvyšší soutěže na
kontě pouze jediný bod a nálepku outsidera. Na papírové předpoklady se ale nehraje. „Domácí“ celek podal v hanáckém derby skvělý
výkon, a i když hrál po vyloučení Kršky celou hodinu v deseti(!), vedení
nejenže udržel, ale dokonce výrazně navýšil. Rivala z Prostějova tak
dokonale potupil čtyřmi brankami. Vystoupení Jarošíkova souboru se
nedá nazvat jinak, než ostudou…

6WDYSÔHGYÙNRSHP
O favoritovi sobotního střetnutí nebylo pochyb. Prostějov byl před zápasem osmý se
sedmi body na kontě, přičemž po prvních
neúspěších proti Příbrami a Spartě „B“ začal sbírat lepší výsledky i výkony. Naopak
Vyškov odváděl nováčkovskou daň a s jediným bodem se krčil na posledním místě.
A to i přesto, že v předešlých kláních prokazoval lepšící se formu. Podle toho ostatně
vypadala taky zahajovací sestava sobotních
soupeřů. Zatímco eskáčko ji nechalo navlas
stejnou jako proti Třinci, Vyškovští přeci jen
pár změn udělali. Zatímco Hanuš se neobjevil ani mezi náhradníky, Todorič a Langer
si pak na nasazené do zápasu oproti duelu
s Varnsdorfem také museli počkat a Richtera
v bráně nahradil Šustr. Tým hrající v legendárním azylu v Drnovicích měl o motivaci
postaráno. Stále totiž čekal na první druholigové vítězství ve své historii.

9ÙYRM]½SDVX
Už od prvních minut bylo zřejmé, že tentokrát chce Vyškov jednoduše uspět. Tlačil
se dopředu, nedával Prostějovu prostor
a ojedinělé šance dokázal eliminovat. Naopak řada ataků domácích svědčila o velké
motivaci i kvalitě. Tu ve 25. minutě zúročili
domácí otevřením skóre. Avšak takřka vzápětí šel do sprchy Krška za faul na Omaleho.
Prostějov to povzbudilo, střelci jako Koudelka a Omale však mířili mimo. Hlavně si však
eskáčko až do konce první půle nevytvořilo
žádnou vyloženou příležitost. Drtivý tlak,
který se dal od Prostějova vůči soupeři hrajícímu v deseti očekávat, se nekonal.

Druhý poločas přinesl brzké navýšení vedení Vyškova po centru ze strany. Prostějov zareagoval zvýšením tlaku a později střídáním,
záhy po něm ale eskáčko inkasovalo dva slepené góly a bylo prakticky po zápase. V jeho
zbytku se Prostějov snažil tlačit dopředu,
nedokázal se ale prosadit přes obranný val
soupeře. A to ani ke gólu, ani ke střelám.
Jednu z mála vyslal Žák ale až po odpískání. Eskáčko se nedokázalo dostat do vápna,
naopak Vyškov hrozil brejky. Žádný už však
neproměnil, a tak volání fanoušků domácích „dejte jim bůra“ zůstalo nevyslyšeno.

=½VDGQÉRNDPzLN\
V 10. minutě se málem k zakončení dostal
Krška, ve 13. naopak po faulu na Koudelku
neproměnil standardní situaci Bartolomeu.
V 17. minutě přišla obrovská šance Fofany, ale z osy hřiště překopl bránu. Vyškov
ale útočil dál. Ilko to zkoušel z rohu vápna,
minul. Fofana se pak znovu ocitl u míče ve
střelecké pozici. Domácí byli pohyblivější,
přímočařejší, lepší. A ve 25. minutě šli do
vedení. David Jambor udržel míč ve vápně
pro Kanakimanu, který převzal nahrávku
na ose hřiště, vystřelil a mířil přesně – 1:0.
Ve 29. minutě pak mohl přijít rozhodující
moment zápasu. Sudí nejprve pustili zákrok
na Jambora, ale sestřelení Omaleho už bez
trestu nenechal a přes hlasité protesty diváků
šel Krška do sprch. Tento moment samozřejmě Prostějov nabudil. Eskáčko se začalo
tlačit více do zakončení. Koudelka a Omale
však minuli, netrefil se ani po rohu Jiráček,
který z voleje vyslal prudkou ránu. A Kušej,
ten pro změnu střílel z boku do brankáře.
Prostějov zkrátka přidal a vypadalo to, že
oslabení soupeře dokáže využít.
Dojem se však brzy ve druhé půli změnil.

.WDQOÊT/CEJ[PGM
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DRNOVICE Průšvih, debakl. Taková
ová
přízviska si zaslouží zápas Prostějova
ova
s Vyškovem. Oslabený Vyškov, poslední tým tabulky F:NL, totiž doma
ma
přejel eskáčko 4:0. Nebylo tak divu,, že
v průběhu zápasu prošel sestavou 1.SK
SK
velký vítr, trenér Jarošík ve snaze hru
oživit, střídal, co se dalo. Jeden z mála,
ála,
koho se změny nedotkly, byl Lubomír
í
Machynek (na snímku). Pravý obránce ukazoval jistotu na balónu, solidní
rozehrávky a nebyl přímo u žádného
inkasovaného gólu. Což byla ale po
pokaženém zápase pochopitelně jen
slabá útěcha.

)ÐN(KNKR/WEJCUG\COÊéGOQJNÊåÊOCTP÷8[wMQX\X[wWLGPC
Foto: Michal Sobecký
Štěpánkovu šanci totiž ještě výběhem
Mucha zneškodnil, Ondřej Vintr však
krátce poté poslal standardku ze strany
k tyči a Mucha neměl šanci – 2:0. Vyškov
navíc hrozil dál. V 56. minutě přišla chyba
Omaleho, který předržel míč, a nigerijský
záložník mohl děkovat nepřesnosti soupeře, že z protiútoku nebyl gól. Na druhé
straně mohl odpovědět Žák, nahrávka Baly
mu však nesedla. V 61. minutě Prostějov
dvakrát střídal, dolů šli Kušej a Omale, na
hřiště naopak Vlachovský a Kopřiva. Oživení hry ale krok nepomohl. A tak Ilkovo
zakončení sice ještě srazil Schuster pryč, ale
v 65. minutě už se domácí prosadili, když
Jambor vyběhl na osu hřiště, našel uvolněného Kanakimanu a ten byl opět přesný – 3:0. Definitivně pak eskáčko položil
zásah Němečka, který hned v další minutě
zvýšil ránou z voleje na 4:0. V 80. minutě
měl Vlachovský standardní situaci z dobré
pozice, minul však. Naopak obrana Prostějova musela čelit brejku po chybě Kopřivy,
Fofanu však dokázal ve vápně odzbrojit
obránce. A i když o vítězi bylo dlouho
jasno, zůstávala otázka, zda přijde čestný
úspěch eskáčka. Nepřišel, centry z 89. minuty a nastavení nenašly volného hráče.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Pro Vyškov šlo o historicky první vítězství ve
druhé lize. A díky němu se aspoň na chvíli
odpoutal od posledního místa. Konečný
počet ohlášených diváků – necelých 800
– rozhodně neodpovídal situaci s parkováním, která byla v Drnovicích přímo zoufalá.
Utkání pak provázel doprovodný program
s hlavním lákadlem v podobě soutěže o zájezd na zápas Premier League včetně letenky
a ubytování.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Bouřlivá, fanoušci udělali utkání skvělou
kulisu. A pořádně horko muselo být rozhodčímu Zaoralovi. Po odpískání červené karty
pro Kršku se dokonce strhla na hřišti mela.
Diváci zplna hrdla nadávali a při odchodu
do kabin po prvním poločase počastovali
sudího hlasitým pískotem. Naopak každou
vstřelenou branku si užili do sytosti.

2VREQRVWXWN½QÉ
Na straně Prostějova se tentokrát hledá jen
velice těžko. A tak zamíříme do tábora domácích. Jednoznačně jí byl David Jambor.
Teprve osmnáctiletý hráč byl obrovským
nebezpečím pro eskáčko. Dokázal si podržet
míč, zakombinovat, skvěle běhal. A připravil
i góly, byť sám žádný nedal. Zdálo se, že své
spoluhráče zvládá strhnout k lepšímu výkonu a výrazně taky přispěl k vítězství.

Jan FREHAR

ƔƔ Jak byste zápas s Vyškovem zhodnotil? A jak srovnal poločasy?
„Když se podívám na výsledek, tak se
všechno hodnotí hodně špatně... My se
na soupeře chtěli nachystat, nahecovat,
bylo to derby. Měli jsme šňůru zápasů bez
prohry, chtěli jsme ji potvrdit ve Vyškově.
Věděli jsme, že ještě nevyhráli, a chtěli jsme
tedy uspět. V prvním poločasu nebyl ani
jeden mančaft příliš nebezpečný, od nás
to bylo pomalé, nedostávali jsme se do
zakončení. Pak přišla červená karta, která
nám měla pomoct, ale nepomohla. Vyškov
se do konce poločasu stáhl, my drželi míč,
ovšem nebyli jsme nebezpeční. V půli jsme
si řekli, že máme pětačtyřicet minut na
otočení, chtěli jsme s tím něco udělat. Prohrávat 0:1 není nic, co by se nedalo zvládnout. Přešli jsme na jiný systém, hráli na tři
obránce a chtěli jsme být nebezpečnější,
což se nám moc nedařilo. Dostali jsme dva
góly během minuty...“
ƔƔ … a bylo hotovo.

Foto: Michal Sobecký
„My jsme ani proti deseti nebyli nebezpeční,
moc nám to nechodilo a nedostávali se do
zakončení ani ve druhém poločase. Celkově
se nám zápas vůbec nevyvedl. Dostali jsme
až trochu brutální facku, ze které bychom se
měli vzpamatovat. Máme čtrnáct dní, abychom se nachystali na další zápas. A musíme
nyní uhrát všechny body s Chrudimí.“
ƔƔ Vzpomenete si, že byste někdy zažil
inkasovat tři góly proti soupeři hrajícímu
v deseti?
„Musím říct, že toto jsem nezažil! Je to taková
hořká premiéra. A doufám, že už nic takového nezažiju.“
ƔƔByl jste přesto rád za kulisu, kterou poskytl stadion v Drnovicích?
„Tak to zase ano. Docela jsem se tam těšil,
myslím, že v Drnovicích jsem ještě nehrál.
Celý ten stánek má fotbalovou atmosféru. Je
jistě dobře, že tam Vyškov nyní hraje. Ten stadion je hezký, je škoda, že v minulosti trochu
zchátral, ale jsem rád, že to opravili a znovu se
tam hraje.“
ƔƔ Jak berete skutečnost, že jste odehrál
celý zápas? Jako určité ocenění za váš výkon?
„Samozřejmě jsem za to rád, že jsem odehrál
celý zápas, že mě tam trenér nechal. Jestli to
ale brát jako úspěch, to se říct nedá. Spíš kouč
reagoval na nějakou situaci. Příští zápas to
může být zase úplně jinak.“

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
-LÔÉ-$52h©.6.3URVWÈMRY
„Už to ze mě trochu opadlo... (v neděli vpodvečer
– pozn.red.) Byl to katastrofální výkon všech hráčů. Vyškov byl ve všem lepší a zaslouženě vyhrál.
Takhle se má bojovat o tři body. My naopak nepředvedli vůbec nic. Ani nevím, jestli jsem to někde zažil, že bychom v deseti za poločas dostali tři
góly. Jestli to jde dohledat někde v archivu, zda se to
vůbec někdy ve fotbale stalo. Abychom neudělali
nějaký historický zápis... (kaboní se) Je to smutné,
nechápu, proč to takto dopadlo. Skoro všichni hráči dostali volno na pohár, byli odpočatí, připravení
a věděli, do čeho jdou. Pak předvedou takovýto
přístup... Takhle se derby vůbec nehraje!“

-DQ75286,/– MFK Vyškov:
„Pořád jsme hráče drželi v tom, že na to mají, že jim věříme. A že jakmile proměníme
první šanci a budeme hrát na Prostějov nátlakově, tak jsme schopní je doma porazit.
Myslím si, že už od první minuty to bylo vidět. Měli jsme tam dost dobrých šancí už
na začátku na vstřelení branky. Ta skutečně přišla, potom ale následovalo to vyloučení. Vadí mi, že David Krška jde po lajně, dvěma hráči je držený za dres rukama. Na to
by měl pomezní reagovat a situace by v takovém případě vůbec nedospěla k tomu,
kdy tam dojde k zákroku – na žlutou, na červenou, to nechci hodnotit. Změnilo to
celý ráz utkání, museli jsme hrát jinak, než na co jsme byli nachystaní. Těch dvanáct
minut bylo krušných v tom, že jsme museli řady přeskupit a doufat, že do poločasu
gól nedostaneme. Naštěstí soupeř držel balón, ale bez výraznější šance. Musím říct,
že kluci druhý poločas zvládli fantasticky. Vyhrát 3:0 proti Prostějovu v deseti a mít
tam ještě dvě stoprocentní šance. Bylo to super, musím hráče pochválit. Soupeř si za
celých devadesát minut nevytvořil ani jednu gólovou situaci.“

1.SK Prostějov
4:0
6. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

MFK Vyškov

Srubek

Ilko

Rostislav
HORÁČEK

Bartolomeu

Machynek

Jiří
JAROŠÍK

O. Vintr
Omale

Fofana
Šustr

Cabadaj

Krška
Žák

Schuster
Mucha

Koudelka

Němeček

Jiráček

Bala

Jambor

Štěpánek

Kušej

Zapletal

Kanakimana

Branky: 26. a 64. Kanakimana, 48. O. Vintr, 66. Němeček
Střely na branku: 6

Střely mimo branku: 3

Rohové kopy: 3

ŽK: 31. O. Vintr, 79. Štěpánek

ČK: 31. Krška

VYŠKOV

4:0
( 1 : 0)

Branka: Střely na branku:2

Rozhodčí: Zaoral – Mikeska, Bureš

Střídání: 73. M. Vintr za O. Vintra, 80. Dan Jambor za Kanakimanu,

88. Kameník za Cabadaje, 88. Langer za Fofanu

PROSTÌJOV

Trenér: Rostislav Horáček

Diváků: 760 Rohové kopy: 3

Střely mimo branku: 5
ŽK: 53. Omale, 76. Vlachovský

Střídání: 46. Vichta za Zapletala, 62. Kopřiva za Omaleho, 62. Vlachovský za Kušeje,
71. Bialek za Balu

Trenér: Jiří Jarošík

fotbal
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2. kolo: Mladá Boleslav - Vyšehrad 3:0
 3ĜHSHĜH3tVHN  8KHUVNê
%URG-LKODYD  %HQHãRY±7HSOLFH'RPDåOLFH±9ODãLP+OXþtQ
± %DQtN 2VWUDYD  SR SURGORXåHQt
+RVWRXĖ ± 3DUGXELFH  SR SURGORXåHQt .URPČĜtå ± =EURMRYND %UQR 
 SR SHQDOWiFK  6HGOþDQê ± ýHVNp
%XGČMRYLFH  6ODYLþtQ ± .DUYLQi 
6RNRORY±%RKHPLDQV3UDKD
8QLþRY±6LJPD2ORPRXFÒVWtQDG
2UOLFt±9\ãNRY9DODãVNp0H]LĜtþt±
3URVWČMRY9HOYDU\±&KRPXWRY
3RYOWDYVNi)$±9DUQVGRUI/LEHUHF
±=EX]DQ\/RNR9OWDYtQ±).ÒVWt
QDG/DEHPRGORåHQR

„Hru jsem musel oživit,“ konstatoval kouč Jarošík
PROSTĚJOV V letošním pohárovém ročníku si mohou fotbalisté
1.SK Prostějov částečně oddechnout. Základní zadání, kterým je
bezpochyby u týmu profesionální soutěže postup do třetího kola, je splněno. Podobně jako loni, jenže tehdy to šlo bez kopnutí
do míče – vzhledem k protiepidemickým podmínkám většina
amatérských týmů souboje vzdala a eskáčko dvakrát v řadě postoupilo bez boje. Tentokrát se svěřenci trenérského tria Jarošík
– Hunal – Vybíhal nadřeli mnohem víc.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Tomáš KALÁB
Měření sil s třetiligovým Vratimovem a divizním Valašským Meziříčím
trenérům Hanáků leccos naznačila.
Obě vítězství se totiž nerodila vůbec
jednoduše. V prvním případě musel
favorit dvakrát dotahovat a vítěznou
branku vstřelil z penalty, ve druhém
případě držel až do závěrečných minut hubený jednobrankový náskok.

Při kumulaci několika utkání během
krátké doby, v tomto případě čtyř
zápasů ve dvou po sobě jdoucích
týdnech, je zřejmé, že trenéři využijí maximálně možnou šíři kádru.
V obou pohárových utkáních dostali
v základní sestavě příležitost méně
vytěžovaní hráči, tedy vesměs ti, co
v lize pouze střídají.
„Nějaký herní plán stran vytížení hráčů jsem měl. Musíme vzít
v úvahu, že ligová utkání hrají stále
v podstatě stejní hráči, tak jsem to
chtěl do poháru trochu rozdělit,“
potvrdil běžnou praxi trenér Jiří

Jarošík. Vůbec to přitom nemusí
znamenat ústup z kvality, naopak
se dá očekávat, že takoví hráči
se budou chtít ukázat a zabojovat o lepší místo v sestavě. Jenže
v tomto případě u Jarošíka převládlo zklamání.
Ve Valašském Meziříčí sáhl prostějovský lodivod po šedesáti
minutách k masivnímu čtyřnásobnému střídání. „Máme vesměs
mladé hráče, tak jsem jim chtěl dát
ve středu trénink plus nějakých dvacet až třicet minut zápasového vytížení, takže jsem se střídáním trochu
počítal. Na druhou stranu jsem chtěl
trochu oživit hru a zvednout její úroveň, protože nebyla dobrá,“ přiznal
po zápase.
A jaké jsou do dalšího kola ambice
trenéra Jarošíka? „Chceme se prosadit i v poháru a hrát co nejdál. Vždyť
mladí kluci pohárovými zápasy nabírají zkušenosti. Každopádně se těší-

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Dvì rozdílné defenzivy

-QWéRTQUV÷LQXUMÚEJHQVDCNKUVč,KąÊ,CTQwÊMPGD[NXG8CNCwUMÆO/G\KąÊéÊKRąGULCUPÆXÊV÷\UVXÊURQMQLGP
Foto: www.fotbalvalmez.cz

me na dalšího soupeře a doufám, že
v poháru ve třetím kole předvedeme
daleko lepší výkon,“ zdůraznil.
Ve třetím kole MOL Cupu, jehož
úřední termín je naplánován na středu 22. září, může eskáčko obdržet

mnohem atraktivnějšího soupeře.
Všichni včetně diváků se samozřejmě těší na účastníka nejvyšší soutěže, v ideálním případě v domácím
prostředí. Termín losu nebyl do uzávěrky tohoto vydání známý.

Prostějov (tok) – V utkáních s Valašským Meziříčím a Vyškovem nasadil trenér Jarošík dvě kompletně
odlišné defenzivní formace. Zatímco v prvním případě šlo o složení
Bárta – Kadlec, Bialek, Sus, Stříž,
ve druhém Mucha – Machynek,
Bala, Schuster, Zapletal. Konkurence na těchto postech tedy jako
hrom. A je úplně jedno, jestli jedna
udržela zrovna čisté konto a zda
druhá dostala čtyři „kousky“. Soupeři byli nesrovnatelní.

/1.%WRRQUVWRQX¾RQLKUVMCCåX\¾X÷TW
„Náhradní“ jedenáctka Prostějova ale kouče nepotěšila
PROSTĚJOV Ve druhém kole
domácího poháru MOL Cup, které eskáčko sehrálo pouhých sedm
dnů po postupu z kola prvního,
čekal na svěřence kouče Jarošíka
papírově ještě přijatelnější soupeř.
Valašské Meziříčí totiž „válí“ pouze
divizi. Na průběhu zápasu to bylo
znát, přestože Valaši nedali kůži
lacino. První branku ovšem tentokrát vstřelil favorit díky trefě Žáka,
výsledek byl ovšem na vážkách až
do úplného závěru utkání. V něm
Kušej a Omale přidali pojistku postupu do třetího kola.
Hanáci začali středeční souboj od
prvních minut tak, aby si nepřivodili
podobné problémy jako ve Vratimově. V úvodních fázích zápasu bylo
k vidění hodně nepřesností na obou
stranách, takže se v první desetiminutovce dostal ke střele pouze Vlachovský, stejně mu ji ale zblokovala domácí obrana. Na druhé straně Smilka
donutil Bártu vytáhnout jeho střelu
na rohový kop. Když už to vypadalo

na slibnou brejkovou akci, zastavil
Žáka praporek pomezního.
Přestože domácí pozorně bránili,
z tlaku eskáčka se začaly rodit šance.
Po dvaceti minutách nejprve Žák pohrdl dobrou pozicí v šestnáctce a míč
poslal nad Pobořilovu branku, vzápětí šli po chybě domácího zadáka Vlachovský se Žákem dva na nikoho, ale
viník stačil ještě pokus Vlachovského
odvrátit na roh.
Zahřmělo až v závěru první půlhodiny. Žák se dobře zorientoval
v předbrankovém prostoru, našel
si přízemní přihrávku a umístěnou
střelou nedal domácímu gólmanovi
šanci – 0:1. Chvíli nato Vlachovský
z přímého kopu jen těsně minul břevno domácí svatyně. Pět minut před
přestávkou centroval Vlachovský na
zadní tyč, odkud se míč vrátil před
branku, Žák ovšem z dobré pozice
hlavičkoval nad prostor ohraničený
třemi tyčemi.
Po změně stran domácí Valaši pochopili, že šance na srovnání vede pouze

Pozápasové hodnocení trenérù
Pavel HAJNÝ - TJ Valašské Meziøíèí:
„Výsledek vůbec neodpovídá předvedené hře. Nečekal jsem, že si vytvoříme tolik vyložených
šancí a že s týmem z druhé ligy vydržíme běhat až do konce. Hlavně ve druhém poločase jsme
byli Prostějovu minimálně vyrovnaným soupeřem, nakonec to dopadlo, jak mělo, ale opravdu
jsme vzdorovali. Gól jsme dostali po chybě stopera Kuběny, který dělal kličku útočníkovi, přišel
o balon a ten to pak uklidil do prázdné brány. Jinak hosté měli v prvním poločase územní převahu,
herně byli lepší, takže výsledek 0:1 odpovídal. Z našeho výkonu mám dobrý pocit. Kluci mě
velmi mile překvapili. Mnohdy je nechválím, ale hráli fakt dobře. Zápas skončil podle papírových
předpokladů, ale klidně jsme ho mohli dovést do prodloužení.“
Jiøí JAROŠÍK – 1.SK Prostìjov:
„Splnili jsme hlavní cíl, kterým byl postup, ale hra z naší strany nebyla dobrá. Je škoda, že
hráči, kteří v pohárových utkáních dostali šanci, se příliš neukázali. Pro nás trenéry je to trochu
zklamání. Zápas byl boj až do konce a není dobré, když je proti diviznímu soupeři výsledek
otevřený až do posledních minut. Rozhodli jsme nakonec až v úplném závěru. Přitom jsme
si mohli situaci ulehčit nějakým rychlým gólem nebo raději dvěma. Herní projev bude nutné
zlepšit.“
přes aktivní hru, a prostějovská obrana začala být pod tlakem. Zvyšující se
pasivita donutila trenéra Jarošíka po
hodině hry dokonce k čtyřnásobnému střídání. Byla to ovšem brejková
situace Veselého, která vedla k ohrožení Bártovy branky, ten si s nepříliš
přesným zakončením poradil.

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

<¾NQåPÊMRTQUV÷LQXUMÆJQGUM¾éMC5QNQOQP1OCNGXLGFPQO\GUQWDQLčRQO÷TP÷
VXTF÷JTCPÆJQUVąGVPWVÊ8PCUVCXGPÆOéCUGVQD[NQPMFQMQUOGVKEM[WRTCXKNXÊV÷\UVXÊ2TQUV÷LQXCPCTQ\FÊNVąÊF[
Foto: www.fotbalvalmez.cz
MOL CUP – 2. KOLO
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%UDQN\  äiN  .XãHM    2PDOH
5R]KRGÿt3URVNH±'UHVOHU%XUHã
åOXWpNDUW\9R]iN 90 'LYiFL

6HVWDYD3URVWčMRYD
Zhruba čtvrt hodiny před koncem 6HVWDYD9DODäVNpKR0H]Lĝtÿt
mohl ze sólové akce rozhodnout Ku- 3RERĜLO ± 9R]iN  9DãHN  âYHF .XEČQD %iUWD±.DGOHF .RXGHOND %LDOHN6XV6WĜtå
.DGOD ± 8UEDQ  9HVHOê  äLOLQVNê 6PLOHN ±9ODFKRYVNê .XãHM .RSĜLYD 2PDOH 
šej, brankář Pobořil byl proti, když
.RSHFNê -9UiQDâ9UiQD±9êPROD  6PpNDO %DUWRORPHX +DXVNQHFKW9LFKWD±
dobře mířenou střelu vytěsnil nad 0DFtþHN 
7UHQpU3DYHO+DMQê
äiN 0DFK\QHN 
7UHQpU-LĜt-DURãtN
břevno. Po Pobořilově špatném vyhodnocení situace se dostal k příleži- domácích přišly díry v obraně Valachů Kušej brankou na 0:2, v nastaveném
tosti Bartolomeu, ani on nebyl dosta- a favorit toho dokázal využít. Nejprve čase proměnil rohový kop hlavičkou
tečně přesný. Se závěrečným tlakem potrestal rozloženou obranu soupeře na bližší tyči Omale – 0:3.
(tok)

„Musíme lépe proměňovat šance,“ -/,#"0&,+)+¡
vrací se k poháru Martin Vlachovský
)&$6*'¡-/3+¡

PROSTĚJOV Odchovanec karvinského fotbalu zabrousil v posledním roce na střední Moravu. Dvacetiletý ofenzivní záložník
či útočník Martin Vlachovský (na snímku) strávil půldruhého roku v kádru rezervy MFK, než letos v únoru posílil nováčka druhé ligy Blansko. Tam nastoupil v devíti zápasech a vstřelil jednu
branku. Odtud v létě se spoluhráčem Filipem Žákem putoval na
další hostování, i když si velmi přál zůstat doma a probojovat se
do kádru karvinského týmu. Za Prostějov zatím nastoupil v základní sestavě pouze na Strahově s rezervou Sparty a teď v obou
pohárových utkáních.

Tomáš KALÁB
yy Ve druhém kole poháru jste
hráli dokonce s divizním týmem,
jak byste utkání charakterizoval?
„Odehráli jsme klasické pohárové
utkání. Je vždy nepříjemné, když
se hraje se soupeři z nižších soutěží, kteří jsou jaksepatří vyhecovaní.
Musíme lépe proměňovat šance,
které jsme si vytvořili, a v zápase
být zřetelně dominantním týmem.“
yy Zejména v prvním poločase
jste přitom hýřili aktivitou, vy

sám jste měl několik dobrých
šancí, které by vystačily asi na víc
než jediný gól v soupeřově síti?
„To je určitě pravda, sám jsem některou ze svých střel měl proměnit,
bohužel to tam nespadlo. Náplastí
na to je fakt, že jsme utkání dovedli
do vítězného konce.“
yy V lize není tolik prostoru, ale
v obou pohárových utkáních jste
nastoupil v základní sestavě, jak
jste si to užil?
„Jsem samozřejmě rád, že jsem
mohl nastoupit, a budu dělat všech-

no pro to, abych se probojoval do
základní sestavy
estavy také v ligovém
utkání.“
yy Do kádru
ádru eskáčka jste přišel v létě, máte za sebou už několik týdnů, jak se v Prostějově cítíte a co řícii k úvodu sezóny?
dy spokojený,
„Jsem tady
Prostějov vytváotbalisty
ří pro fotbalisty
opravdu kvalitínky.
ní podmínky.
Začátek ligy
chu
nám trochu
nevyšel, ale
věřím, že teď
bráse to už obráhno
tilo všechno
k lepšímu a že
bírat
budeme sbírat
další bodyy do
tabulky.“
Foto: Josef Popelka

/"-/"7"+1ß+¡-272

PROSTĚJOV První podzimní
reprezentační pauza čeká všechny
týmy dvou nejvyšších fotbalových
soutěží. Po nabitých dvou posledních týdnech zaplněných pohárovými středami a ligovými víkendy
přijde zejména prostějovským
hráčům jistě vhod. Budou si tak
moci lépe rozebrat hlavně poslední nešťastné vystoupení ve Vyškově, kterým rozhodně nepotěšili
trenéry stejně jako fanoušky.

„Žádný přátelský zápas v tomto týdnu
v plánu nemáme, budeme pilně trénovat,“ nechal se slyšet ohledně nejbližšího plánu eskáčka trenér Jiří Jarošík.
Jeho svěřence tak čeká další ostrý start
až příští, tedy hodový víkend. V sobotu
11. září od 17.00 hodin totiž proběhne
na stadionu Za Místním nádražím
úvodní hvizd utkání 7. ligového kola
proti Chrudimi. Pro návštěvníky hodů
je to další možnost, jak užít svátečního
víkendu.
(tok)

NROR 2WDVODYLFH²-H]HUQLFH  %UDQN\
 .DOiE /XNiã  .DOiE 0LFKDO  9RJO ± 
9\EtUDO äOXWp NDUW\  *HUQHã ±  0LNR 
-HPHOND  +RUQt 0RäWčQLFH ² åHODWRYLFH Å%´
 %UDQN\2EUWHO6ODQLQD=HGHN
±  D  1ČPHF  D  %UDXQ  ÓMH]GHF ²
.RYDORYLFH    %UDQN\  3HUXWND ± 
5\ERYLþ  âHYHþHN äOXWp NDUW\  0D]XU ±
 =DYDGLO  ÓVWt Å%´ ² 9UFKRVODYLFH   
%UDQN\3DODFNê)U\GU\FK±0DFKiOHN
ěH]iþ+RUiN 2SDWRYLFH²5DGVODYLFH
   %UDQN\  9HVHOND  6LJPXQG ±
 âLPHþHN  6WUQDG  6XFKiQHN äOXWp
NDUW\  .OYDĖD ±  'ORXKê  6WRNOiVHN
 âNUDEiN  7RYDÿRY ² .OHQRYLFH   
%UDQN\âiOHN±DâWČSiQHN&pVDU
9ãLDQVNê'UHNVOHUäOXWpNDUW\77. Hajduk
±  D  =DSOHWDO  3UiãLO  &pVDU 
&HWNRYVNê ýHUYHQi NDUWD =DSOHWDO  7URXEN\ ²

,%7ĜÌ'$6.83,1$$

NROR 3OXPORY²6ODYRQtQ  %UDQND
 6WRNODVD äOXWi NDUWD  .UEHþHN 6  
/LSQtNQ%²þHFKRYLFHSN  %UDQN\
 .RYDĜtN ±  -XUQtþHN åOXWp NDUW\ 57.
.RYDĜtN  %DUDQ ±  +DQiN  %ČKDO 
1RYp6DG\Å%´²8UÿLFH  %UDQN\5.
D $QGUHHY  D  âXED  5HSþtN 
âNUDEDO ±  D  0DULiQHN äOXWp NDUW\ 34.
6OH]iN  .UDMtþHN  )UHKDU YãLFKQL 8  
.RVWHOHFQ+²'XEQ0  %UDQN\
 D  3UHLVOHU  D  +UXEDQ  D 
-RVLID*UXOLFK/XåQê)LQN
3D]GHUD=DWORXNDOäOXWiNDUWD-RVLI . 
%HėRY²+OXERÿN\SN  %UDQN\55.
3RVStãLO±3XGLOåOXWpNDUW\0DFKDþ
9iFODYtþHN  3HOLNiQ  *Upþ  =ERĜLOiN
YãLFKQL %   +). 2ORPRXF Å%´ ² 3URWLYDQRY
  %UDQN\ýHUYHQND3RVStãLO YO 
±0XVLOäOXWpNDUW\5HSþHN)LOtSHN
±0XVLO
3UĤEČåQiWDEXOND
 +OXERþN\
      
 %HĖRY
      
 .RVWHOHFQ+      
 þHFKRYLFH       
 /LSQtNQ%       
 %ČORWtQ
      
 3OXPORY
      
 3URWLYDQRY       
 +).2ORPÄ%³      
16DG\Ä%³       
8UÿLFH
      
6ODYRQtQ
      
'XEQ0
      

,$7ĜÌ'$6.83,1$%

 NROR %RKGtNRY ² /HVQLFH    %UDQND
5RXEDOtNäOXWpNDUW\.RVWLKD'LYLã
âiUQLN ±  1ČPHF  %DOFiUHN  -XUND 
5RXEDOtN.ĜHQHN.OHPVD 1iPčäģQ+
²0DOHWtQ  %UDQN\48. Jedelský, 66. MiFKDOþiN0LODQ0LFKDOþiN/XNiã.YDVQLþND
äOXWpNDUW\'RVWiO(OVQHU9\PČWDO
9DYĜtQ)LOtSHN±.YDVQLþND ĜHWč]iUQD²
/RäWLFH  %UDQN\D2EãLOD
.RYiþD6FKQHLGHU±)DOWêQHN+DYHOND.UHMþtäOXWpNDUW\äiN±ýXOtN
* 3RVWĝHOPRY²%čONRYLFH  %UDQN\
D'YRĜiN0LþXQGD±6NOHQiĜ9LQNOHU
äOXWp NDUW\  âSLþND  'XV ±  +ORåiQHN
6NOHQiĜ &KRPRXWRY²7URXEHOLFH  
%UDQND  'RNRXSLO äOXWp NDUW\  9RWRXSDO
.UiþPDU RED7  3DVHND²2OHäQLFHSN
 %UDQN\%XFKWD±%DþtNäOXWpNDUW\
9RMWiãHN,ãD%XFKWD0DUWLQiN±
âLFKRU%DþtNýHUYHQiNDUWD+DMWPDU 2 
* .RQLFH ² &KYiONRYLFH    %UDQN\ 
-DãtþHN.UiVDäOXWpNDUW\3RVStãLO±
.UHMþt7RPDQ
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
      
 2OHãQLFH       
 0DOHWtQ
      
 3RVWĜHOPRY       
 ěHWČ]iUQD      
 &KYiONRYLFH      
 7URXEHOLFH       
 /HVQLFH
      
 3DVHND
      
&KRPRXWRY       
/RãWLFH
      
%RKGtNRY       
%ČONRYLFH       
1iPČãĢQ+      

,$7ĜÌ'$6.83,1$$

NROR0RKHOQLFH²-HVHQtNSNäOXWpNDUW\
85. Nantl, 88. Linhart (oba M). * /LWRYHO²åHODWRYLFH
  %UDQN\59. a 76. Miklánek, 33. Jindra,
.XþHUD±6NRSDOäOXWpNDUW\35. Dostál,
-LQGUDâURP3ČþHN±6NRSDO
'ORXKê.UHMþtĜýHUYHQiNDUWD5\END ä  
5DSRWtQ%URGHNX3ĝHURYDSN  %UDQN\
âHYþtN±%XQGLOäOXWpNDUW\+XGHF±
6FKPLGW6ORåLO=HGHN ÓVWt²0HGORY
SNäOXWpNDUW\3DQþRFKiĜ9iĖD±
6NĜHEVNê  6UGêQNR  'RODQ\ ² .UDOLFH Q+
  %UDQN\D1JX\HQ)RXNDO
±%DUDQ'RVWiOäOXWiNDUWD6WXGHQê
(K). * /LSRYi ² %RKXėRYLFH    %UDQN\
 2EUXþD  9\NRSDO  6WU\N ±  )U\þiN
äOXWpNDUW\2EUXþDäLOND±7HOtãHN
âPLUMiN.RåXFK.UiO /XWtQ²ãWHUQEHUN
  %UDQN\D2GVWĜþLOäOXWiNDUW\
.XEiþ /  =iEĝHK²9HONp/RVLQ\  
%UDQND$QWOäOXWpNDUW\/HSND$QWO
1RYiN±8Yt]O
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN       
 =iEĜHK
     
 /LSRYi
     
 ÒVWt
      
 0HGORY
      
 %RKXĖRYLFH       
 äHODWRYLFH      
 'RODQ\
      
 -HVHQtN
      
0RKHOQLFH      
/LWRYHO
      
%URGHNX3Ĝ       
.UDOLFHQ+       
/XWtQ
      
9HONp/RVLQ\       
5DSRWtQ
      

3Ĝ(%252/2028&.e+2.)6

36

Clean4you
Krajský přebor muži

PROSTĚJOVSKO Páté dějství má za sebou krajský přebor O KFS. Po úvodní porážce se Lipová zvedla a proti
Bohuňovicím si připsala už čtvrtou výhru v řadě, která ji dostala na třetí místo tabulky. Opačné starosti zase trápí
Kralice, kterým výsledkově nevyšel ani duel v Dolanech a potřetí v řadě jsou bez bodu a klesají tabulkou.

I.B třída skupina A

WWW.VECERNIKPV.CZ
PROSTĚJOVSKO Úřední páté kolo, ale čtvrtý hrací víkend mají za sebou i v„A“ skupině I.B třídy Olomouckého
KFS. Na domácím hřišti se v sobotu zadařilo za plný počet Otaslavicím, i když s výkonem spokojenost nebyla.
V neděli čekala na zbylá tři regionální mužstva venkovní utkání. Vrchoslavice už ráno dokázaly vyloupit rezervu Ústí a jsou na druhém místě. Klenovice napravily domácí porážku vysokou výhrou v Tovačově a Pivín
nestačil na Troubky, i když dohrávaly více než půl hodiny v deseti.

30. srpna 2021

FC
Dolany
FC Kralice
na Hané

PROSTĚJOV Rychle zapomenout na prohru
1:6 z úvodu sezóny dávají fotbalisté Lipové.
V dalších zápasech už totiž excelovali, a i když někdy museli otáčet – jako třeba právě o víkendu –
vždy se jim nakonec zadařilo. Třemi góly ostatně
Lipová zvrátila i zápas s Bohuňovicemi. A slaví
tak již čtvrté vítězství v řadě.
Domácí nastoupili v prakticky stejné sestavě jak k minulému zápasu. A navíc před solidní diváckou návštěvou. Ta ale po první půli nemohla být spokojená.
Tedy alespoň s průběžným stavem utkání ne. „Myslím si, že jsme navázali na dobrý výkon z Kralic. Hráli
jsme kvalitně, celý zápas jsme byli lepším týmem,“
uvedl pro Večerník trenér Lipové Pavel Růžička. Být
lepší ve hře však někdy nemusí nutně znamenat vedení. A bylo tomu tak i s Bohuňovicemi. „Soupeř nás
z jedné, ze dvou šancí potrestal gólem. Ale hra byla
dobrá,“ ujišťuje Růžička.
Tým má z nynější sezóny už zkušenosti s otáčením
zápasu. Podařilo se mu to proti Brodku u Přerova i
Kralicím na Hané. Stejnou zkušenost zapsali i nyní,
akorát se na vyrovnání a pozdější otočení zápasu
svěřenci Pavla Růžičky načekali poměrně dlouho.

cí využili i toho, že Chválkovice neměly
téměř koho střídat. A znatelně soupeře
přehrávali. „Soupeř se víc stáhl, takže
jsme kombinovali a vytvářeli si i šance.
Holub trefil tyčku, pak prošel sám mezi
třemi hráči,“ líčí Petr Ullmann. Tým nakonec dvoubrankové vedení udržel. A
slaví. „Hodně mě těší nula vzadu. Obrana propustila na Patrika Huňku jen dvě
střely. A to je skvělá vizitka,“ vzkazuje

2:0
(2:0)
SK
Chválkovice

TJ
Sokol Konice

konický trenér, kterého ale může těšit i
to, že se Konice dostala na první místo
průběžné tabulky.
Síly jeho týmu v neděli prověří Lesnice, a to od 16 hodin.
(sob)

Branky: 24. Jašíček, 40. J. Krása. Rozhodčí: Brázdil – Němec, Hausnerová.
Žluté karty: 46. Pospíšil – 46. Krejčí, 77.
Toman. Diváci: 105.
Sestava Konice: Huňka – Blaha (75.
F. Bílý), Drešr, Procházka (90. Bílý),
J. Krása – Plajner (88. Ryp), Širůček,
Neoral, R. Krása (46. Holub) – Jašíček, Pospíšil (88. Příkopa).
Trenér: Petr Ullmann.

SK
Slavonín

„Bylo to vyrovnané utkání. A bylo
vidět, že ani jeden ze soupeřů nechce
zůstat na konci tabulky. Začali jsme
velmi dobře, drželi jsme balón, ale
bez nějakých gólových šancí. Slavonín odpovídal rychlými protiútoky,
ale žádná loženka nebyla. Poločas
přinesl vyrovnanou hru. Po změně
stran jsme to trochu prostřídali, a to
se ukázalo jako volba, protože střídající Stoklasa obral soupeře a pohotově zavěsil. To byl zápas, co rozhodne
jeden gól. V poslední minutě jsem
ještě zachytil malou domů, přihrál
jsem Surmovi a ten v jasné šanci
přestřelil. Ale stane se. Jinak velice
vyrovnaný zápas. Soupeř byl mladý,
běhavý, chtěl si to rozdat. Ale žádná
velká šance. Měl plno rohů, nějaké
standardky. Ale zachytal nám velice
dobře Pokorný, takže nakonec jsme
rádi za tři body.“

Hodnocení hrajícího trenéra
Plumlova Miroslava Takáče:

Branky: 78. Stoklasa. Rozhodčí: Pekárek – Kopecký, Hausnerová. Žluté karty: 63. Krbeček. Diváci: 56.
Sestava Plumlova: Pokorný – Vysloužil, Kutný, Fajstl, J. Kiška – M. Bureš (73.
Kotlán), Aujezdský, Gryglák, P. Kiška
(73. Stoklasa), R. Bureš – Kolařík. Hrající trenér: Miroslav Takáč.

1:0
(0:0)

TJ Sokol
Plumlov

TJ Sokol
ĆHFKRYLFH

„Po průběhu utkání jsem zklamaný,
že jsme bod odevzdali soupeři. My
jsme se na ten zápas připravovali.
Bylo mi jasné, že máme v zádech dvě
výrazná vítězství. Věděl jsem, že je
to nejvíce agresivní a nejvíce silový
zápas v soutěži, to se potvrdilo. Na
to jsem upozorňoval. Utkání se pro
nás vyvíjelo dobře, první poločas
jsme hráli, co jsme chtěli, dobře jsme
zavírali Simona s Kovaříkem nahoře. A po zisku míče jsme dělali velké
hřiště, hráli po stranách, vytvářeli
šance. Tento tlak vyústil ve vedoucí
gól, který padl po rohovém kopu,
kdy Šteigl protečoval na tyč a Jurníček zde zavíral. Do druhé půle jsme
si řekli, že domácí určitě ještě agresivitu vystupňují, budou hrát více
na riziko. A my bychom měli využít

Hodnocení trenéra
Čechovic Lukáše Koláčka:

Branky: 73. Kovařík z penalty – 30.
Jurníček. Rozhodčí: Horák – Němec,
Smékal. Žluté karty: 57. Kovařík, 62.
Baran – 72. Hanák, 87. Běhal. Diváci:
73.
Sestava Čechovic: Klimeš – Veselý,
Jurníček, Walter, Hanák – Muzikant
(67. Kadlec), Kolečkář (46. Novák), Lakomý, Halouzka – Petržela (86. Běhal),
Šteigl. Trenér: Lukáš Koláček.

(0:1)
pk 3:4

1:1

TJ Spartak Lipník
QDG%HćYRX

Sokol Dub
nad Moravou

Branky: 11. a 47. Preisler, 33. a 50. Hruban, 52. a 59. Josif, 73. a 83. A. Grulich,
18. Lužný, 35. Fink, 40. Pazdera, 69. Zatloukal. Rozhodčí: Straka – Kreif, Milek. Žluté karty: 21. Josif. Diváci: 139.
Sestava Kostelce na Hané: Drčka –
Fink (78. Slavíček), Zatloukal, Pavlíček, Pazdera – Abrahám, Josif, L. Grulich, Hruban (78. Pírek) – Lužný (67.

12:0
(5:0)

FC Kostelec
na Hané

brejky a jít do vedení 2:0. My jsme ale
vůbec nezachytili tempo hry, soupeř
ale hrál pořád stejně, nakopával míče
nahoru bez mezihry. A my v určitých
momentech propadali, panikařili jsme,
ztráceli jsme. Byla tam hektika. A druhý poločas zkrátka nebyl dobrý. Za mě
to vyústilo nepochopitelným zkratem
Štěpána Hanáka, který v pokutovém
území nesmyslně zahrál rukou. Kovaříkem tak domácí srovnávali penaltou na
1:1. A v závěru jsme měli sérii rohových
kopů. Po jednom kopu se Walter krásně
uvolnil a dal hlavičkou břevno. Šlo se
tedy do penaltové loterie. Dva naši střelci neproměnili, pak se ale karta otočila
a bod navíc jsme získali. Což si myslím,
že odpovídá stavu na hřišti. Po průběhu
hry jsem ale zklamaný. Rád bych ještě
vyzdvihl, že za stavu 1:1 zapískal pan
rozhodčí Horák pokutový kop pro nás,
po faulu na Šteigla. Ten ale penaltu odvolal, říkal, že nebyla. To bylo gesto velkého hráče, hodně si toho cením.“

Hodnocení trenéra
Protivanova Pavla Musila:

Branky: 34. Červenka, 36. vlastní gól
M. Pospíšil – 35. Musil. Rozhodčí: Dokoupil – Brokeš, Látal. Žluté karty: 64.
Repček, 65. Filípek – 81. Musil. Diváci:
88
Sestava Protivanova Piták – Z. Pospíšil, M. Pospíšil, D. Nejedlý, Kropáč – D.
Sedlák, V. Nejedlý, Ondroušek, R. Sedlák (60. Matušů) – F. Pospíšil (77. Vyroubal), Musil. Trenér: Pavel Musil.

„Co bych k tomu řekl, prohráli jsme
zaslouženě. V první minutě jsme dali
gól, ale Nové Sady byly agresivnější.
Většina našich hráčů naopak nepodala výkon, který bychom si od nich
představovali. Góly nám dali pěkné,
to se musí nechat. S předvedenou
hrou jsme ale ani nemohli vyhrát. Na
soupeře jsme prostě nestačili. Závěr
už byl vabank, hodně jsme to otevřeli
a dostali další góly.“
(sob)

Hodnocení předsedy
Určic Petra Kouřila:

A. Grulich), Preisler (84. Petr).
„Výborný zápas nahoru – dolů. DoTrenér: Lubomír Keluc. mácí byli fotbalovější, my se drželi
v bloku se snahou o nebezpečné
Hodnocení trenéra Kostelce
brejky. Několikrát nás hodně podržel
na Hané Lubomíra Keluce:
gólman a v útoku nám zase chyběl klid
„Soupeř přijel odevzdaný, a to prakticky nebo pár centimetrů. Mužstvo zaslouod první minuty. Povedly se nám nějaké ží pochvalu za dřinu celých devadesát
akce a dali dva tři rychlé góly. Řekli jsme minut. O to víc mrzí, že nakonec ten
si, že Dub k nám přijel s tím, že pokud rozdílový gól byl vlastní.“
rychle dostane pár gólů, odpadne a začne
FK
dělat amatérské chyby. Potvrdilo se to, ale
Nové Sady „B“
6:2
výsledek bych celkově nepřeceňoval. Byl
(3:1)
TJ Sokol
ale ještě k soupeři milosrdný. Soupeř ne8UćLFH
udělal nic, asi si jen přišel zahrát, my jsme
naopak předvedli jeden z lepších výkonů. Branky: 5. a 35. Andreev, 29. a 77. Šuba,
Kvalitativně nás ale prověří až příští zápa- 85. Repčík, 90+1. Škrabal – 1. a 69. Masy s Lipníkem a s Čechovicemi, s nimi se riánek. Rozhodčí: Šerý – Perutka, Láchceme měřit. Celkově jsem ale spokoje- tal. Žluté karty: 34. Slezák, 37. Krajíček,
ný. Zejména za to, že se na to kluci za stavu 59. Frehar. Diváci: 60.
Sestava Určic: Hýbl – Mašek, Frehar,
5:0 nevyprdli a chtěli hrát dál.“
Zelina, Slezák (39. Plančar) – Krajíček
1. HFK
(62. Kobylík), Mariánek, Bureš, Paul
Olomouc „B“
2:1
(80. Sosík) – Handl, Halouzka. Hrající
(2:1)
SK
trenér: David Kobylík.
Protivanov

Čechovice zaváhaly v Lipníku, Protivanov a Určice inkasovaly půltucet

Plumlov konečně zabral, Kostelec dal dvanáct gólů

PROSTĚJOVSKO Čtvrté kolo I.A třídy skupiny „B“ Olomouckého KFS se neslo v duchu hodně divokých výsledků.
A to zejména u týmů pocházejících z Prostějovska. Čistě fotbalové výsledky nabídly duely Plumlova, Protivanova,
Čechovic. A zatímco Plumlov uhrál vítězství 1:0, Čechovice nakonec uhrály body dva, když přetlačily Lipník nad
Bečvou. Protivanov naopak jednobrankovým rozdílem padl a přibližuje se spodku tabulky. Jinde už bylo veseleji, alespoň co do gólů. Hned osm jich padlo v zápase Určic, bohužel hned šest právě do brány Kobylíkova výběru. Naopak
Kostelec na Hané si s chutí zastřílel a přímo znemožnil soupeře z Dubu, kterého deklasoval dvanácti brankami.

Navíc se musel obejít bez zraněného
Kořenovského. Naopak přivítal v sestavě Františka Plajnera, příchozího
z Kojetína.
Tým pak začal zostra. A brzy šel do vedení. „První šanci ještě Jašíček nevyužil,
pak už ale trefil na zadní tyč. Soupeře
jsme následně nepustili za půlku a vše
korunoval Jaromír Krása, který byl rovněž přesný,“ uvedl kouč Konice. Domá-

I.A třída skupina B

Konici se ani tentokrát nevyhnuly
ještě před zápasem problémy. V minulosti to byla spíše zranění. Nyní
šlo o povrch. „Muselo se hrát na
umělé trávě. Správcům se pár hodin
před utkáním pokazila lajnovačka,
neměli jsme tak připravené hřiště. A
hrát na normální a umělé trávě, to je
rozdíl. Hráči z toho byli rozladění,“
uvádí trenér Konice Petr Ullmann.

Další nula! Konice rozhodla v první půli

2:3
(1:1)
Sokol
Vrchoslavice

Sokol
Ústí „B“

na začátek zápasu. Až v závěru jsme si
vypracovali nějaké další šance a po jedné
z nich přišla penalta, která utkání definitivně zlomila.“

„Dneska to byl pro nás zápas blbec. Dostali jsme se hodně brzy do vedení, ale
také jsme o něj brzy přišli. Pak se to přelévalo ze strany na stranu a šance byly na
obou stranách. Nedali jsme pak tutovku
a soupeř nás z brejku potrestal. Začátek
druhé půle znamenal vyloučení jednoho ze soupeřů, a to nám asi paradoxně
ublížilo. Troubky se zatáhly a čekaly na
nás v bloku, do kterého jsme se těžko doFK
stávali, oni navíc dokázali hrozit z brejků,
Troubky
4:1
kdy nám ještě dvě branky přidali. Snažili
Sokol
(2:1)
jsme se i nadále výsledek alespoň zmírY3LYtQđ
nit, ale i kdybychom hráli do zítřka, tak
Branky: 5. Z. Pospíšil, 38. Petráš, 59. asi branku už nedáme. Musíme to hodit
Brázda, 81. Němeček – 2. R. Pospíšil za hlavu a doma bodovat.“
(vlastní). Rozhodčí: Smékal – Šerý,
Sokol
Kozák. Žluté karty: 52. a 55. Bureš – 51.
7RYDćRY
1:5
Pospíšil, 55. S. Vrba. Červená karta: 55.
Sokol
(0:2)
Bureš (T) Diváků: 121.
Klenovice
Sestava Pivína: Fürst – S. Vrba (74. Šimek), Sedlák, T. Vrba, Pospíšil – Hýžďál Branky: 83. Šálek z penalty – 39. César,
(76. Fica), Valtr, M. Svozil, Bartoník 41. a 60. Štěpánek, 78. Všianský, 86.
– Konupka, Zlámal (63. Frýbort). Tre- Dreksler. Rozhodčí: Šmíd – Navrátil,
Valášek. Žluté karty: 77. Hajduk – 25.
nér: Pavel Valtr.
Prášil, 36. a 67. Zapletal, 75. César, 79.
Hodnocení trenéra
Cetkovský. Červená karta: 67. Zapletal
Pivína Pavla Valtra:
(K). Diváků: 130.

sem soupeř srovnal. Ve druhé půli se
nám podařilo soupeře zatlačit a přidat
dvě branky. V závěru jsme však inkasovali po střele z dálky, a ještě mohlo být drama, ale kluci to už zkušeně dohráli. Se
startem jsme tak hodně spokojení, stále
nás však trápí zranění a zase jsme jeli ve
dvanácti lidech, doufám, že někteří hráči
se už na Opatovice objeví.“

FC
+QđYRWtQ

SK
+DĦRYLFH

SK JesenecDzbel

Branky: 13. Korhoň, 39. Kučera, 49.
Otava, 67. Kutra, 70. Divjak, 90+2. Mrtýnek – 54. z penalty J. Žouželka, 79.
M. Liška. Rozhodčí: Antoníček – Přecechtěl, Študent. Žluté karty: 58. Hlavinka, 68. Otava, 89. Šana. Diváci: 153.

6:2
(2:0)

hůř. Soupeř víc držel míč. Dali jsme
branku na 3:1 a myslel jsem si, že to
s klidem dohrajeme. Pak ale po rohu,
nebýt špatné komunikace u nás v obraně, vůbec nemusel být, soupeř snížil na
3:2. Ucítil šanci a my posledních patnáct minut jen bránili výsledek. Mohly
z toho být naše brejky, ale kazili jsme
předfinální fázi. Ještě v poslední minutě
měl Hněvotín nebezpečnou standardku a roh. Hrozil až do konce, celkově si
ale myslím, že jsme měli vyhrát my.“

Hodnocení trenéra
Smržic Ivo Zbožínka:

Žluté karty: 33. M. Verner. Diváci:
120.
Sestava Smržic: Adamík – Kaprál,
Gottwald, Žáček, Augustin – Pleva (46.
Vyroubal), M. Verner, Klus, Kalandřík
– Š. Verner (76. Studený), Kotlár (57.
Luža). Trenér: Ivo Zbožínek.

„Když prohrajete druhý zápas v řadě
gólem z poslední minuty, hodnotí se to
těžce. Kožušany měly první šanci, pak
jsme ale byli lepší my. Ve druhé půli
jsme měli hodně přečíslení. Ale naší
nekvalitou v zakončení jsme je nevyužili a často ani nezakončili. Brejky mě
TJ
hodně mrzí, měli jsme jich na celou
6PUņLFH
1:1
sezónu. Jenže jsme ty situace řešili jako
(1:0)
TJ
Sokol
přípravka. Výkon byl skoro skvělý, něpk 4:5
.RņXÆDQ\
kteří hráči podali přímo famózní. O to
Branky: 36. Augustin – 89. Rozehnal. víc mě mrzí, že rozhodující gól byl góRozhodčí: Petr – Horák, Kubalák. lem vlastním.“

„Haňovice byly herně lepší a agresivnější než my. Utkání nebylo zcela vyrovnané, soupeř byl blíže k vítězství.
My ale spoustu šancí neproměnili.
Tvoříme nyní nový tým, takže jsem nečekal zázračný výsledek. Nyní si teprve
mančaft sedá.“

Hodnocení předsedy
Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra:

Sestava Jesence-Dzbelu: Hradil – J.
Žouželka, Burian, Burget, Ošlejšek
(46. Laštůvka) – Faltýnek, D. Liška,
Fürle, L. Žouželka (62. M. Liška) –
Mrňka, Prokeš. Hrající trenér: Martin
Liška.

PROSTĚJOV V 5. kole skupiny „B“
I.B třídy Olomouckého KFS přivítali fotbalisté Hané Prostějov Slovan Černovír. Celé utkání se neslo
v moci domácích, nýbrž výsledkově
svěřenci kouče Koláře zpečetili tři
body až v samém závěru.
Prvních deset minut se oba týmy na
mokrém terénu vyrovnávaly s velikostí domácího hřiště. Ve 13. minutě
faulovali Hanácí ve vápně a nařízenou penaltu Havelka proměnil – 0:1!
Po vstřelené brance převzali hosté iniciativu a byli vícekrát u míče.
Přesto ve 30. minutě unikl po křídle
domácí Hladký a poslal míč do vápna hostí, kde jej brankář Kučera nedostatečně pokryl a Gábor vyrovnal

na 1:1. Ve 42. minutě se dostal k míči
Cibulec, ale jeho sólo gólman hostí
zneškodnil.
Ve druhém poločase v 55. minutě
v „ofsajdové“ situaci nastřelili hosté
tyčku Marákovy branky. V 66. minutě
po sérii rohů domácí Čermák tečoval
míč nad branku hostí. O dvě minuty
později byl vybíhající gólman Kučera
u míče dřív než Gábor. Konečně v 72.
minutě šli domácí do vedení. Domácí
Mazouch zahrával rohový kop a volný Typner dorazil míč do odkryté
branky – 2:1. V závěru zápasu přidali
Hanáci dva „slepené“ góly a o výsledku bylo rozhodnuto. V 82. minutě
unikl Gábor, křižně přihrál sprintujícímu Cibulcovi a ten technicky pře-

hodil gólmana – 3:1! O dvě minuty
později z dalšího útoku domácí přehráli otevřenou obranu hostí a Jakub
Novák střelou k tyči upravil na 4:1!
„Nastoupil proti nám fyzicky a takticky dobře připravený soupeř a my
si s ním dlouho neuměli poradit. Po
většinu času se hrál vyrovnaný zápas,
který mohl dopadnout jakkoliv. Na
jeho konci se ale naštěstí projevila
naše ofenzivní síla, nakonec jsme ještě
mohli vyhrát vyšším rozdílem než o tři
góly,“ zhodnotil utkání Daniel Kolář,
trenér týmu Haná Prostějov.
V příštím kole hrají Hanáci v neděli
5. září v 16.00 hodin ve Velké Bystřici a hráči Sokola Černovír hostí
Smržice.
(ol, sob)

Slovan
ĆHUQRYtU

Haná
3URVWđMRY

Branky: 30. Gábor, 72. Typner, 82.
Cibulec, 84. Jakub Novák – 13. z penalty Havelka. Rozhodčí: Rosskohl
– Bažant, Bartoň. Hráno bez žlutých
karet. Diváků: 77
Sestava Haná Prostějov: Marák –
Čermák, Trnavský, Martin Kolář –
Hladký, Krupička, Mazouch, Jakub
Novák – Typner (90. Macourek)
– Gábor (90. Ohlídal), Cibulec (86.
Jančiar) Trenér: Daniel Kolář

4:1
(1:1)

*CP¾EKX\¾X÷TW\¾RCUWQR÷VPCF÷NQXCNK

„Do utkání jsme vstoupili dobře, byli
jsme lepší. První poločas mohl klidně pro nás skončit vyšším rozdílem.
Neproměnili jsme dvě tři velké šance.
Kdybychom vedli 5:1, nikdo by se nedivil. Ve druhém poločase už jsme hráli

Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:

Branky: 30. Foret, 36. vlastní Sova, 77.
Karafiát – 39. Holub, 80. Šulc. Rozhodčí: Látal – Valouch, Bartoň. Žluté
karty: 45.(+3) Drábek. Diváci: 75.
Sestava Mostkovic: Zapletal – Drábek, Milar, Němeček, J. Karafiát, Jančík, Kamenov, Bureš (73. Vánský),
Kratina, Lacika (71. Š. Karafiát), Foret.
Hrající trenér: Ondřej Milar.

3:2
(2:1)

TJ Sokol
Mostkovice

Smržice znovu potrápil závěr, Jesenec-Dzbel na chvostu

Mostkovice znovu vítězné

PROSTĚJOVSKO Vcelku spokojené mohou být týmy z Prostějovska nastupující v I.B třídě skupině „B“ Olomouckého KFS. Alespoň tedy tři z nich, protože
bodovaly. Nejlépe si vedla Haná, která opět nastřílela čtyři branky a úvod ročníku jí vychází na výbornou (čtěte na jiném místě strany). Podobně dobře se
dařilo Mostkovicím. Ty se ale musely dlouho strachovat o vedení. Nakonec jej
však uhájily a zapsaly další důležité body. Jeden jediný naopak mají Smržice. Opět jim totiž nevyšel závěr zápasu. Jesenec-Dzbel pak pokračuje
v nastoleném trendu, tedy ve velké krizi a vysokých porážkách...

I.B třída skupina B

Branky: 36. Palacký, 85. Frydrych – 20.
Machálek, 50. Řezáč, 75. Pavel Horák
II. Rozhodčí: Zemánek – Brokeš, Hrbáček. Žluté karty: 41. Palacký (Ú).
Diváků: 48.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Fialka,
Pavel Horák I., M. Hradil, Coufalík –
Machálek, Pavel Horák II., T. Hradil,
Otaslavic Jiřího Hona:
Strašák (82. Pavel Horák III.) – J. Horák,
„Utkání jsme začali v dobrém tempu. Řezáč. Trenér: Miroslav Panáček.
Hned v patnácté minutě jsme vedli
o dva góly a vše naznačovalo, že bude- Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
me mít zápas pod kontrolou. Jenže od
třicáté minuty jako by celé mužstvo „Musím vyzdvihnout i dnešního soupeztratilo koncentraci a hra byla katastro- ře, který byl velmi mladý a opravdu dobfální. Soupeř toho samozřejmě dokázal ře fyzicky připravený. My jsme ale byli
využívat a podařilo se mu snížit skóre. kompaktní a snažili jsme se je do rychO poločase jsme tak provedli změnu, lých akcí nepouštět. Brzy se nám podařiale ani po ní se nám nepodařilo navázat lo dostat do vedení, ale ještě před poloča-

„Ve druhém poločase jsme to zlomili. Navrch k tomu
přidali další tři góly,“ usmívá se trenér.
Jeho tým díky další výhře poskočil na třetí místo a
stíhá tak vedoucí Šternberk. „Zůstáváme nohama
na zemi, ale samozřejmě dobré výsledky povzbudí.
Jsme rádi, že se nám takto daří. A doufáme, že to vydrží co nejdéle. Všichni ale víme, jak to ve fotbale je:
Otaslavice
jsou období, kdy se naopak nedaří ani hra, ani výsled3:1
ky,“ uvedl lipovský kormidelník.
(2:1)
Jezernice
V rámci 6. kola se Lipová střetně venku s Medlovem. Utkání začíná v neděli 5. září v 16 hodin.
(sob) Branky: 5. L. Kaláb, 17. M. Kaláb, 85.
Vogl z penalty – 40. Vybíral. Rozhodčí:
SK
Vachutka – Kundrát, Řihošek. Žluté
Lipová
karty: 44. Gerneš – 39. Miko, 44. Jemel3:1
TJ Sokol
(0:1)
ka. Diváků: 70.
%RKXĦRYLFH
Sestava Otaslavic: Sika – Smékal, Vogl,
Branky: 81. Fialka. Rozhodčí: Štětka – Matulík, Koudela, Ruszó – Hon, Drmola, ChvojDoležal. Žluté karty: 58. Pírek. Diváci: 120.
ka, Gerneš (46. Piňos) – M. Kaláb (89.
Sestava Lipové: R. Vybíhal – Žilka, Král, Milar, Vy- Valenta), L. Kaláb (76. Novák). Trenér:
kopal (78. Bořuta) – M. Vybíhal (71. Kovář), Stryk, Jiří Hon.
Ježek, Jamrich, Obruča (90. Pekař), Přikryl (46. FialHodnocení trenéra
ka).
Trenér: Pavel Růžička.

PROSTĚJOV Tak tahle sezóna začala na výbornou! Konice znovu v„A“-skupině I.A třídy Olomouckého KFS válcuje
soupeře. A když ne výsledkově, tak alespoň herně. Ani tentokrát přitom nezaváhala a zvítězila, navíc s další nulou
na kontě. Naopak, což může Konické velmi těšit, hned dva body ztratila konkurenční Olešnice.

Branky: 21., 24. a 66. Nguyen, 43. Foukal – 40.
Baran, 50. Dostál. Rozhodčí: Trávníček – Slota,
Štěpán. Žluté karty: 85. Studený (K). Diváků:
100.
Sestava Kralic: Peka – Jurtík, Hlačík, Studený,
Kopečný (46. Rus) – Němčík, Baran, Blahoušek, Dostál – Cibulka, Merta (41. Troneček).
Trenér: Milan Nekuda.

4:2
(3:1)

se nám tam navíc zranil Merta, kterého píchlo
ve svalu, takže žádné pozitivní zprávy,“ doplnil
trenér. Ve druhém poločase se Kralice snažily
výsledek ještě změnit, ale už se jim ztrátu dohnat
nepodařilo.
Potřetí v řadě tak odchází bez jediného bodu.
Šanci na nápravu budou mít v příštím kole o
nadcházejícím víkendu na hřišti tabulkového
souseda z Brodku u Přerova.

I.A třída skupina A

V pátém kole zavítali hráči Kralic na půdu
Dolan zlomit poslední dva nezdary. I přes
sympatický výkon se jim však body nepodařilo přivézt. O všem podstatném rozhodla už
první půle, kdy si nechali hosté soupeře utéct
do vedení po vlastních chybách. K tomu ještě
během první půle musel odstoupit zraněný
Merta a bilance posledních tří kol začíná zase
vypadat hrozivě.
„Bavíme se stále dokola o stejných potížích. Za
prvních dvacet minut soupeře do ničeho nepustíme, naopak hrajeme my a snažíme se dobývat
jejich území, jenže pak přijde pětiminutovka,
kdy uděláme jednu hrubou chybu, a prohráváme. Než se z ní vzpamatujeme, je to o dvě branky. To je až neuvěřitelné,“ láteřil kouč Milan Nekuda při hodnocení.
Po druhé inkasované brance se hosté přeci jen
zase zvedli a začali soupeře mačkat, po snížení
však přišel další kolaps. „O třetí brance bych se
ani nebavil, takovou chybu neudělá kluk v přípravce. Víc k tomu radši ani říkat nebudu. Ještě

,,,7ĜÌ'$6.83,1$%
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„Hodně bojovné i fyzicky náročné utkání. Jeli jsme tam však s tím, že chceme
uspět za tři body a napravit domácí zaváhání. Na nic jsme nečekali a v první
půli jsme si vytvořili asi čtyři šance a dali
dvě branky. Před druhou půlí jsem hráče
upozorňoval, že soupeř nesloží zbraně
a bude chtít zvrátit utkání, což se také
potvrdilo. Podařilo se nám však ustát
počáteční tlak a vítězství jsme hlídali, navíc jsme přidali i další branky. Je trochu
smůla, že jsem musel už v prvním poločase střídat Prášila, který si sám řekl, aby
nedostal červenou kartu, a poslal jsem
tam Zapletala, který ji dostal někdy po
hodině hry. Klukům však musím dneska
poděkovat za bojovnost i předvedený
výkon a hlavně kompaktnost, která nás
dnes zdobila.“
(jaf)

Hodnocení trenéra
Klenovic Vladimíra Horáka:
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Sestava Klenovic: Polák – Drábek (88.
Spálovský), Cetkovský, César, Grepl
(83. Popelka) – Prášil (29. Zapletal),
Dreksler, Rozehnal, Pytela (83. Vacek)
– Štěpánek, Všianský (88. Zbořil). Tre06'/67
nér: Vladimír Horák.
NROR .URPčĝtæ²3URVWčMRY  %UDQN\4.

8-TCNKEÊEJåGJTCLÊPCKPFKXKFW¾NPÊEJ[D[ .KRQX¾PCXÊV÷\PÆXNP÷ Stoprocentní „Metle“, Vrchoslavice i Klenovice,
na domácí výhry bohužel nenavázal Pivín
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připravila sportovní redakce Večerníku

MATÌJ SAMEK
Nastřílet pět branek v jednom soutěžním utkání se opravdu jen tak
nevidí. S touto bilancí se však v sobotu mohl po zápase chlubit Matěj
Samek z Olšan u Prostějova, který tak hodně pomohl svému celku v drtivé
kanonádě, kterou schytal Tištín.

KOLA

SM LÍK
BRODEK U KONICE
Řešit velké potíže se sestavou, dostat v Kralicích od tamní rezervy devět branek,
a navíc přijít o další dva hráče, to opravdu není pěkná bilance. Tento týden
navíc čekají na mužstvo hned dva zápasy, kromě víkendu také pohár a jakým
způsobem poskládají sestavu, je zatím ve hvězdách. „Jsme teď upřímně, víte
kde,“ uvědomuje si kouč Radovan Vičar.

DERBY VE PTENÍ OVLÁDL VÍCOV
Hosté zůstávají v okresním přeboru stoprocentní
VÍCOV Čtvrtá runda zápasů okresního přeboru je u konce. Šlágr
tohoto týdne se odehrál na půdě Ptení, kam zavítal Vícov, který
to měl doslova přes kopec. Nedělní derby mělo velkou diváckou kulisu a na trávníku se bylo na co dívat. Kromě zajímavých
akcí na obou stranách nechyběly i tvrdší souboje patřící k takovým zápasům. Roli papírového favorita ale přece jen potvrdil
Více, který ve Ptení oslavil další vítězství a nadále vévodí tabulce
okresního přeboru bez ztráty jediného bodu.
poslal na opačnou stranu – 0:1.
FOTOGALERIE
EXKLUZIVNÍ
NÍ
Jen o chvíli později to bylo o dvě
klikni na
BYLI JSME
reportáž
www.vecernikpv.cz
U TOHO
branky. Dlouhý míč za obranu
skočil
před
velkým
vápnem,
svezl
pro Večerník
se po mokrém trávníku a přeskočil &GTD[PCDÊFNQURQWUVWGOQEÊJQUVÆUKXwCMVąKDQF[QFXG\NK\CUNQWåGP÷
Foto: Jan Frehar
brankáře Grulicha, který už pak
Jan FREHAR
marně stíhal Pavla Plisku při jeho
.2/23ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'<
Od začátku zápasu se hrálo poměr- tažení vstříc prázdné bráně – 0:2.
ně v ostrém soubojovém tempu. Poslední minuty prvního poločasu
FC Ptení - Sokol Vícov
První vážnější šanci měl na svědomí už větší vzrušení nenabídly.
Branky: 77. P. Novák z penalty – 39. z penalty
Humpolíček, který si našel centro- Do druhé půle se snažili domácí
a 65. Vávra, 41. P. Pliska. 5R]KRGÿtProcházka
(0:2)
– Lizna, Slabý. åOXWpNDUW\50. Jergl – 53. Šobr.
vaný míč, a jeho hlavičku naštěstí vstoupit aktivněji, a ještě s výsled'LYiNĥ120.
pro domácí zblokoval jeden z hráčů. kem něco udělat. Stále však diváci
Sestava Vícova:
Obrovskou tutovku pak spálil Šobr, sledovali více faulů a ostrých sou- Sestava Ptení:
který byl zcela osamocen ve vápně bojů než šancí. První vážnější akce Grulich – Kohout, Šmída, Hrabal, Látal – Nevr- 'UH[D±âREU+XPSROtþHN7HVDĜtN'RVWiO±-HåHN
la, Pospíšil, Procházka, Z. Novák – P. Novák, 5DMQRKD/iWDO9iYUD±3DJiþ33OLVND6WĜtGDOL
a míč našel přímo jeho hlavu, jeho přišla po zhruba deseti minutách, Jergl. 6WĜtGDOL'ROHåHO3ĜLNU\O9ODFK9\URX- 5R]VtYDO 0 3OLVND 7UQHþND 6WXGHQê 0OþRFK
dobře myšlený pokus na zadní tyč kdy si Vávra udělal prostor po kraji bal, Holinka.
7UHQpUMiroslav Krutovský.
7UHQpUFrantišek Vlach 6RYtN'DQNRYLþ
však o chloupek prostor mezi tyčemi a dostal se až ke střele, kterou vytěsnenašel. Ani třetí vážná akce hostů nil Grulich. Snaha domácích ke sní- Domácí se i po třetí brance snažili ještě zaděláno na drama. Rohový
neskončila brankou. Zkrácený ro- žení vedla pouze ke střele Pospíšila, alespoň o zkorigování výsledku, ale kop Holinky se snažil hrudníkem
hový kop po faulu poslal Vávra na který však potřebný prostor přestře- do vápna soupeře se dostávali pouze dotlačit na zadní tyč Kohout, ale míč
zadní tyč, kde byl osamocený Pagáč lil. V polovině druhé půle tak přišel ze standardních situací, které však skončil kousek od tyče.
a střelou z voleje trefil brankáře Gru- třetí direkt pro domácí. Po rohovém ke štěstí také příliš nevedly. Snížit Zbytek utkání už si hosté pohlídali
licha. Co se hostům nedařilo pro- kopu se míč odrazil k Vávrovi, který se však přeci jen podařilo po faulu a slaví tak i počtvrté v této sezóně
měnit, mohl potrestat Jergl, který se viděl, že domácí brankář gestikuluje ve vápně a nařízené penaltě. Tu si plný bodový zisk, který po zápase
hnal sám na branku hostí z poloviny s útočníkem, a poslal míč jednoduše vzal na starost Novák, který nejvíc oslavili i se svými příznivci, jichž
hřiště. Ve velkém vápně ho však stihl do branky. Jelikož nikdo z arbitrů ne- zlobil hostující defenzivu a zkušeně stejně jako z domácí strany na tomto
zakřižovat Humpolíček a položil se pískal žádný faul, byl tento gól téměř střelou za tyč proměnil – 1:3. Pět prestižním zápase dvou nedalekých
mu do rány.
do prázdné branky uznán – 0:3.
minut před koncem pak mohlo být obcí bylo opravdu hodně.
Další zajímavý pokus měl na svědomí Vávra, ale po individuální
akci mu scházelo lepší zakončeFrantišek VLACH – FC Ptení:
Miroslav KRUTOVSKÝ – Sokol Vícov:
ní. To stejné platilo posléze i pro
domácího Nováka. Na konci po- „Vícov má momentálně velmi dobře poskládané mužstvo. Ti „První poločas byl jednoznačně v naší režii. Myslím si, že jsme
kteří je nyní doplnili, jsou opravdu výborní a dnes to uká- ovládali hru, bohužel jsme se nedostávali do častého zakončení,
ločasu pak začaly padat i branky. kluci,
zali. My jsme se na to připravovali, že je nenecháme hrát. Bylo a když už, tak se nám je ani nedařilo proměňovat. Pak jsme naA obě do sítě Ptení. V osmatřicáté to hodně vyhecované, plné faulů, takové klasické derby. První štěstí dali branku z penalty a uklidnili jsme se, za chvíli se podaminutě se při pokusu o střelu střet- poločas jsme chtěli udržet a ve druhém se předvést před svými řilo přidat i druhý a do půle se šlo v dobré náladě. Ten druhý poli hráči nohama a sudí Procházka fanoušky, ale neudrželi jsme to. Ty první dva góly jsme dostat ločas byl ještě větší boj než ten první a jsem rád, že se to obešlo
zapískal pokutový kop. Ten si po- nemuseli a hodně nás položily. Třetí gól byl taky obrovsky zby- bez zranění. Vyhráli jsme derby, jsme stále stoprocentní a vedetečný. Z penalty jsme sice snížili, ale na víc už jsme se nezmohli.“ me tabulku, takže z tohoto pohledu určitě panuje spokojenost.“
stavil Vávra a brankáře Grulicha
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Brodek u Konice VS. Plumlov „B“
Rezerva Plumlova se potřebuje dostat z výsledkové krize
Tip
a zahájit bodovou šňůru. Proti však bude domácí Brodek Veèerníku:
u Konice, který obzvláště v domácím prostředí body ne3:1
rozdává a bude tomu tak i v sobotu.
Olšany VS. Vrahovice
Tip
Olšany přivítají postupně se zvedající Vrahovice. Favorit
by zde měl být jednoznačně na straně hostů, ale zápas Veèerníku:
bude vyrovnaný, dojde až do pokutových kopů.

2:3 PK

Brodek u Prostìjova VS. Kralice na Hané „B“
Zajímavý duel bude k vidění v Brodku u Prostějova. DoTip
mácí budou chtít potvrdit nejvyšší ambice a být domi- Veèerníku:
nantní na míči. To stejné však platí i u hostů. Body ale
2:1
zůstanou na straně domácích.
FC Dobromilice VS. FC Ptení
Dobromilice nezažívají vydařený start soutěže. Na svém
Tip
hřišti se však přeci jen zvednou a proti Ptení zapíšou tři Veèerníku:
body z kategorie povinných.

3:0

Nìmèice nad Hanou VS. Urèice „B“
Rezerva Určic to má výsledkově jako na houpačce. NaoTip
pak Němčice jsou na tom zatím velmi dobře a v domácím Veèerníku:
prostředí dosavadní formu potvrdí.

4:2

7LvWÉQ'UzRYLFH
VS.
Na domácí Tištín hrající v nezamyslickém azylu nečeká jedTip
noduchý úkol a proti Držovicím budou určitě outsiderem. Veèerníku:
Hosté si odvezou všechny body.

0:2

Vícov VS. Haná Nezamyslice
Souboj dvou celků z vrchních pater tabulky. Vícov zatím
Tip
předvádí dobré výkony a potvrzuje ambice. Nezamyslicím Veèerníku:
úvod také vychází velmi dobře, ale na soupeřově hřišti to
4:1
stačit nebude

VÝROK ZAJÍMAVOST
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Na ojedinělé debakly je už okresní pře-

Takto žertoval po konci zápasu trenér
Ptení, ale zároveň majitel hospody ve
vedlejším Vícově, se kterým jeho celek
v derby padl.

ky, se jen tak nevidí. S chutí si tak doma
zastříleli hráči v Olšanech a Kralicích.
Přijmout roli sparingpartnera zase
museli v Tištíně a Brodku u Konice.

„Pivo budou mít i dneska kluci za bor zvyklý, aby však v jednom kole dostaly nálož devíti branek hned dva celstandardní cenu!“

3

Pozápasové hodnocení trenérù

5. kolo – PŘEBORU OFS PROSTĚJOV-II. TŘÍDY V KOSTCE
Haná Nezamyslice
Brodek u PV

1:3
(0:2)

Branky: 72. Musil z penalty – 20. a 25. Švéda, 89. Jelínek. Rozhodčí: Dömisch. Žluté karty: 71. Vystavěl
(B).
Diváků: 98.
Sestava Nezamyslic: Kopřiva – Machálek, Spiller,
Oulehla, Dočkal – J. Frgál, Stejkora, Musil, Hájek,
Dostálík – Lakomý. Střídali: Ta, Dvořák, Pavelka,
Fiala.
Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – Crhonek, J. Matoušek, O. Frys, Zatloukal – L. Frys, P. Matoušek,
Hochman, Dvořák – Švéda, Janura. Střídali: Nehera, Adamík, Grohmann, Kordzik, Jelínek. Trenér:
Vít Hochman.
Pohledem trenérů
Marek Pavelka: „Prospali jsme začátek i celou první
půli, kdy nás Brodek jasně přehrával a vedl zaslouženě o dvě branky. Ve druhém poločase jsme se o něco
zvedli a začali jsme makat, ale už se nám nepovedlo
výsledek zvrátit, i když jsme se dostali na dostřel, soupeř přidal v závěru trochu šťastnou třetí branku a bylo
po zápase. Celkově si však hosté vítězství zasloužili a
my se musíme poučit z prvního poločasu, který se
hrubě nepodařil.“
Vít Hochman: „Chyběli nám tři hráči základní sestavy, ale i tak jsem stále věřil, že kvalitu kádru máme na
to, abychom si odvezli body. Do první půle jsme šli s
jasnou taktikou, kde budeme chtít dominovat, roztahovat hru, hlavně nepouštět soupeře do brejků, které
mají nebezpečné. To se nám dařilo, ale znovu jsme
hořelivkoncovceamístovyššíhonáskokujsmevěděli,
že do druhé půle se ještě domácí zvednou, což se také
stalo.Běhemdvacetiminutnászatlačiliaměliišancena
srovnání. Pak jsme však zase převzali iniciativu a zápas
jsmedovedlidozaslouženéhovítěznéhokonce.“

Olšany
Tištín

9:1
(7:0)

Branky: 16., 19., 30., 37. a 52. Samek, 25. a 35. Koleňák, 43. L. Keluc, 46. Seidler – 84. Robin Návrat.
Rozhodčí: Procházka. Žluté karty: bez karet. Diváků: 117.
Sestava Olšan: Bokůvka – A. Keluc, J. Pospíšil,
Reiter, Posker – Seidler, Koleňák, L. Keluc, Lobodáš – Samek – Hansl. Střídali: A. Pospíšil, Poupera,
Rokyta, Dürnbeck.
Trenér: Antonín Pospíšil.
Sestava Tištína: Koutský – Stančík, Hanák, Rudolf
Návrat, Rehák – Špička, Hamala, Bosák (od 25.),
Křepelka – Robin Návrat, Hodáň.
Trenér: Rudolf Návrat.

Pohledem trenérů
Antonín Pospíšil: „Terén byl těžký. Před zápasem
přišla silná dvacetiminutová sprcha a hřiště bylo podmáčené, takže to nebylo moc příjemné pro oba celky.
Soupeřpřijelvdesetilidech,ažběhemdruhépůlepřijel
jedenáctý hráč, ale to už se zápas jen dohrával. Ten výsledek asi hovoří za vše a tady není moc co hodnotit.
Jsem rád, že se kluci chytli a obzvláště Samek, který se
vrátil po dvou měsících, hned vstřelil pět branek. Teď
hlavněabyužzačalchoditina tréninky.“
Rudolf Návrat: „Těžko se dnes něco hodnotí. Přijelo nás nejprve jen deset a jedenáctý hráč přijel až v
průběhu utkání. Nevím ani, kde ti, co se omlouvali,
byli, ale už dlouho dopředu jsme o tomto zápase
mluvili, aby nás bylo co nejvíce na největším hřišti
snad i v kraji. Už po prvním poločase se nebylo o čem
bavit a do druhé půle soupeř trošku prostřídal, takže
jsme se trochu do hry dostali i my. Je potřeba to hodit
zahlavu,alepokudbudemejezditvdesetičijedenácti
na zápasy, tak to lepší nebude…“

Určice „B“Vrahovice
FC Dobromilice

2:2

(0:0) PK 3:4

Branky: 51. Zapletal, 83. Javořík – 60. a 87. Neděla.
Rozhodčí: Protivánek. Žluté karty: 71. Oškera
(D).
Diváků:
Sestava Určic: Kováč – Hudský, Mlčoch, Nakládal,
Ježek – Sosík, Šlézar, Javořík, Pařenica – Zapletal, Kadlec. Střídali: Menšík, Rotschedl, Bittner, Vaverka,
Kaprál.
Trenér: Karel Vlach.
Sestava Dobromilic: L. Nosek – Kubíček, M.
Rochla, P. Fialka, Svozílek – K. Rochla, Václavík,
Žondra, Z. Nosek – Richter, Neděla. Střídali: R. Fialka, Oškera, Šenkyřík, Dokoupil.
Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů
KarelVlach:„PrvnípoločasbylyDobromilicedaleko
rychlejší na míči a my jsme trochu nestíhali. Dokázali
jsme se s tím však po poločase vyrovnat a ve druhé
polovinějsmenasoupeřenastoupili,jenžejsmeneproměniliasitřitutovéšance.Tynámvzávěruchyběly.Pak
jsme se dvakrát dostali do vedení, ale soupeř dokázal
dvakrát srovnat. Penalty už jsou naším takovým standardem,že na nězkrátkavždyprohráváme.“
Michal Rochla: „Zasloužená remíza. První poločas
jsme měli více ze hry, ale branky nepadaly. Ve druhé
půli jsme dostali brzy gól a celý poločas jsme dotahovali a zase se nám podařilo dát branku těsně před
koncem utkání. Jeli jsme k zápasu v celkem pozměněném kádru, kde máme potíže se zraněními, dovolenými i kartami. Ale kluci to odehráli dobře a penalty
tentokrát dopadly dobře pro nás.“

Vrahovice
Němčice nad Hanou

4:4

(2:1) PK 4:3

Branky: 28. Jano, 31. a 67. S. Bukovec, 90. Doležel – 19.
Studený, 57. Vrána, 70. a 80. P. Hrabal. Rozhodčí: Horák.Žlutékarty:46.Petík,56.Kurfürst. Diváků:95.
Sestava Vrahovic:Krč – Kurfürst, Petík, Jano, Vitásek
– Jamrich, Hanák, Doležel, Varga – Dvořák, S. Bukovec. Střídali: Kovačevič, Vybíral, Dospiva, Marek,
Kratochvíl.
Trenér:Jaroslav Klimeš.
Sestava Němčic: Chmelař – M. Tomek, Navrátil,
Řezáč, Chalánek – Pěnčík, Župka, Jiříček, Jordán –
Studený, P. Hrabal. Střídali: M. Hrabal, Vrána, Kočí,
Buček.
Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů
Jaroslav Klimeš: „Chtěli jsme dnes vyhrát, když
jsme se sešli v takové sestavě. Ale dostáváme strašně laciné branky, které pramení z neuvěřitelných
chyb, jaké jsem dlouho neviděl. Místo vítězství
jsme tak ještě v poslední minutě naháněli alespoň
remízu, kde se nám podařilo skórovat. Penalty
nám vyšly lépe než soupeři a z celkového pohledu
asi dva body bereme. Už jsme naštěstí začali dávat
branky, ale stále musíme nadále pracovat, protože
zatím to má do ideálu daleko.“
PavelVoráč:„Po prvním poločase, kdy jsme prohrávali o jednu branku, byl bych s bodem spokojený, ale
když jsme ve druhém poločase vedli my a v poslední
minutě inkasujeme na 4:4, tak to beru jako ztrátu
dvou bodů. Bohužel jsme penalty opět nezvládli.
Jinak to ale byl vyrovnaný zápas a remíza je asi zasloužená. Upřímně jsem ale čekal od Vrahovic, které mají
zkušené a zajímavé mužstvo, více. Dokázali jsme se
jim i s naším mládím a nezkušeností vyrovnat a sahali
jsme i po těch třech bodech.“

FC Kralice na Hané „B“
Brodek u Konice

9:0
(5:0)

Branky: 15., 34. a 40. Pejřimovský, 22. Zapletal, 51.,
71., 72. a 74. R. Petržela, 29. Havlíček. Rozhodčí:
Dömisch – Protivánek. Žluté karty: 45. Répal. Diváků: 48.
Sestava Kralic: Miler – Dvořák, Uličný, Répal, Dokoupil – O. Petržela, Kawij, Havlíček, Zapletal – R.
Petržela, Pejřimovský. Střídali: Gottwald, Daniel,
Němčík, Zatloukal.
Trenér: Petr Navrátil.
Sestava Brodku u Konice: Vičar – Liška, Burget, K.
Grepl, Blatner – Zemánek, P. Koudelka, Kschwend,
Svoboda, Z. Koudelka – Kolář. Střídali: M. Grepl,
Švancara.
Trenér: RadovanVičar.

Pohledem trenérů
Petr Navrátil: „K tomu zápasu moc není co říct.
Soupeř asi nepřijel ve zcela kompletní sestavě a
od první minuty byl opravdu odevzdaný. Těžko
se tak k tomu dá něco říct, protože nás vlastně
ničím neprověřil. Po poločase to bylo 5:0 a už se
nemuselo ani nastupovat. Ve druhé půli se snažil
Brodek kouskovat hru, aby to neskončilo ještě
vyšším rozdílem.“
Radovan Vičar: „Dnes není co hodnotit. Do Kralic
jsme jeli ve značně zdecimované sestavě, chyběli nám
čtyři hráči základní sestavy. Navíc se nám po deseti
minutách zranil Burget a před poločasem musel
odstoupit Zemánek po likvidačním faulu, který
sudí ocenil za rozhodnutého stavu jen žlutou kartou.
To ale ovšem nesnižuje výkon domácích, kteří hráli
pěkný kombinační fotbal a zcela zaslouženě vyhráli
takovýmto rozdílem.“

Plumlov „B“
Držovice

1:2
(1:0)

Branky: 12. L. Kiška – 53. Borja, 65. Šťastný. Rozhodčí:V. Minx – R. Minx. Žlutékarty:1. Kolomazník – 1. Budaj.
Diváků: 35.
Sestava Plumlova: Pokorný – L. Kiška, Aujezdský,
Surma, R. Bureš – M. Bureš, Bárta, P. Kiška, Kolomazník – Kolařík, Fajstl. Střídali: Gronych, Takáč,
Hulka.
Trenér: Radek Bureš.
Sestava Držovic: Lošťák – D. Kolkop, Šťastný, M.
Valenta, Kučera – S. Valenta, Borja, Procházka, Koutný – Hodulák – Srbený. Střídal: Budaj.
Trenér: Jindřich Skácel.
Pohledem trenérů
Radek Bureš: „Úvod zápasu jsme měli dobrý a podařilo se nám i dostat do vedení. Od nějaké dvacáté
minuty už nás však začal soupeř přehrávat na středu
hřiště a převzal iniciativu. Řekl bych, že dneska to
musíme brát jako první zaslouženou porážku, kdy
nás soupeř přehrál. Zase jsme tam někteří hráči museli hrát dva zápasy za víkend a mladým se nechce,
pak už nezbývají ani ty síly. Ale dnes opravdu musím
pogratulovat soupeři.“
Jindřich Skácel: „První poločas byl vyrovnaný,
ale prohrávali jsme o jednu branku, i když jsme tam
šanceměli,aletomělisoupeř.Vedruhémpoločasese
kluci semkli a ukázali charakter, když si za těmi třemi
bodyšliapodařilosenámvýsledekzápasuotočit,kdy
nejprve po pěkné akci zakončil Borja a druhou branku přidal díky svému důrazu skvěle hrající Šťastný.
Celkově to byl však velmi těžký zápas proti dobrému
soupeři, který určitě nepatří na poslední příčku, kde
se momentálně nachází.“

fotbal

F

TBALOVÁ R
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy
sy

ZHLEDNA

OKRESNÍ PRALES ODSTARTOVAL „Třetí gól byl signál,“
usmíval se
Lukáš Motl

Do Zdětína si pro body přijel host z Olomoucka
ZDĚTÍN Po deseti měsících se
dočkal svého obnoveného startu i tzv. „prales“ neboli III. třída
pro Večerník
Okresního fotbalového svazu
Jan
Prostějov. V úředním pátém kole
FREHAR
se ve Zdětíně představil host ze
sousedního regionu Olomoucka FK Luká. Oba soupeři se v rámci jedné soutěže potkali vůbec poprvé, loni totiž jejich souboj nedovolila
pandemie. Jednoznačná vyšší kvalita byla znát na straně hostí, kteří
v nepříliš pohledném zápase nakonec vyhráli poměrně o čtyři branky a slaví tak první body do tabulky. Nutné je na tomto místě ocenit
mladého arbitra, který se role ujal z důvodu nenominace sudího na
tento zápas, a fair play jednání obou celků, když se mu snažily situaci
co nejvíce odlehčit.

EXKLUZIVNÍ
reportáž

6WDYSÔHGYÙNRSHP
Těžko před startem celého ročníku
i prvního souboje sezóny hledat mezi
těmito dvěma soupeři favorita. Hosté
z Luké loni vletěli do soutěží pod hlavičkou OFS Prosějov ve velkém stylu
a prvních pět kol neztratili. Pak se však
stroj zadrhl a přišly dvě porážky. Následně sezónu ukončil covid, takže se
svého prvního duelu proti Zdětínu už
ani nedočkali. Domácí dlouho deklarují, že už hrají hlavně pro radost a pro
to udělat si žízeň na večer, loni se však
dařilo i jim a s deseti body byli na třetí
pozici. Čekal se tak vyrovnaný duel.

9ÙYRM]½SDVX
Od začátku zápasu byli na hřišti více
znát hosté, kteří svého soupeře přehrávali, ale úvodní minuty se kromě
územní převahy do ničeho výrazného
kromě první minuty nedostali. Převaha se pak proměnila i v šance a jednu
z nich dokázali hosté využít a dostat
se do vedení. V dalších šancích se pak
hosté zase dlouho trápili a domácí
hrozili jen ojediněle. Druhý zásah pak
přišel po rohovém kopu a do šatny šla
Luká v daleko lepší náladě.
Ve druhé půli se obraz vůbec nezměnil a pokračovalo se ve stejném duchu.
Domácí hrozili sporadicky a míč na
kopačkách drželi především hosté.
Těm se podařilo navíc ještě přidat
další dvě branky. Po čtvrtém gólu se
domácí přeci jen zvedli a snažili se alespoň o čestný úspěch, který by potěšil

)272*$/(5,(
klikni na

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

KRALICE NA HANÉ První vítězství
mají hráči Luké za sebou. Na půdě
Zdětína byli hosté lepším celkem
a zaslouženě si odvezli všechny body.
Velmi k tomu pomohl také dobrý
výkon Lukáše Motla (na snímku),
který to od začátku zápasu jistil z pozice stopera. Za celý zápas víceméně
soupeře do vyložené šance nepustil.
Navíc byl znát i směrem dopředu
a připsal si také jednu podařenou
asistenci. Technickými kousky pak
společně s Petrem Vydrželem jasně
převyšoval ostatní hráče v sobotním
duelu. Proto se také stal respondentem pravidelného rozhovoru pro
Večerník.

Foto: Jan Frehar
tak už jsme se uklidnili a hráli se i daleko
lepší fotbal.“
ƔƔ Třetí branku jste si nachystal na
hlavu Vydržela, kterého jste hledal z
každého centru, máte to takto nacvičené?
„Je to tak, snažíme se ho využívat u každé standardní situace. Je vysoký i fyzicky zdatný, takže dokáže vyhrát téměř
každou hlavičku, pomáhá nám v těchto
akcích. U toho gólu to byl i přímo signál,
který se snažíme takto využívat pravidelně. Ne vždy se to však podaří tak, jako
nyní.“ (smích)
ƔƔ Na utkání chyběl rozhodčí, jaké to
bylo pro hráče na ploše?
„Víme o tom, že na Prostějovsku je nedostatek sudích nyní fatální a dopředu
jsme počítali s tím, že na zápasy v této
soutěži se příliš nedostanou. Některé situace byly asi takové, že by kvalifikovaný
rozhodčí rozdával karty a pískal o něco
dříve. Na druhou stranu však rozhodoval
mladý kluk, který svou úlohu zvládl velmi dobře a zaslouží si pochvalu, protože
duel odřídil bez větších potíží.“

domácí příznivce, ale nepodařilo se.
Luká už pak zbytek zápasu kontroloFoto: Jan Frehar
vala a zaslouženou výhru si nenechala .WM¾D[NCRQEGNÚEJFGXCFGU¾VOKPWVNGRwÊOOWåUVXGO
ničím zkomplikovat.
zase aktivnější a snažili se dostávat do
šancí. Ke třetí brance však pomohla
=DMÉPDYRVWGXHOX
=½VDGQÉRNDPzLN\ další standardní situace. Pas Motla
z poloviny hřiště našel přesně hlavu
Vydržela, ten se dokázal dostat výše Rozhledna, na které nebyl přítomný
Hned z první akce se radovala hostu- než brankář Šimek a uklidil míč do jediný sudí? To snad ještě nepamající družina z branky. Jenže gólové hla- odkryté branky – 0:3. O chvíli později tujeme! Píšťalku tak do rukou dostal
vičce předcházel ofsajd, na který upo- navíc přišel i čtvrtý zásah, dlouhý aut teprve sedmnáctiletý Martin Kučera ƔƔ Výsledek 4:0 vypadá poměrně
zornil sám hostující pomezní. Luká si nešťastně srazili dva domácí hráči a roli zvládl více než dobře. Samozřej- jednoznačně, bylo tomu tak z vašeho
však i nadále byla daleko lepší na míči až do branky a o výsledku už bylo roz- mě se nějaké chybky objevily, ale oba
pohledu?
a dokázala soupeře zatlačit. Zdětín hodnuto – 0:4.
celky se mu snažily co nejvíce pomoct
ale začal velmi dobře zezadu a kromě Další šanci si pak vytvořil Jan Pluháček, a samy byly rády, že měl vůbec někdo „Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale
zase tak snadné to nebylo. Se Zdětínem
první akce si své území hlídal. O prv- ale v zakončení selhal. Potom mohl při- odvahu nevděčné role se chopit.
ním vážnějším ohrožení se dalo mlu- jít druhý vlastenec. Po přímém kopu
jsme loni nehráli a nevěděli jsme, co od
vit v desáté minutě, kdy Motlův centr Vydržela míč tečoval do protipohybu
něj čekat. Na to, že má hráče už v pokro$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ čilejším věku, tak nám nedal nic zadarz trestného kopu našel hlavu Pluháčka, brankáře Adam, naštěstí pro něj však
ale ten branku nenašel. O chvíli poz- míč těsně minul levou tyč. Iniciativa
mo. Musím ho pochválit, že neodehrál
ději se hosté branky dočkali. Špatného hostů pak už opadala a dopředu se Velmi klidná, až by se dala nazvat přáobranného zákroku po centru z levé snažili dostávat hráči Zdětína, ale do telská. Příznivci sice příliš slyšet nebyli, špatné utkání.“
strany využil Kvapil, ke kterému se vážnější šance je nepouštěla slabá kom- ale utkání si užívali u místní hospůdky ƔƔ Rozhodl utkání druhý gól těsně
míč odrazil, a z první propálil přízemní binace. Největší šanci tak měl Tomáš a udírny, ze které se kouřilo od začátku před přestávkou?
střelou brankáře Šimka – 0:1. I další Kučera, jeho střela z velkého vápna však zápasu. Na hřišti to bylo velmi podob- „Řekl bych, že spíše až ten třetí gól na zaminuty patřily Luké. Jenže ji zastavo- šla přímo do rukavic brankáře Buriana. né. Oba celky se snažily své přestupky čátku druhé půle, kdy jsme to definitivně
valo nepřesné zakončení, případně se Pak už se jen čekalo na konečný hvizd, samy přiznávat a pomoct tak sudímu, zlomili. Po poločase jim potom narostlo
ani do finální fáze nedostala.
který bez nastavení přišel. Hosté tak který se této role ujal spíše z nouze.
sebevědomí. A když jsme dali třetí gól,
Místo navýšení náskoku se tak mohli mohli slavit první body do tabulky.
do zápasu dostat domácí. K odraženému míči se hnal Adam, jeho pokus
2VREQRVWXWN½QÉ
z dobré vzdálenosti však nenašel ani
síť za brankou. Druhé branky se hosté
3HWU9<'5l(/ )./XN½
7RP½v.8¤(5$– Sokol Zdìtín:
ještě v první půli dočkali. Po dobrém Z domácí sestavy je těžké někoho vy„Trochu hůře jsme skládali sestavu. Někteří kluci byli omlu„Po tak dlouhé době se nám ještě sešlo asi osm omluvenek, což
rohovém kopu se nejlépe zorientoval zdvihnout. Chyby se totiž objevovaly
vení dopředu a celkově jich chybělo asi sedm. Navíc to bylo
je pro nás problém. V našem věku zkrátka potřebujeme hrávat
Muzikant a míč dokázal dostat až za ve větší míře u všech hráčů a bylo znát,
i o to těžší, že nepřijel ani rozhodčí, ale myslím si, že to oba
ve více lidech a častěji střídat. Luká ukázala svou kvalitu a vybrankovou. Tam ho sice chytil domácí že devítiměsíční výpadek práci s mícelky vzaly za správný konec, snažily se hrát s rozumem a vyhrála zcela zaslouženě. Jsem však hlavně rád, že se zase soutěže
brankář, ale ani on proti verdiktu su- čem poznamenal. Na druhé straně se
varovat se zbytečných zákroků i hádek. Pro nás bylo důležité,
rozběhly a po tak dlouhé době se tu sešli i nějací místní fanoušdího neprotestoval – 0:2. Hned poté naopak velmi dobře jevil stoper Lukáš
že se nám povedlo dát brzy branku a vydařil se nám pak konec
ci. Myslím si, že na naše možnosti jsme to odmakali a klukům
sudí odpískal konec první půle.
první půle i začátek druhé, kde jsme zápas zlomili. Na pohled
nemám co vytknout. Hlavně že se nikomu nic nestalo, nikdo se
Motl a středopolař Petr Vydžel. Byli po
Druhá pětačtyřicetiminutovka začala technické stránce viditelně dále než
to asi nebyl nejhezčí zápas, ale za tři body jsme rádi a jsme
nepohádal a teď si můžeme v klidu sednout a probrat to u pivtam, kde skončila první. Hosté byli ostatní hráči na place.
s nimi spokojeni.“
ka.“ (úsměv)

Jan FREHAR

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

FK Luká
0:4
5. kolo III. třídy, skupiny „B“ OFS Prostějov

Zdětín

Polášek

Lenďák

Šincl

Jakub Pluháček

Petr
VYDRŽEL

Tomáš
KUČERA
Kučera I.

Jedlička

Muzikant

Navrátil

Vašků

Grulich
Burian

Šimek

Musil

Urban

Jan Pluháček

Vydržel

Motl

Kučera II.

Šubert

Branky: -

Adam

ZDÌTÍN

Střely na branku: 3

Střely mimo branku: 6

Rohové kopy: 1

ŽK: 32. Navrátil

Spurný

Kvapil

0:4
( 0 : 2)

LUKÁ

Branka: 12. Kvapil, 30. Muzikant, 55. Vydržel, 70. Bureš.
Střely na branku: 7

Rozhodčí: Kučera Martin

Diváků: 50 Rohové kopy: 4
Střídání: Hlavinka, Bureš, Geršl

Střídání: Tomášek, Nakládal.
Trenér: Tomáš Kučera

Střely mimo branku: 9
ŽK: Asistent trenér: Petr Vydržel
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.5$-6.¹3´(%2508l,
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:
FK Medlov – SK Lipová (rozhodčí:
Labaš – Slota, Votava), FK Brodek
u Přerova – FC Kralice na Hané (Perutka – Matulík, Bašný).

,$7´©'$6.83,1$c$p
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Lesnice – TJ Sokol Konice
(Trávníček – Sedláček, Winkler).

,$7´©'$6.83,1$c%p
6. kolo, sobota 4. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Dub nad Moravou – TJ Sokol
Určice (Hampl – Čampišová, Brokeš),
TJ Sokol Bělotín – TJ Sokol Plumlov
(Foral – Lizna, Hubený), SK Protivanov – FC Beňov (Winkler – Dokoupil, Bašný), FC Kostelec na Hané – TJ
Spartak Lipník nad Bečvou (Štěpán
– Kaňok, Vláčil), Čechovice volný los

I.B TØÍDA, SKUPINA „A“:
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:
TJ Sokol Otaslavice – FK Troubky
(sobota 4. 9., 16.00, Lasovský), TJ
Sokol Jezernice – TJ Sokol Klenovice
na Hané (10.00, Látal – J. Antoníček,
Přenosil), TJ Sokol Pivín – TJ Sokol
Horní Moštěnice (Foral – Aberle,
Straka), TJ Sokol Vrchoslavice 1946
– TJ Sokol Opatovice (Lizna – Lasovský)

/,2163257,%7´©'$
6.83,1$c%p
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:
Slovan Černovír – TJ Smržice (10.00,
Rosskohl – Šrejma), FK Velká Bystřice – TJ Haná Prostějov (Brázdil – Němec, Látal), SK Jesenec-Dzbel – SK
Slatinice (Šmíd – Kreif, Milek), TJ
Sokol Mostkovice – TJ Sokol Velký
Týnec (Brokeš – Novák, Petr)

3´(%252)6,,7´©'$
6. kolo, neděle 5. září, 16.00 hodin:
Brodek u Konice – Plumlov „B“ (sobota 4. 9.,16.00), Olšany u Prostějova – Vrahovice (sobota 4. 9., 16.00),
Dobromilice – Ptení, Němčice nad
Hanou – Určice „B“, Vícov – Nezamyslice, Brodek u Prostějova – Kralice na
Hané „B“, Tištín – Držovice.

06'/VW
6. kolo, sobota 4. září, 10.30 hodin
Prostějov – Šumperk (hřiště Kralice
na Hané, Kolář)

06'/PO
6. kolo, sobota 4. září, 12.45 hodin
Prostějov – Šumperk (hřiště Kralice
na Hané, Kolář)

06''s(VW
6. kolo, neděle 5. září, 10.30 hodin:
Frýdek-Místek „B“ – Prostějov (Dedek)

06''s(PO
6. kolo, neděle 5. září, 12.45 hodin:
Frýdek-Místek „B“ – Prostějov (Dedek)

06l/8

0@HDADIµG@-JCµMP,#0PÜOPOJNOü@?P
Favoritem na zisk trofeje Dobromilice, ale...
PROSTĚJOV Okresní pohárová soutěž pozná ve středu finálovou dvojici. Start obou utkání je naplánován na sedmnáctou
hodinu a v obou případech se utká domácí celek ze III. třídy
s hosty z okresního přeboru. Na domácím hřišti bude chtít překvapit Hvozd, který vyzve Dobromilice. Hostům úvod sezóny
zatím nevychází podle předpokladů a chtěli by se odrazit k lepším výkonům i výsledkům právě díky pohárové soutěži. Druhou
dvojici tvoří Luká a Brodek u Konice. Podaří se přeběhlíkovi
z olomouckého regionu udolat další celek hrající vyšší soutěž,
nebo si postup do finále odvezou hosté? O tom bude jasno ve
středu večer a Večerník u toho samozřejmě nebude chybět.
představ, podařilo se jim ve čtvrtfinále
vyřadit obhájce z Brodku u Prostějova
a papírově jsou stále nejsilnějším celkem. Středeční zápas ve vzdáleném
pro Večerník
Hvozdu však může přinést určité komplikace a na postup bude muset ukázat
Jan
kvalitní výkon. Domácí se totiž zvedají
FRÉHAR
z pádu na dno a v nové sezóně chtějí
Největším favoritem na zisk poháru se začít cestu k návratu mezi regionální
i před semifinále stále jeví Dobromilice, smetánku. „Podle mého názoru na tom
i když jim start ročníku nevyšel podle Hvozd určitě nebude špatně. Hlavně

EXKLUZIVNÍ
reportáž

URČICE Po více než dvou letech
je na odchodu z lavičky Určic
kouč David Kobylík. Mládežnický reprezentant se zkušenostmi
z nejvyšší české i německé soutěže se vrací na trenérskou židli ve
Frenštátu, kde začínal. Nabídka
přišla na začátku uplyulého týdne
a podle lodivoda nebylo nad čím
přemýšlet. Určice však zatím neopouští a rád by zde pokračoval do
chvíle, než se podaří společně se
sekretářem Petrem Kouřilem najít vhodného kandidáta na uvolněné místo.

Jan FREHAR
I když se mu z Určic neodchází lehce, zvítězily ambice i trenérský posun o dvě třídy výše. Mimo to však
bude i nadále v prozatímním režimu

pokračovat v Určicích. „Přišla mi nabídka od Frenštátu pod Radhoštěm
a rozhodl jsem se ji přijmout. Jde
o postup do vyšší soutěže a nabídka
dává smysl. Určitě však z Určic neutíkám. Pokud to jen trochu půjde
a spolupráce bude dávat smysl mně
i Určicím, zůstanu na lavičce a budu
se jim snažit pomoct do doby, než
najdeme vhodného kandidáta na
uvolněný post,“ prozradil kouč Kobylík.
V současné chvíli by podle trenéra bylo zbytečné panikařit a ztratit,
co se v Určicích poslední dva roky
budovalo. „Samozřejmě bude nyní
složitější zvládnout sedět na dvou
židlích, ne vše se stihne. Na druhou
stranu by však nebylo dobré odejít
ze dne na den a rychle hledat náhradu. V Určicích se podařilo vybudovat

63h08-,+

63h08-,+
6. kolo, neděle 5. září, 10.00 hodin:
Zbrojovka Brno – Prostějov (hřiště
horní Heršpice, Julínek)

5HOD[FHQWUXP*ÏONUDMVNÙ
SÔHERUGRURVWX
6. kolo, neděle 5. září, 13.00 hodin:
Mostkovice/Kostelec na Hané – Brodek u Prostějova/Otaslavice (sobota
4. 9., 10.00, Bašný), Konice – Chomoutov/Horka (10.00, Hubený), Čechovice – Černovír

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc$p
6. kolo, neděle 5. září, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Řetězárna (Vachutka)

.UDMVN½VRXWÈzGRURVWX
VNXSLQDc%p
6. kolo, neděle 5. září, 14.00 hodin:
Čechovice – Pivín/Určice (10.00,
Winkler), Nezamyslice – Kozlovice
„B“ (Kryl), Bělotín – Plumlov

menicko
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Středa 1. září, 17.00 hodin:
FC Hvozd – FC Dobromilice
FK Luká – Brodek u Konice
okresního přeboru ze Ptení vyřadila
a ráda by na to v domácím prostředí
navázala i proti Brodku u Konice. „Se
soupeřem hrála pouze jediný zápas
naše rezerva, kde soupeř nehrál vůbec
špatně. Navíc bude mít výhodu domácího prostředí, takže uvidíme, co
nás bude přesně čekat. Chtěli bychom
dát prostor náhradníkům i mladším
hráčům, aby si zvykali na větší zátěž,
ale budeme se chtít pokusit i uspět,“
prozradil z Brodku u Konice Radovan
Vičar. Ambice však netají ani Luká.
„Chtěli bychom se porvat o postup.
Uvidíme, jak se nám podaří ve středu
sejít. O víkendu těch omluvenek bylo
hodně a v týdnu to bude náročnější,
ale doma určitě nejsme bez šance,“ nastínil Petr Vydržel.

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

výbornou partu mladých kluků, kteří
se snaží pracovat a posouvat se vpřed,
což je velmi důležité, aby pokračovalo
i nadále. Dalším důvodem k tomuto
rozhodnutí je i to, že sám vidím, co
všechno se snaží v Určicích pro fotbal
dělat. Proto je v tom nechci nechat.
Na druhou stranu si však uvědomuji,

´

´

že se nejedná o dlouhodobé řešení,
ale chci klubu pomoct najít vhodného trenéra, který volně naváže na předešlou práci celého klubu,“ doplnil
David Kobylík.
O novém trenérovi ani případných
kandidátech na uvolněný post v Určicích zatím jasno není.

.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
6. kolo, sobota 4. září, 9.00 hodin:
Nezamyslice/Němčice nad Hanou –
Olšany u Prostějova (hřiště Němčice
nad Hanou, Kopecký), Čechovice/
Mostkovice volný los

.UDMVNÙSÔHERU
PODGvÉFKz½NÕ
6. kolo, sobota 4. září, 10.45 hodin:
Nezamyslice/Němčice nad Hanou –
Olšany u Prostějova (hřiště Němčice
nad Hanou, Kopecký), Čechovice/
Mostkovice – volný los

.UDMVN½VRXWÈz
PODGvÉFKz½NÕ
6. kolo, neděle 5. září, 9.30 hodin:
Velký Týnec – Smržice/Kostelec na
Hané (sobota 4. září, 12.00, Kryl), 1.
HFK Olomouc – Prostějov „B“ (sobota 4. září, 13.00), Jesenec/Přemyslovice – Hranice „B“

.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFK
SÔÉSUDYHN
2. kolo, neděle 5. září, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Viktorie Přerov, Olšany u Prostějova – Šternberk,
Šternberk – Prostějov, Prostějov – Přerov, Prostějov – Olšany u Prostějova
(vše stadion SCM Za Místním nádražím, Prostějov)

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
Dohrávky 5. kola, čtvrtek 2. září,
17.00 hodin: Vrahovice – Brodek
u Prostějova (pondělí 30. srpna,
17.30), Brodek u Konice/Lipová –
Konice
6. kolo, sobota 4. září, 10.00 hodin:
Protivanov – Otaslavice (neděle 5.
září, 10.00), Jesenec-Dzbel/Přemyslovice – Brodek u Konice/Lipová
(neděle 5. září, 11.15, hřiště Dzbel),
Bedihošť – Brodek u Prostějova (neděle 5. září, 13.00), Vícov/Plumlov
– Mostkovice (9.00, hřiště Vícov), Konice – Vrahovice, Určice – Smržice/
Kostelec na Hané

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
6. kolo, neděle 5. září, 10.00 hodin:
Lipová/Brodek u Konice – Protivanov (sobota 4. září, 9.00, hřiště Brodek
u Konice), Vícov – Haná Prostějov
(9.00), Hvozd – Držovice (12.45),
Kralice na Hané – Bedihošť, Horní Štěpánov – Smržice/Určice (hřiště Horní
Štěpánov), Pivín – Otaslavice (sob)
Zvýrazněné zápasy
jsou tipem na vaši návštěvu!

&OüÁ?<PÜI@IÁFJHKG@OIÁ

PROSTĚJOV Dvě kola, nula bodů, ale
žádné drtivé porážky, přesto se v Kojetíně
rozhodli letošní sezónu už po druhém kole
odpískat. První dva zápasy tak budou anulovány a každý týden bude mít jeden z celků volno. Takovouto situaci však I.A třída
Olomouckého KFS už dlouhé roky nepamatuje…

Na vině je nedostatečný počet hráčů v kádru.
Před sezónou se navíc spekulovalo, že by do Kojetína mohl přijít brankář se zkušenostmi z české
nejvyšší soutěže i zahraničí Zdeněk Zlámal. Nic
z toho však nebude.
Podle zdrojů Večerníku by někteří hráči měli
zamířit do Troubek. Z regionálních mužstev by
mohli stát o služby Františka Plajnera či kapitána

Davida Javoříka. Matějee Řezáče už
hoslanapříklad ulovili ve Vrchoslavicích.
Z této soutěže padá poslední celek, doplněný
o hůře postavené mužstvo na předposledním
kou
místě, což znamená velkou

pravd
pravděpodobnost udržení soutě
těže všech mužstev „B“
skupiny. V loňské sezóně
bbyl takto namočen napříkklad Plumlov a daleko nebyl ani Protivanov, pro které
by to ttak mohlo znamenat jisté
uklidnění do celé
c sezóny.
(jaf)

VH]H
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MALÁ KOPANÁ
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6. kolo, neděle 5. září, 10.00 hodin:
Zbrojovka Brno – Prostějov (hřiště
Horní Heršpice, Julínek)

se však obávám, aby nás takovou dálku
jelo dost. Přeci jen středa odpoledne
není zrovna ideální. Navíc máme i nějaké zraněné, a když to sečteme, tak
mám trochu obavy, aby nás vůbec bylo
jedenáct... I tak bychom se však chtěli
pokusit postoupit do finále a pohár
získat,“ zauvažoval před utkáním kouč
Dobromilic Michal Rochla.
„První zápas jsme brali především jako
dobrou přípravu před sezónou, která
nám nyní začíná. Věřím, že většina kluků to z práce stihne a sejdeme se v plné
sestavě. Uvidíme, jak na tom bude
soupeř, ale určitě si myslím, že bychom
nemuseli být bez šance,“ dělá si zálusk
na skalp favorita Rudolf Švehla, trenér
Hvozdu.
Tento zápas bude Večerník sledovat
naživo a v příštím čísle vám přineseme podrobnou reportáž.
Ve druhém semifinále se představí
Luká, která už jednoho účastníka

´

zapasove
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Dočasně však zůstává také v Určicích

6. kolo, sobota 4. září, 10.30 hodin:
Brno – Prostějov (hřiště Řečkovice)
6. kolo, sobota 4. září, 12.30 hodin:
Brno – Prostějov (hřiště Řečkovice)

fotbal
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OKRESNÍ LIGY V MALÉ KOPANÉ STARTUJÍ, PŘINÁŠÍME

Z jarní fáze ve dvou osmičlenných základních skupinách postoupily vždy
čtyři nejlepší týmy do nadstavbové finálové grupy o 1. až 8. místo, zatímco
ostatní celky se nyní střetnou ve skupiPROSTĚJOV Díky operativní navzdory termínovému zpož- zdárně odehrát úvodní polovinu přichází na řadu podzimní ligová ně o 9. až 16. příčku. Níže můžete najít
připravenosti organizátorů i zod- dění kvůli přísným proticovido- okresních soutěží v malé kopa- část, jež odstartuje už v sobotu kompletní zápasový los podzimu.
povědnému přístupu aktérů se vým opatřením podařilo na jaře né ČUS Prostějovska 2021. Teď 4. září.
(kopa, son)

ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI
SKUPINA O 1. AŽ 8. MÍSTO
1. kolo, sobota 11. září
Hřiště Vrbátky: 8.00 hodin FK Vrbátky
– TJ Orli Otinoves, 9.00 Vrbátky – 1.FC
Laškov, 10.00 SK Chaloupka Prostějov –
Otinoves, 11.00 Chaloupka PV – Laškov.
Hřiště Skalka: 8.00 Skalka – SK Tomek
99 Dobrochov, 9.00 Skalka – FC Daniels
Prostějov, 10.00 MK Klopotovice – Dobrochov, 11.00 Klopotovice – Daniels PV.
2. kolo, sobota 25. září
Hřiště Vrbátky: 8.00 Vrbátky – Klopotovice, 9.00 Vrbátky – Skalka, 10.00 Chaloupka PV – Klopotovice, 11.00 Chaloupka PV – Skalka.
Hřiště Laškov: 8.00 Laškov – Daniels
PV, 9.00 Laškov – Dobrochov, 10.00

Otinoves – Daniels PV, 11.00 Otinoves
– Dobrochov.
3. kolo, sobota 9. října
Hřiště Kralice na Hané: 8.00 Chaloupka
PV – Dobrochov, 9.00 Chaloupka PV –
Daniels PV, 10.00 Vrbátky – Dobrochov,
11.00 Vrbátky – Daniels PV.
Hřiště Laškov: 8.00 Laškov – Skalka,
9.00 Laškov – Klopotovice, 10.00 Otinoves – Skalka, 11.00 Otinoves – Klopotovice.
4. kolo, sobota 23. října
Hřiště Vrbátky: 8.00 Skalka – Klopotovice, 9.00 Vrbátky – Chaloupka PV,
10.00 Laškov – Otinoves, 11.00 Dobrochov – Daniels PV.

SKUPINA O 9. AŽ 16. MÍSTO
1. kolo, sobota 4. září
Hřiště Čehovice: 8.00 Spojené kluby Čehovice/
Hluchov – FC Zavadilka Prostějov, 9.00 Čehovice/Hluchov – FK Bohuslavice, 10.00 SK Kobra
Kobeřice – Zavadilka PV, 11.00 Kobeřice – Bohuslavice.
Hřiště Dřevnovice: 8.00 SK Dřevnovice – FC Juniors Hluchov, 9.00 Dřevnovice – TJ Ohrozim,
10.00 SK Mexiko Víceměřice – J. Hluchov, 11.00
Víceměřice – Ohrozim.
2. kolo, sobota 18. září
Hřiště Bohuslavice: 8.00 Bohuslavice – Ohrozim,
9.00 Bohuslavice – J. Hluchov, 10.00 Zavadilka
PV – Ohrozim, 11.00 Zavadilka PV – J. Hluchov.
Hřiště Víceměřice: 8.00 Víceměřice – Kobeřice,
9.00 Víceměřice – Čehovice/Hluchov, 10.00

Dřevnovice – Kobeřice, 11.00 Dřevnovice – Čehovice/Hluchov.
3. kolo, sobota 2. října
Hřiště ZŠ Dr. Horáka Prostějov: 8.00 Zavadilka
PV – Dřevnovice, 9.00 Zavadilka PV – Víceměřice, 10.00 Bohuslavice – Dřevnovice, 11.00 Bohuslavice – Víceměřice.
Hřiště Kobeřice: 8.00 Kobeřice – J. Hluchov,
9.00 Kobeřice – Ohrozim, 10.00 Čehovice/Hluchov – J. Hluchov, 11.00 Čehovice/Hluchov –
Ohrozim.
4. kolo, sobota 16. října
Hřiště Kobeřice: 8.00 Kobeřice – Čehovice/
Hluchov, 9.00 Bohuslavice – Zavadilka PV,
10.00 Dřevnovice – Víceměřice, 11.00 Ohrozim
– J. Hluchov

sport
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PROSTĚJOV Akce, která nemá obdoby. A zároveň událost, na
kterou jak účastníci, tak přihlížející dlouho nezapomenou. Takové
bylo 87. mistrovství dospělých ve střelbě z reflexivního luku.
Závody s účastí těch nejlepších střelců republiky přinesly skvělou atmosféru i výkony. Pořádající celek Lukostřelba Prostějov byl
navíc odměněn i výbornými výsledky. Na úspěchy dosáhli také
zástupci Kostelce na Hané.

PŮVODNÍ
reportáže
pro Večerník

Michal SOBECKÝ
a Marek SONNEVEND

0$/.23$1
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DŘEVNOVICE, PROSTĚJOV
Na výborně připraveném hřišti
nádherného areálu v Dřevnovicích proběhl závěrečný turnaj Poháru města Prostějova
2021 v malé kopané. Měl překvapivého vítěze – mužstvo FK
Skalka.
Skalecký tým hrával okresní soutěže v minulosti před mnoha lety, pak
se do nich coby nováček vrátil letos
na jaře. A hned ve své první sezóně
od návratu na scénu dokázal ovládnout pohárové klání!
Klíčový krok k tomu borci Skalky
udělali již v semifinále, kde senzačně vyřadili největší favority SK Tomek 99 Dobrochov dramatickým
penaltovým rozstřelem po remíze
1:1 (pokutové kopy 3:1).

Druhý semifinálový zápas ovládl celek FC Daniels Prostějov jasným poražením domácího SK Dřevnovice
4:1. V souboji o třetí místo přestřílel
Dobrochov – navzdory velkému
zklamání z předchozího vyřazení –
dřevnovický kolektiv vysoko 6:2.
Na závěr pak ve finále rovněž bohatém na góly Skalka přemohla
Daniels Prostějov 5:3 a mohla se
radovat ze zisku trofeje pro vítěze
letošního ročníku Poháru města
Prostějova.
Celý turnaj kvalitně odřídil sudí Bohuslav Krátký, současně předseda
OS ČUS Prostějovska. Ceny všem
zúčastněným předali starostka obce
Dřevnovice Bohumila Charvátová
a šéf OS malé kopané Pavel Kočíb.
(kopa, son)

Sedmaosmdesáté mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě
dospělých a seniorů 2021 otevřelo
slavnostní zahájení na fotbalovém
hřišti v Olympijské ulici (za halou
Sportcentra DDM). Na jedné straně
nastoupili všichni účastníci letošního národního šampionátu, naproti
nim se postavili zástupci oddílu Lukostřelba Prostějov coby organizátora akce, šéf Českého lukostřeleckého
svazu a také rozhodčí, nechyběl ani
vyslanec statutárního města Prostějov.
„Máme za sebou velice složitou
dobu, která samozřejmě zasáhla
i naše sportovní odvětví. Loni se tak
mistrovství republiky kvůli opatřením proti koronaviru vůbec neuskutečnilo, a tím víc jsem rád, že tentokrát už proběhne v plné parádě,“ řekl
předseda ČLS Zdeněk Horáček.
„Luk a šípy byly jedněmi z prvních
věcí, které člověk začal používat ve
své historii jako Homo Sapiens.
Lukostřelba je tedy velmi tradiční
sport, navíc olympijský. Moc rád
vás všechny vítám jménem našeho
města v Prostějově. Ať se vám tady
líbí, daří během třídenního konání
šampionátu a dosahujete co nej-

lepších výkonů,“ popřál aktérům
náměstek primátora Jan Krchňavý.
Oficiální slib složila za účastníky
MČR Marie Horáčková, jež nedávno reprezentovala naši zem na Letních olympijských hrách v Tokiu.
Před zavelením k rozchodu na start
úvodního tréninku ještě krátce doplnila ředitelka mistrovství Hana
Majarová, jež celé zahájení moderovala: „Hlavně vám přeji příznivé
počasí a co nejméně deště, který my
lukostřelci nemáme rádi.“
Načež se za půl hodiny spustil liják,
první z mnoha během následujících
dnů…

OJ[>DIF<GJh
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klikni na
www.vecernikpv.cz

Kvalifikace

Na úvod závodníky čekala kvalifikace. A už zde se potvrzovalo, že jak
střelci z Prostějova, tak z Kostelce na
Hané jdou po úspěších. Dokonce
už ve kvalifikaci se někteří dostali na
pomyslné stupně vítězů. Příkladem
budiž kostelecký Jiří František, který
v kategorii seniorů skončil na pěkném druhém místě. Tamtéž se mezi
seniorkami umístila Dana Masárová. Z jednotlivců se ale nejvíce dařilo
Michalu Hlahůlkovi. Ten s více než
dvacetibodovým náskokem obsadil
v nejlépe obsazené kategorii mužů
(56 startujících) první místo. A potvrdil, že patří k favoritům.
Ani u žen se žádné překvapení nekonalo. Jak Eliška Novotná, tak Eliška
Koleňáková postoupily do elimina9ÙVOHGN\0¤5YHVWÔHOEÈ cí. A stejně tak se jim dařilo – ještě
]UHIOH[QÉKROXNXGRVSÈOÙFK spolu s Terezií Moudrou – postoupit i mezi družstva žen. A to přesto,
Jednotlivci
že stály proti mnohem zkušenějším
6HQLRĝL
konkurentkám. Kostelec na Hané
 -DURVODY0DORãtN .URPČĜtå

2TQUV÷LQXUM¾NWMQUVąGNDCXRNPÆMT¾UGRąGFTCFPKEÊ

FINÁLE
I přes vypadnutí Křesaly a v pozdějším dění závodu také Michaela Roby
mohly oba kluby Prostějov i Kostelec na Hané jásat, do finále se dostali
jejich zástupci, v případě Prostějova
dokonce ve všech kategoriích. A začalo to cinkat.
Tomáš Valenta patřil k jedněm
z favoritů mezi seniory. A z velké
části splnil předpoklady, skončil

 7RPiã9DOHQWD
3URVWČMRY
 3DYHO0LåHQNR
0DULiQVNp+RU\
 9ODGLVODYâHYþiN $UFXV3O]HĖ
Seniorky
 -DQD%HGQiĜRYi
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BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend

zase zaznamenal úspěch v podobě postupu seniorského družstva,
z kvalifikace šli dál také muži a mix
Prostějova. Pro místní závodníky to
byl zkrátka po všech stránkách povedený den.

Eliminace
V eliminacích jde obvykle do tuhého. Stačí drobná chybka a trochu
smůly a je konec. Ten se ale prostějovských a kosteleckých závodníků
opět příliš nedotkl. Favorité postoupili svorně dál.
Přesto už pár závodníků vypadlo
v prvním kole, třeba Zdeněk Smolka (Kostelec na Hané) a Zdeněk
Zapletal (Prostějov) v kategorii seniorů, stejně jako Filip Jahn a Terezie
Moudrá. Ve druhém kole se nedařilo
Kamilu Kovářovi. A překvapivě vypadl také Josef Křesala, loňský vicemistr
v halovém mistrovství České republiky. Přesto se nakonec velká většina
domácích favoritů dokázala eliminacemi prokousat. Zejména u mužů ale
nešlo o nic lehkého, čekalo je hned
pět kol urputných bojů, navíc právě
mužům příliš nepřálo počasí, kdy se
v Prostějově skutečně rozpršelo.

Foto: Michal Sobecký

druhý. I on má ve sbírce nedávnou
cennou trofej, v roce 2020 ovládl
právě kategorii seniorů, ale v halové lukostřelbě. Ve finále pak měly
obsazení oba kluby z Prostějovska,
více se ale dařilo Daně Masárové
z Prostějova, která skončila druhá.
Pěkného třetího místa dosáhla Eliška Novotná. Ta si nakonec odnesla
tři medaile za jednotlivce-ženy, mix
a družstvo žen.
Velký souboj o bronz pak předvedl
Michal Hlahůlek. Těsný boj nakonec vyzněl právě pro něj, když
porazil Jiřího Heráka z Opavy,
paradoxně zrovna střelce, který
v minulosti několikrát vypomáhal
Prostějovu. Boj o zlato se ale tím
pádem obešel v hlavní mužské kategorii bez prostějovské stopy. Nakonec poměrně jednoznačně zvítězil Jaromír Terner nad o generací
mladším Janem Vožechem. Terner
si dokonce mohl dovolit posledním šípem pouhou šestku – takový
si vytvořil v průběhu předešlých
dvou sérií náskok.
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rozhovor večerníku

„NOVÉ DRESY SE MUSÍ FANOUŠKŮM LÍBIT“
Michal Mareš se zabydluje na postu marketingového manažera Jestřábů

PROSTĚJOV Hokejoví Jestřábi
mají již více jak měsíc nového
marketingového manažera. Nástupcem Václava Meidla na této
pozici se stal ambiciózní Michal
Mareš (na snímku), který už
v prostějovském klubu působí
od sezony 2019/2020, kdy nastoupil jako kustod „A“-týmu
a od té doby sbíral cenné zkušenosti. Za dobu svého krátkého
angažmá už stihl udělat spoustu
práce na lepší image LHK a co se
týká prezentace prostějovského
hokeje, má opravdu velké plány.
„Cíle musí být vždy ty nejvyšší.
Věcí, které potřebují změnu,
je neuvěřitelně moc. Dalo by
se říct, že se zde snažím změnit
všechno, aby to dostalo nový kabát.“

Chtěl jsem něco, co by Prostějov jako klub
a fanoušky propojilo. Jsme tu tak nějak jedna
velká rodina, proto ‚srdcemzaprostejov‘.
Je potřeba, abychom po té blbé době drželi pospolu...

i na nějaké věci, které
by se mohly začít rozjíždět.“
yy Hráči nastupují v přípravě ve starých dresech,
ale ty nové už byly představeny.
„Jsou víceméně podobné, byť
s jednou velkou změnou. Doufáme, že se fanouškům budou líbit
a hlavně, že budou vítězné.“
yy Jaké další novinky čekají
prostějovské fanoušky?
„Za velké plus považuji
výměnu sedaček. Pro

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptala

Eva
REITEROVÁ
Á

4GRTQ.*-,GUVą¾DK

a navazování kontaktů. Řeším celkovou propagaci, jak se budeme
prezentovat na různých akcích
nebo ve městě na plakátech a billboardech. To už máme nějak domluvené. V neposlední řadě řeším
sociální sítě, webové stránky či média. Domlouvám i různé akce, které budou, jako třeba autogramiády.
Hodně se zaměřuji i na zápasové
dny, kdy hrajeme doma a je třeba
pořešit doprovodný program jako
obrazovku, hudbu i celkový chod.“
yy Když říkáte, že se toho tady
dá hodně změnit, tak jaké jsou
vaše cíle?
„Cíle musí být vždy ty nejvyšší.
(úsměv) Věcí, které potřebují změnu, je neuvěřitelně moc. Dalo by se
říct, že se zde snažím změnit všechno, aby to dostalo nový kabát.
Doufám, že mé úsilí bude vidět.
Hodně jsem řešil sponzory, podle
mě jich sem šlo přivést daleko více.
O to jsem se snažil a taky již pár
věcí dobře dopadlo. Ještě ale není
konec, musí se v tom pokračovat.
Měnil jsem i veškeré grafické úpravy, aby byly v moderním duchu.
Toto všechno vede k jednomu cíli,
který mě nejvíc žene, a tím je, aby
sem chodilo co nejvíce lidí a aby to
všechny bavilo.“
yy Jste v Prostějově už více než
měsíc, tak co se za tu dobu stihlo
udělat? Jak byste svoje dosavadní působení zhodnotil?
„Otázka hodnocení je spíš na vedení, jelikož sám sebe nerad hodnotím. (pousměje se) Když bych

vizitka
MICHAL MAREŠ
✓ narodil se 9. listopadu 1999 v Prostějově
✓ žije v Prostějově a je svobodný
✓ studoval na Reálném gymnáziu
a základní škole města Prostějova
✓ hrál florbal za SK K2 a FbC Playmakers
✓ o další sporty se zajímá v obecnější rovině, nejvíce jej ale vždy
přitahoval lední hokej
✓ v sezóně 2018/ 2019 působil jako redaktor klubového webu
✓ v nadcházející sezóně byl jeden z kustodů „A“-týmu
✓ od července 2021 je marketingovým manažerem Jestřábů
zajímavost: osobní zájem o post práce v marketingu Jestřábů měl již delší dobu

shrnul, coo se zatím stihlo, tak
každopádně
dně přibyli noví
sponzoři a nějaký základ
všemu okolo. Museli
jsme se také seznámit,
jelikož jsme
sme tu skoro všichni
ni noví. Co
se týče realizačního
týmu, kluků
uků v mužstvu i sponzorů.
onzorů. Noaké je, že se
vinkou také
natočilo už několik
nových
reklamotů, které
ních spotů,
se budou vysílat na
obrazovcee během
zápasů.“
yy Povedlo
dlo se vám
domluvitt spolupráci i s menšími
ovský mi
prostějovský
firmami, šlo pro
oritu?
vás o prioritu?
„Ano, rozhodně.
em přivést
Chtěl jsem
rmy, jelikož
místní firmy,
ch věděl, že
jsem o nich
ájem podpoby měli zájem
ějovský hokej.
řit prostějovský
Podle mě byla škoda
je neoslovit. Například
firma Koutný je známá po celé
České republice. Tím tak nějak
začínám. Prostějov je sice malý,
ale těch kvalitních produktů má
hodně. Firmy jako Koju, Barenuts, Mayday Barber Shop jdou
moderním směrem, který by měl
oslovit i mladé lidi, kteří na zimák
určitě přijdou. Lidem by prezentace měla něco říct, jde v podstatě o takový hmatatelný produkt
nebo službu.“
yy Na sociálních sítích se objevil slogan #srdcemzaprostejov.
Co byste nám k němu řekl?
„Přemýšlel jsem nad nějakým novým sloganem. Něco se tu v minulosti už objevilo a já jsem to trochu
upravil. Chtěl jsem něco, co by Prostějov jako klub a fanoušky propojilo. Jsme tu tak nějak jedna velká
rodina, proto ‚srdcemzaprostejov‘.
Je potřeba, abychom po té blbé
době drželi pospolu. Do příštího
roku bych ten hashtag chtěl použít

Foto: www.lhkjestrabi.cz

21031910333

yy Jak se zrodilo vaše angažmá
v Prostějově na pozici marketingového manažera?
„O tento post jsem už dlouho stál.
Dosud jsem tady působil jako kustod, takže jsem k tomu tak nějak
přičichl. Postupně jsem o místo
bojoval, až to dopadlo tak, že jsme
se s vedením dohodli. Dobré pro
mě bylo, že jsem trochu věděl, do
čeho jdu. Navíc byl zájem z obou
stran. O to to bylo jednodušší.
Hodně mě to nakoplo a potěšilo.“
yy Jak říkáte, o toto místo jste
usiloval už déle. Proč?
„Táhlo a lákalo mě to už pár let.
Hlavní důvod byl ten, že jsem viděl, že se prostějovský hokej po
stránce prezentace dá dělat nějak
lépe. Vždycky mě bavilo dělat něco
pro lidi. Navíc mi začalo docházet,
že se klub dá někam posunout. Za
těch deset dvanáct let, po které
sem na hokej chodím, jsem každým zápasem viděl něco, co by
se dalo zlepšit. No a vše posléze
vykrystalizovalo v přesvědčení, že
bych marketingového manažera
chtěl dělat.“
yy Věděl jste, co vás v nové funkci čeká?
„Ano. Přesně jsem věděl, do čeho
jdu. S vedením jsme si sedli a řešili
jsme věci, na kterých se má pracovat. Jsem hodně rád, že mi vedení
důvěřuje, a dokonce mám v něčem
i volnou ruku. Je to pak prostě na
mně a na moji zodpovědnost.
Všechno ale samozřejmě konzultujeme. Pracuji nejlépe, jak umím
s danými možnostmi, které tady
jsou.“
yy Nastínil byste tedy, co všechno obnáší práce marketingového manažera v prostějovském
klubu?
„Je toho celkem dost. (úsměv)
Všechno mě ale zatím baví, jelikož
nejde o stereotyp. V podstatě jde
hodně o sponzory, jejich hledání

ty, kteří chodí s rodinami, budou
komfortnější, navíc budou hezky
vypadat. Uvidíme, jak všechno
bude probíhat, ale s novými sedačkami by mohly přijít i místenky. To je ale ještě otázka.
Novinkou je i fanshop, který
už se rozjel přes klubový web.
Navíc plánuji pro fanoušky
pořádat i různé akce. Další
změny, které by mohly přijít, plánuji až na příští rok.“

hokej
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Chance ligy

Úspěšná příprava hokejistů Prostějova spěje ke konci

PROSTĚJOV Poslední dva přípravné zápasy mají před sebou
hokejisté LHK Jestřábi Prostějov. V týdnu se střetnou v odvetách
s Porubou a Třebíčí, v obou případech ve venkovních duelech.
Trenérský štáb už má také jasno v tom, jak bude vypadat konečná soupiska týmu. A kdo ho případně opustí. Vše zkrátka spěje
k začátku sezóny, který je na programu již za necelé tři týdny.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Původně plánovaných deset zápasů
se nekonalo, utkání s Liptovským
Mikulášem odpadla. I tak mají hokejisté LHK za sebou šest zápasů. A to
vcelku úspěšných. Jediný mač zatím
tým trenéra Aleše Tottera prohrál

těsně 1:2 s Porubou po vyrovnaném
průběhu utkání. Co tedy trenérovi
dosavadní průběh přípravy ukázal?
„Tým má svou sílu, že herní styl,
který jsme po něm chtěli, funguje.
Snažíme se využívat potenciál hráčů.
A taky ukázal, že jsme spíše ofenzivní tým, právě ofenzivou budeme
chtít soupeře porážet především,“
podotkl Totter. Ofenzivní síla Jestřábů skutečně budí respekt. Novák,
Mrázek, Kloz, Rudovský nebo Babka, to jsou všechno zkušení, ostříle-

ní plejeři, kteří mohou být velkými
oporami.
Po pěti výhrách v přípravě je ale
Aleš Totter nohama na zemi. „Ještě je tam však spousta chyb, zbytečné ztráty kotoučů. Sráží nás také
koncovka. My si šance vypracujeme,
ale nepotvrdíme je gólem. To odráží
i výsledky zápasů, které byly vyrovnané. De facto každý zápas mohl
skončit pro soupeře. Máme ale ještě
čtrnáct dní na to, abychom pracovali
s detaily,“ připomněl trenér Prostějova. Přesto se ale dobré výsledky na
náladě v týmu podepsaly. „Převažují
výhry z přípravy, takže to sebevědomí je logicky vyšší,“ potvrdil Aleš
Totter.
Konec přípravy znamená také poslední kosmetické změny v týmu.

-¾FT,GUVą¾DčLGW\CXąGP6ÚOPCXÊEOčåGDÚVUFQUCXCFPÊORTčD÷JGORąÊRTCX[
URQMQLGPÚ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Prostějov už má soupisku hotovou. „Kádr je uzavřený. Michal Janeček a Pepa Podlaha s námi absolvovali většinu tréninků. Jelikož se ale
zatím nevejdou do sestavy, budou
pomáhat Hodonínu ve druhé lize. Jinak nikdo neodejde. Když nás někde
bude tlačit bota, tak do toho nechceme zasahovat a pomůžeme si hráči
ze soupisky. Vsadili jsme zkrátka na
tyto kluky,“ konstatoval s úsměvem
osmačtyřicetiletý kouč.
Zajímala nás také situace kolem
brankářů. Trio Bláha, Altrich-

ter, Micka dostalo v přípravě
víceméně rovnoměrnou možnost ukázat se v zápasech. Jak si
tedy vedli? A kdo bude dvojkou
za nejzkušenějším z trojice Ondřejem Bláhou? „Máme spoustu
variant. Kluci se můžou střídat,
můžeme vsadit na jednoho. Všichni jsou ale vyrovnaní. Musíme ale
ještě papírově dotáhnout Martina
Altrichtera. Pokud se to podaří
a budeme mít tři gólmany, tak pak
budeme tento lehký přetlak řešit,“
objasnil Totter.

<¾X÷TRąÊRTCX[XGPMW„Snil jsem o tom už jako malý,“
se po vychytané
ané
U2QTWDQWC6ąGDÊéÊ smál
výhře Micka

VS.

PROSTĚJOV Přípravné zápasy
číslo sedm a osm čekají na prostějovské hokejisty v tomhle týdnu.
A oba ve venkovním prostředí
a proti prvoligovým soupeřům.
Zatímco Porubě může Prostějov
vrátit těsnou prohru, v případě
Třebíče naopak potvrdit výhru
3:1. Poslední souboje před startem nového ročníku Chance ligy
2021/2022 sehrají Jestřábi v úterý a ve čtvrtek, oba se shodným
začátkem v 18.00 hodin.
Jako první vyzvou Jestřábi Porubu.
Ta už druhým rokem vyhlašuje útok
na postup do extraligy. A zatímco
letos její cesta skončila v semifinále,
tentokrát by ráda ještě výše. Podle
toho také vypadala práce na novém
kádru. Tým opustili Marek Sikora,
Jakub Teper nebo veterán Lukáš Endál. Ostravané však taky hodně posilovali. Tomášové Guman a Jenyš
stejně jako Michal Vachovec patří
k hráčům, kteří by se mohli prosadit
i v extralize. Navíc z Prostějova přišel
i trenér Jiří Šejba a talentovaný útoč-

ník Dominik Hrníčko. Opačným
směrem putoval rovněž forvard Tomáš Jáchym. Výsledkově ale příprava pro Porubu nevyzněla nejlépe,
v základní hrací době porazila v šesti
zápasech jen Kopřivnici a Prostějov.
Tým však má nespornou kvalitu.
Druhým sokem je Třebíč. Klasický
účastník druhé nejvyšší soutěže ČR
je rovněž v posledních deseti letech
nejčastějším protivníkem Jestřábů
v přípravných zápasech. I s Třebíčí se
přitom musí počítat, tým může klidně dojít až do semifinále, přinejmenším útočnou sílu na to má. Hráči jako
Bittner, Šťovíček, Psota nebo Nedvídek a Vodný zůstali. Do obrany navíc
přibyl velezkušený Jiří Hunkes. A jak
si tatím tým vedl v přípravě? Suchá
čísla ukazují pět zápasů, z toho výhru, výhru na nájezdy a dvě porážky,
včetně jedné z Prostějovem. Pátý
zápas, s Kometou, pak skončil ostudou, a sice pyrotechnikou v hledišti
a předčasným ukončením. Bude na
tribunách horko i proti Prostějovu?
(sob)

PROSTĚJOV Pět vstřelených gólů,
atraktivní hra. To zdobilo Jestřáby
v odvetném utkání proti polskému
týmu z Jastrzebie. Zapadnout by
však neměl ani výkon brankáře Marka Micky (na snímku). Prostějovský
rodák se totiž v utkání vyznamenal.
Zejména ve druhé a posléze ve třetí
třetině čaroval, a zvláště jeho zákroky lapačkou si vysloužily potlesk diváků a respekt od soupeřů. V utkání
nakonec dva góly přeci jen pustil.
Přesto mu ale náladu příliš puky v síti
nepokazily. Jak sám říká, hlavní je
týmový úspěch. Navíc pro dvacetiletého brankáře byl čtvrteční hokejový podvečer i v jedné věci důležitý
a speciální...

Michal SOBECKÝ
yy Jak zpětně hodnotíte druhé utkání
s Jastrzebie?
„Myslím si, že to byl dobrý zápas. Jak pro
mě, tak i pro kluky, pro ty určitě. Dali pět
gólů a výsledek 5:2 je celkem vysoký.
A sám za sebe musím též hodnotit jen
dobře.“
yy Zejména ve třetí třetině se toho na
ledě hodně dělo, dostal jste dva góly.
Přesto jste si užil právě tuto poněkud
hektickou část zápasu?

„Samozřejmě mě to trochu naštvalo,
štvalo, že
jsme dostali dvě branky. Hlavněě po tom
průběhu zápasu. Z mého pohledu
edu jsem
si ale zápas fakt užil. Nebylo too tak, že
bych se v bráně nudil, přestože rozdíl ve
skóre je výrazný. Potom mi ty dva góly
ani tolik nevadily. Byl jsem hlavně
rád, že jsme vyhráli. A i když too byla
teprve příprava, pořád to pro mě byl
první vyhraný a úspěšně vychytaný
ytaný
zápas doma. Řekl jsem si tedy, že je
zkrátka hlavní, že jsme vyhráli.“
yy Co říkáte na skutečnost, že
očí
trenér Totter v přípravě točí
všechny tři brankáře?
a
„Popravdě jsme se na tom před začátkem společné přípravy domluvili. A jsem rád, že se to takto točí. Dostáváme prostor všichni tři. A je to mnohem
lepší než někoho zcela vynechat. V sezóně se může stát cokoli. A i proto je jen
fajn, když dostaneme prostor opravdu
všichni.“
yy V týmu jste nejmladší. Jak to
pro benjamínky funguje v kádru
Jestřábů?
„Tak samozřejmě je to všude stejné, když
je člověk nejmladší… Ale je tam více
mladších kluků, takže třeba na služby
a podobné věci jsme rozdělení. Občas se
ale stane, že když jsem prostě nejmladší,
tak se ukáže na mě. Jinak si ale myslím, že
to je v pohodě. Kluci toho nijak nezneužívají.“ (úsměv)
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yy Hovořil jste už s trenéry, kolik
byste mohl dostat prostoru v sezóně?
„To jsme se ještě úplně nebavili. Ještě
nám do konce přípravy zbývají dva zápasy. Myslím si, že až po nich se to bude
probírat postupně. Spolu s přípravou na
první soutěžní zápas.“
yy Jste prostějovský rodák a s hokejem jste zde začínal. Jaký je to pocit
nyní za Jestřáby chytat v „A“ týmu?
„Pro mě je to velice super! A jsem hlavně rád, že jsem tu příležitost dostal. Jako
malý jsem na zimáku na zápasech byl
pořád. Už tehdy jsem si říkal, jaké by to
mohlo být, zahrát si jednou před domácími fanoušky, ve městě, kde jsem vyrůstal. A teď je to tady. Jsem opravdu velice
rád, že se můžu ukázat v Prostějově.“

Prostějov (sob) – Přestupový
kolotoč pomalu brzdí, přesto však
stále přibývají hostování a přesuny
hráčů v rámci Chance ligy i z jiných soutěží do ní. Minulý týden
se přitom týkaly i tří bývalých Prostějovanů. Stěhoval se například
brankář Juraj Šimboch. Slovenský
brankář působil v Prostějově před
šesti lety a přispěl tehdy k záchraně
první ligy. Nyní vyměnil Katowice
za Frýdek-Místek. Další dva bývalí Jestřábi se naopak přesunuli
z extraligových týmů do prvoligových. Obránce Jakub Březák
působil u Jestřábů přede dvěma
roky, aktuálně by měl posílit Šumperk. Třetím bývalým členem letky
je Tomáš Jandus, hráč loňského
týmu Jestřábů. Během srpna bojoval o sestavu ve Spartě, nakonec byl
poslán do „farmářského“ Sokolova.

Šumperk v pøípravì
válí, odnesl to Vsetín
Prostějov (sob) – Jestli některý
z prvoligových týmů před startem
nového ročníku Chance ligy skutečně září, je to Šumperk. Značně
obměněný tým vedený prostějovskou dvojicí trenérů Martin Janeček – Lukáš Majer má za sebou šest
zápasů, přičemž ve všech předvedl
zajímavé výkony a zvládl ještě zajímavější výsledky. Příkladem je těsná porážka s Vítkovicemi, vítězství
nad Plzní a pomyslné čtyři body
s Přerovem. Naposledy tým vyhrál ve čtvrtek jednoznačně 4:1 se
Vsetínem, tedy s jedním z favoritů
na postup do extraligy. Týmu pomohlo brzké vedení 2:0, náskok už
uhájil, a navíc navýšil. Pro prostějovské fanoušky budiž zajímavým
faktem skutečnost, že se na třech
ze čtyř gólů podíleli někdejší hráči
Prostějova a duo Antoníček–Vachutka se prosadilo také střelecky.
Jisté je, že pokud by Draci dokázali
výkony z přípravy přenést i do sezóny, může pomýšlet určitě výše
než na předposlední místo z minulého ročníku.

!<GnÁÎNKî>C
PROSTĚJOV Už šestý přípravný zápas má za sebou tým LHK
Jestřábi. Uplynulý čtvrtek na
svém ledě v odvetě hostil účastníka polské extraligy Jastrzebie.
I tentokrát se přitom prostějovský hokejistům v duelu zadařilo.
Po ospalém úvodu se totiž tým
trenéra Aleše Tottera rozjel k solidnímu výkonu plnému šancí,
navíc často proměněných. Konečné skóre se nakonec zastavilo
na stavu 5:2.

Michal SOBECKÝ
Začátek zápasu vskutku nenabídl
moc zajímavou podívanou. Hokejisté často zápolili s pukem. Ve 4.
minutě ale mohl skóre zahýbat Eriks
Ševčenko, který ale ani se střelou,
ani s dorážkou neuspěl. Další šance
nebylo dlouho k vidění, až ve 13.
minutě rozčeřila vodu příležitost
a následný faul na prostějovského

hráče před bránou hostí. Jestřábi tak
dostali výhodu dvojnásobné přesilovky, ale nevyužili ji. Následně navíc
do přečíslení šli Kalns s Giminskim,
Micka ale skvěle zasáhl. Těsně před
odchodem do šaten mohl otevřít
skóre Mrázek, avšak trefil břevno.
Hosté pokračovali do druhé třetiny
ve čtyřech, oslabení však ubránili.
Srazila je až chyba v rozehrávce. Ve
24. minutě se po jedné takové dostal k puku Koblížek a střílel přesně
do růžku – 1:0. Následně navíc Zajíc mohl přidat další gól, Nechvátal
v kleci polského týmu ale skvěle
zakročil. Ve 27. minutě chvátal sám
na gólmana Mlynarovic, ale Micka
tým podržel. Polovina utkání přinesla dvě velké šance. I prostějovský
Motloch šel na brankáře sám a započal krátký tlak Jestřábů plný střel.
Na druhé straně si Bashirov dobře
sjel na nahrávku před bránu, ovšem
netrefil. V závěru druhé dvacetimi-
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Aleš TOTTER – LHK Jestøábi Prostìjov
„Byla to dobrá prověrka. Soupeř byl důrazný, taky nám bral čas a prostor v mnoha situacích. Bylo od nás dobré, jak jsme se k tomu v osobních soubojích postavili. V první třetině
jsme nebyli schopni rychle zacházet s kotoučem. Soupeř se nám dostal pod kůži, nedostali jsme se vůbec do hry a do nějakého souvislejšího tlaku. Do druhé třetiny se to zlepšilo,
pomohly nám ty góly a samozřejmě když jsme zápas mohli definitivně rozhodnout, tak
soupeř dokázal ve třetí části skórovat. Takže jsme rozhodli až malou chvíli před koncem.“

Rafael BERNACKI - JKH GKS Jastrzebie:
„Po zápase u nás jsme věděli, že Prostějov hraje dobře, dobře bruslí a že zápas v Prostějově bude těžký. Dnes jsme zahráli strašně v obraně, každý hrál jen na sebe, nepomáhali jsme si. A založení akcí nám nešlo. Takže to bylo od nás strašné. Začátek třetí
třetiny už byl pro nás o něco lepší. Dostali jsme se do tlaku, dali jsme gól na 4:2. Zase
naopak ze druhé strany, půl zápasu jsme hráli ve třech nebo ve čtyřech… A soupeř
nás točil. Takže zahráli jsme slabě, nezodpovědně.“

nutovky hosté znovu zaváhali v rozehrávce a výsledkem byla střela do
růžku v podání Motlocha – 2:0.
Třetí třetina nakonec byla nejzajímavější a nejbohatší na góly. Neuplynula ani minuta a Jestřábi vedli
– 3:0, když se prosadil z dorážky
Mrázek. Hosté zabrali, a zatímco

Giminski ještě na skvěle chytajícího Micku nevyzrál, Mlynarovič už
uspěl a snížil – 3:1 V další přesilovce pak Jestřábi vytvořili obrovský
tlak, góly měli na holích Zajíc i Novák. Ve 48. minutě se pak připomnělo pravidlo nedáš – dostaneš.
Peleczyk v ložence neuspěl, a tak se
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hra obrátila a byl z toho gól. Švec se
elegantně vyhnul souboji u mantinelu, najel si do kruhu a trefil přesně
– 4:1. Totéž se ale stalo o pár minut
později na druhé straně. Dlouhá
nahrávka Mrázka našla Jáchyma,
který po technické finese vystřelil,

ale nedal. Hra se otočila, Jestřábi
pak sice u své brány ukořistili puk,
rozehráli však špatně a puk skončil
u Kasperlíka, který si u tyče věděl
rady – 4:2.. Drama však nepřipustil
až Kloz, který přesilovkovou ranou
z první uzavřel skóre na 5:2.

30. srpna 2021
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nevyšla, rozhodla ale čtvrtá hra druhé sady, ve které jsem měl čtyři brejboly. Soupeř je odvrátil a pak získal
můj servis. To bylo klíčové,“ tesknil
Lehečka.
Zdeněk Kolář nestačil ve 2. kole na
Alexe Molčana ze Slovenska, hned
v úvodním kole prohrál Vít Kopřiva svůj souboj s Hugem Gastonem
z Francie. „I tak to byl zážitek. Byla
to moje první kvalifikace. Vyzkoušel
jsem si to, některé věci mě překvapily. Především velké horko a rychlost

povrchu,“ nechal se slyšet Kopřiva.
„Udělám vše, abych se na podobné
turnaje vrátil. Nejlépe hned v Melbourne,“ dodal s výhledem na Australian Open.
To Kristýna Plíšková v kvalifikaci
ztratila jediný set a zahraje si hlavní
soutěž. „Šlo o jednoznačný cíl. Bylo
to těžké, doufám, že příště už budu
mít takový žebříček, že půjdu rovnou do 1. kola,“ prohlásila Kristýna
Plíšková, která nastupuje za extraligový Prostějov.
(lv)

vou. Právě semifinále bylo maximem
tenistek v turnaji. Ani první kolo nezvládla Anna Sisková, přes čtvrtfinále
neprošla, kromě Smitkové talentovaná
Sára Bejlek, která překvapila především
v úvodním utkání, když porazila druhou
nasazenou Parryovou z Francie. (lv)

„Je opravdu větší než mezi ženami.
S tím nic nenadělám. Musím dřít, abych
se v této konkurenci dokázal prosadit.“
yy Co říkáte na nastupující vlnu
českých hráčů?
„Pro náš tenis je dobře, že se začalo
dařit většímu počtu kluků. Je tady
Jirka Lehečka, Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek nebo Tomáš Macháč.
Pracuji na tom, abych se mezi ně dostal. Taková konkurence mé úsilí násobí, i proto doufám, že se to podaří.“

Foto: internet

jaký byl hrůza na náměstí…
peřkou, které patří umístění v šesté
světové desítce, ale odehrála vyrovnanou partii. „Ve druhém setu jsem
dokonce vedla 4:1. Stačil kousek
a mohly jsme jít do třetího setu,“
posteskla si Fruhvirtová.
(lv)

08l,
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Dvouhra – 1. kolo:/HKHþND±0XOOHU
)UDQFLH .ROiĜ±'RPLQJXHV
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/HKHþND ± 0DUþHQNR 8NUDMLQD 
.ROiĜ±0ROþDQ 6ORYensko) 4:6, 3:6. 3. kolo:/HKHþND,Okel (Turecko) 6:7, 3:6.

NEW YORK, PROSTĚJOV Hodně
těžký vstup do závěrečného grandslamu sezóny bude mít Jiří Veselý,
česká tenisová jednička. Hráč TK
Agrofert Prostějov v 1. kole narazí na
finalistu turnaje z roku 2017 Kevina
Andersona z Jihoafrické republiky.
V případě vítězství by tenistu čekal
pravděpodobně jedenáctý nasazený
Argentinec Diego Schwartzman.
„Takový los jsem si úplně nepředstavoval. Existovaly rozhodně lepší varianty.
Potřebuji podat opravdu dobrý výkon,
pak nejsem bez šancí. Poslední měsíce nebyly optimální, třeba se to právě
v New Yorku zlomí,“ řekl k losu Veselý.
Tenistky s prostějovskou stopou měly
při losu větší štěstí. Čtvrtou nasazenou Karolínu Plíškovou čeká domácí
Catherine McNallyová, až 134 hráčka
světa. Devítku Barboru Krejčíkovou
čeká kvalifikantka a Petru Kvitovou,
turnajovou jedenáctku, Slovinka Polona Hercogová. „Je to zkušená soupeřka,
pokud však na kurtu odvedu poctivou
práci, měla bych postoupit,“ připouští
roli favoritky Kvitová, které ve 3. kole
hrozí Maria Sakkariová z Řecka, semifinalistka z letošního Roland Garros.
Kateřinu Siniakovou čeká Anastasija
Sevastovová. Lotyška to na US Open
dotáhla v roce 2018 až do semifinále
a bude nepříjemnou soupeřkou. Pokud
by česká hráčka uspěla, mohla by si ve
3. kole zahrát s Kvitovou. Poslední grandslamový turnaj roku startuje v New Yorku dnes odpoledne. Jako první jde na
kurt Jiří Veselý, ještě dnes do US Open
vstoupí Barbora Krejčíková.
(lv)

finalista US Open

Veselého čeká bývalý
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yy Titulem jste předstihl
dstihl
sestru Kateřinu, která
rá se
dostala pouze do semifimifinále. Měl jste tím motivaci
ivaci
navíc?
„Katčiným maximem opravv
du bylo semifinále. Ale i díky
tomu, že v roce, kdy mělaa největší šanci vyhrát, už byla
yla vyy
soko na žebříčku WTA a hrála
jiné turnaje. V každém případě
jsem nehrál Juniorku, abych
bych sestru překonal. Prostě jsem
m ji chtěl
hrát. Rivalita mezi námi
mi žádná
není.“
yy Sestřiny výsledky berete
spíše jako inspiraci?
„Dalo by to to tak říct. Vzájemně
sledujeme kariéru toho druhého. Kačka toho dokázala hodně.
Vždyť má dokonce zlato z olympiády. Rád bych byl jednou tam
kde ona. Dělám pro to maximum.
Věřím, že se o mně časem nebude
mluvit jen jako o bratrovi Kateřiny Siniakové, ale lidé budou znát
i moje jméno.“
yy Neděsí vás brutální konkurence v mužském tenise?

rý test,“ hodnotila své vystoupení
hráčka, jejímž manažerem je prostějovský boss Miroslav Černošek.
V hlavní části turnaje se představila také další členka jeho stáje,
šestnáctiletá Linda Fruhvirtová.
Z kvalifikace postoupila jako „šťastný poražený“ a nabídnutou šanci
využila k postupu do druhého kola
přes Britku Taru Mooreovou. V osmifinále nestačila na Polku Magdu
Linetteovou. S favorizovanou sou-

yy Jaký byl rozhodující zápas o bronz
se Slovenskem?
Tereza Valentová: „Mája udělala těžký
a hrozně důležitý první bod. Byla jsem
moc ráda, že dlouhý singl vítězně zvlád-

Marek
SONNEVEND

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
hovor
DVOJrozhovor
ník
pro Večerník

la, a svoji dvouhru jsem si pak náramně
užila. Celé utkání se mi kromě začátku
druhého setu dařilo, jen občas mě trochu
trápil vítr. Celkově je výhra 2:0 super,
jsme třetí a máme medaili.“
Marie Slaměníková: „Ten můj singl
byl strašně vyrovnaný a náročný, hodně
dlouho jsme se tahaly o každou výměnu.
Nakonec se mi to povedlo těsně zvládnout, za což jsem byla fakt ráda. Terka
pak suprově přidala druhý bod a všechny
jsme šťastné.“

PROSTĚJOV Stejně jako bronzoví žáci České republiky se i české dívky mohly na letošním světovém šampionátu U14 opřít
o tradičně výbornou a soudržnou partu. Výkonnostní prim v ní
hrála s úžasnou formou šlapající Tereza Valentová (Sparta Praha),
k úspěchu v podobě třetí příčky ale nemálo přispěla také bojovná
Marie Slaměníková (TK Agrofert Prostějov). Obě děvčata po zisku
cenného kovu zodpověděla několik otázek.

yy Nemrzí přece jen těsná semifináá
lová porážka od Ruska?
Tereza Valentová: „Je pravda, že téhle
prohry byla škoda. V deblu jsme vedly už 6:4 a 4:1, měly gamebol na 5:2,
proti největším favoritkám byly kousek od vítězství i postupu
do finále. Soupeřky
to pak v závěru
otočily, což
určitě mrzelo. Na druhé
straně jsme
zvládly poslední zápas, máme
bronz a jsme na bedně. To jsme po
čtvrtém místě z letošního mistrovství
Evropy moc chtěly.“
yy Na co budete z celého šampionátu
nejvíc vzpomínat?

6GTG\C8CNGPVQX¾ PCRTCXÆHQVQITCHKK O÷NCUWRGTHQTOW/CTKG5NCO÷PÊMQX¾
PCNGXÆOUPÊOMW QJTQOP÷DQLQXCNC
ZHQVQ4CFGM8¾ÿC

a pecky od The Beatles

Tereza Valentová: „Určitě na naši
super partu, jak jsme si
my tři holky a paní kapitánka
Cetkovská navzájem strašně fandily. Navíc máme medaili, na to se
samozřejmě bude vzpomínat moc
hezky.“
Marie Slaměníková: „Je pravda, že
jsme si tady neskutečně sedly jako
perfektní kolektiv a celý turnaj se
nám opravdu dařilo. Kdyby mi někdo
před začátkem řekl, že budeme třetí,
tak bych mu nevěřila. Máme velkou
radost, jak jsme to dotáhly na stupně
vítězů, protože to nebylo jednoduché.“

pochvalovaly si bronzové
onzové holky
Tereza Valentová a Marie Slaměníková

„Vytvořily jsme perfektní partu, na turnaji
se nám opravdu moc dařilo,“

yy Po titulu v Pardubicích dlouhodobě touží celé generace tenistů. V čem je kouzlo tohoto turnaje?
„Každý mladý tenista bere Juniorku
jako nejprestižnější mládežnický
turnaj v České republice. V Pardubicích startovali největší hráči a hráčky
naší historie. Všichni se k nim chtějí
přiřadit. Proto jsem rád, že se mi to
podařilo.“

Ladislav VALNÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ rozhovor

PARDUBICE, PROSTĚJOV Na
turnaji ITF Prostějov Open by
Zeleneč sice nadějný tenista Daniel Siniakov (na snímku) skončil
v prvním kole, se svým srpnovým
účtem ale může být spokojený.
Na Hanou totiž přijel rovnou
z Pardubické juniorky, kde ovládl
dvouhru na nejstarším mládežnickém turnaji v Evropě. „Jsem
velice rád, že se mi turnaj podařilo vyhrát,“ těší kmenového člena
prostějovského TK Agrofert.

2CTFWDKEMÆLWPKQTM[
TM[
MQXX
&CPKGN5KPKCMQX

CLEVELAND,
PROSTĚJOV
Poslední turnaj před US Open
naznačil slušnou formu Kateřiny
Siniakové, která postoupila až do
čtvrtfinále. V něm podlehla druhé nasazené Anett Kontaveitové
z Estonska ve třech setech.
„Odehrála jsem tři dobré zápasy,
první dva vyšly parádně. V tom
posledním jsem v rozhodující sadě
udělala některé zbytečné chyby.
Ale před grandslamem to byl dob-
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PŘEROV, PROSTĚJOV Rumunská tenistka Alexandra Ignatiková
si hned dvakrát vyšlápla na prostějovské tenistky v průběhu přerovského Zubr Cupu.
Ve čtvrtfinále vyřadila Terezu Smitkovou a o kolo později Moniku Kilnaro-
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NEW YORK Počet českých zástupců v hlavní soutěži US Open
během kvalifikace rozšířila
Kristýna Plíšková, která zvládla všechny tři náročné duely.
Mužům se tak nedařilo, i když
člen TK Agrofert Jiří Lehečka
byl opravdu blízko. Prostějovský
tenista prohrál až ve finále a na
premiéru na grandslamu si musí
počkat.
„Postup byl blízko, proto porážka
mrzí. Zkrácená hra prvního setu mi

l(1<
Cleveland
Dvouhra – 1. kolo: L. Fruhvirtová
– Mooreová (V. Británie) 6:4, 7:5;
Siniaková – Rogersová (8-USA) 7:5,
6:1. 2. kolo: L. Fruhvirtová – Linetteová (6-Polsko) 6:7, 4:6; Siniaková
– Hanataniová (Japonsko) 6:0, 6:0.
þWYUWILQiOH Siniaková – Kontaveitová (2-Estonsko) 3:6, 7:5, 2:6.
862SHQ²NYDOLILNDFH
Dvouhra – 1. kolo: Kristýna
Plíšková (11) – Savinychová
(Rusko) 6:2, 6:1. 2. kolo: Kristýna
3OtãNRYi ý5  ± $QGHUVRQRYi
(USA) 6:7, 6:4, 6:1, 3. kolo: Kristýna Plíšková – Rachimovová (Rus.)
7:6, 6:4.
3ĝHURY
Dvouhra – 1. kolo: Smitková –
Pemra Ozgenová (Turecko) 4:6,
6:4, 7:6; Bejlek – Parryová (2-FranFLH .LOQDURYi6DOGHQRYi
(Belgie) 6:2, 6:3; Sisková – Šálková
6:7, 2:6.
2. kolo: Bejlek – Greyová (V.
Británie) 7:6, 6:4; Kilnarová –
0DOHþNRYi   6PLWNRYi ± 'L
Giuseppeová (Itálie) 6:2, 4:6, 6:3.
þWYUWILQiOH Bejlek – Šálková 5:7,
1:6, Kilnarová – Park (Korea) 6:2,
7:5; Smitková – Ignatiková (Rumunsko) 4:6, 4:6.6HPLILQiOH Kilnarová
– Ignatiková 3:6, 2:6.

7(1,6

tenis

US Open: (MDNOÑI<-GÁnFJQµPNKîG< Ignatiová katem
tenistek
QFQ<GDADF<>D )@C@àFJQD>CT=îGFMJF prostějovských
-MJNOîEJQNF½
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zajímalo, jak celý příběh dopadne, nechtělo si ho kazit deštěm, a tak mohla bravurní
komedie pokračovat.
I přes chladnější podvečer, který nastal se
západem slunce, odehrála celou druhou
část herečka v žabkách a sporně oděná
jako na pláži v Řecku a zvládla to opravdu
výborně. „Já vám všem děkuji, že jste přečkali jak tu krátkou přeháňku, tak chladnější počasí. Obvykle tuto pasáž hraji
pouze v plavkách, ale stále častěji přicházím více oblečená jako dnes, už to není, co
to bývalo. Já se však na rozdíl od vás mohla
alespoň hýbat, zatímco vy jste jen seděli,“
poděkovala při závěrečném potlesku ve
stoje herečka s humorem sobě vlastním
a během celého vystoupení dokazovala,
že opodstatněně patří mezi nejlepší české
herečky současnosti.

5KOQPC5VCwQX¾LCMQ5JKTNG[8CNGPVKPGPGUMQPCNGDCXKNC
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V rámci více než dvouhodinového monologu hlavní představitelky se diváci
náramně bavili. Řada důvtipných scén
a imitací hlasů nebrala konce. Do hry
byla také velmi vhodně zakomponovaná aktuální hojně propíraná témata,
nechyběla ani peprnější slůvka, která
však v žádném případě neurazila. Jednoznačně největší aplaus sklidila herečka, když dokázala skvělou hanáčtinou
okořenit jednu ze scének na dovolené
v Řecku.
A i když si po celý den počasí doslova dělalo, co chtělo, nakonec se umoudřilo a na
večerní představení bylo vše perfektně
připraveno. Očekávaný déšť se tak nekonal, jen krátká, ovšem intenzivní přeháňka během přestávky znemožnila návrat
herečky zpět na jeviště. Ale i nebíčko asi
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PROSTĚJOV Tradice, která stále
baví. To je Wolkrův Prostějov, celostátní přehlídka poezie a klání recitátorů z celé republiky. Ale nejen to.
Akce už dávno není jen o recitaci, ale
také o některých dalších uměních.
Recitace však stále bude hrát prim
i na 64. ročníku akce, která je už za
dobu trvání známá v celé zemi. Stejně tak oblíbená, už samo zahájení se
obvykle těší velkému zájmu.
To letošní se bude konat v úterý 31.
srpna ve 20.00 hodin před muzeem.
Dost netradičně, Wolkerův Prostějov
se obvykle koná na přelomu jara a léta.
„Koronavirus ovlivnil nejen termín konání, ale také počet souborů, kterých je
pět místo obvyklých deseti či jedenácti.
I počet recitátorů. Ti se navíc museli
připravovat dálkově,“ uvedla Martina
Drmolová, produkční, programový
a kulturně výchovný pracovník Kulturního klubu DUHA.
I přesto se ale lidé mohou těšit na zajímavý týden plný básní a literatury.
Ale taky vtipu a představení. „Zahájení si vezme na starost Cirkus trochu
jinak, následně se půjde se svíčkami

Kompletní program 64. ročníku
celostátní přehlídka uměleckého
přednesu a divadelní poezie Wolkrův Prostějov najdete na stranách
24 a 30 dnešního vydání.

k soše Jiřího Wolkera. Speciálně bych
pak všechny pozvala na páteční představení v divadle s názvem Vše mé
je tvé, kde zahrají Lucie Trmíková
a Saša Rašilov,“ řekla k programu Drmolová.
Naopak se neuskuteční další hra Mroži
v krabici, která byla zrušena ze strany
interpretů. „Závěrečný večer vznikne
až z toho, co zazní a uspěje během Wolkrova Prostějova,“ připomněla Martina
Drmolová.
Wolkrův Prostějov je jednou z nejprestižnějších kulturních akcí v Prostějově.
A tou s nejdelší nepřetržitou tradicí. Je
jak poklonou recitátorům, tak právě
Jiřímu Wolkerovi. Rodák z Prostějova
se narodil v roce 1900 a zemřel v roce
1924 na tuberkulózu. Byl významným
básníkem a představitelem proletářské
poezie, přestože sám pocházel z dobře
zajištěné měšťanské rodiny.
(sob)

láká na zážitky

Wolkerův Prostějov

30. srpna 2021
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jedna z mnoha divaček Gabriela Čeplová. Písničkáři Janu Pokornému se navíc
povedlo to, co mnoha umělcům nikoli,
zaujal přítomné napříč generacemi. „Vím,
že má i starší posluchače. Víc mě tedy překvapilo, kolik dorazilo těch nejmladších,
dětí od deseti let nahoru. Navíc písničky
i znaly a zpívaly je. To jsem upřímně nečekala,“ poznamenala Drmolová.
„Když tak hrajeme v Prostějově, musím
říct, že já mám moc rád písničkáře Záviše. A ten má písničku V Prostějově v jednom domě. Já bych si s ním rád zazpíval
právě v tom jednom domě, o kterém
on zpívá. To by se mi líbilo,“ vyjádřil se
na rozloučenou Jan Pokorný, který Večerníku poskytl exkluzivní rozhovor.
Najdete jej v jednom zářijových čísel.

PROSTĚJOV Poslední akce Prostějovského
léta 2021 je tady. Závěr tradičního festivalu bude
patřit především těm nejmenším, kdy se před
radnicí dočkají od 18.00 hodin vystoupení dívčí
skupiny Lollipopz. Čtyři bláznivé holky z Prahy
si pro své fanoušky nepřipraví pouze hudební
koncert, ale také show. V rámci doprovodného
programu se mohou děti těšit také na program
zajištěný Ekocentrem Iris s názvem Hrátky s přírodou, kde si budou moci i zasoutěžit.
Celý program Prostějovského léta začal 15. července
koncertem Stein27, který také přilákal spíše mladší
generaci. Během více než měsíce a půl se na Prostějovském náměstí vystřídala řada známých kapel
a interpretů jako například skupina Mňága a Žďorp,
Laura a její tygři, Michal Hrůza nebo Pokáč.
A i když nyní vše dívčí skupinou Lollipopz končí,
o mnohé zajímavé akce a koncerty občané nepřijdou. Hodové slavnosti jsou již za rohem a v plánu
je i řada dalších zajímavých akcí.
(jaf)
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s rozhledem. Navíc neměl žádné speciální
požadavky, choval se úplně normálně. Zažila jsem i rádoby hvězdy, to ale není jeho
případ,“ poznamenala na jeho adresu za
pořadatele Martina Drmolová, produkční, programový a kulturně výchovný pracovník Kulturního klubu Duha.
Pokáč nakonec zahrál něco málo přes
hodinku. Na samý konec si nechal vzpomínku na country zpěváka Františka
Nedvěda, který letos zemřel. Procítěně
zazpíval jeho píseň Stánky, čímž si definitivně získal srdce přihlížejících. A podobně jako po každé písni sklidil v závěru
veliký aplaus. „Nikdy předtím jsem na
Pokáči naživo nebyla, tohle byla premiéra. Bylo to super. Nejradši mám písničku
Matfyzák na disku,“ prozradila Večerníku

a vzdal hold Františku Nedvědovi

si s velkou nadsázkou zoufá nad nudou
a nedostatkem signálu. „Já tam taky byl
a pak jsem napsal písničku, že už tam nepůjdu. Následně přišel covid a nedalo se
jít pomalu jinam než právě do lesa,“ vtipkoval před prostějovským publikem.
Ostatně i pandemie koronaviru se ukázala jako velice vděčný námět na písně.
Pokáč patřil k prvním umělcům, kteří
o ní vážně i nevážně pojednávali.
Celkově se koncert nesl ve veselém
duchu. Umělec si dělal srandu ze
sebe, nedostatku vlasů a zase ze sebe.
K normálnímu chování navíc přidává
povětšinou normální texty o věcech ze
života. Příkladem budiž hraní na počítači, pořízení domácího mazlíčka nebo cesta na poštu. „Je to velmi vzdělaný člověk,
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I protože se jeho některé písničky staly
hity. Matfyzák na disku, Mám doma
kočku nebo Co z tebe bude znějí běžně z rádia. Známá je i píseň V lese, kde

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

původní
reportáž

PROSTĚJOV Z tichého náměstí se během minulého úterý stal
jeden velký mejdan. Vše odstartovala místní písničkářka Pavla
Aschenbrennerová, která vystoupila na pódiu před prostějovskou
radnicí. Skutečně plno však bylo až před dvacátou hodinou. Právě
s úderem osmé totiž začal koncert Jana Pokorného, který je široké
veřejnosti znám hlavně jako Pokáč. Písničkář, zpěvák, textař, skladatel a kytarista se do Prostějova vrátil po dvou letech. A tentokrát slavil
ještě větší úspěch. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Pokáč obveselil Prostějov. Písničkář zahrál na mandolínu

Jen Simona Stašová a rekvizity. Více toho
k pobavení publika známá herečka nepotřebovala a diváky svým excelentním výkonem doslova uhranula. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou už ta současná
čtyřicetiletá manželka a matka od rodiny
dávno není. I přes všechny povinnosti
však v ní zvítězí touha vrátit se v čase do
role mladé dívky plné snů a ideálů. Skvěle
napsaná hra britského komediografa Willyho Russella pak v podání známé herečky vypadá jako hra napsaná přímo pro ni.

Jan FREHAR

ČECHY POD KOSÍŘEM One woman show a excelentní výkon jedné
z nejznámějších českých hereček Simony Stašové. Zřejmě takto se dá nejlépe vystihnout čtvrteční činoherní
představení v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Příběh Shirley
Valentine o ženě na hranici středního
věku, která si náhle uvědomuje, že celý
dosavadní život byl pouze o povinnostech, nikoli o snech a touze, v komediálním, někdy až tragikomickém
duchu bavil diváky zámeckého parku
vyprodaného do posledního místa.
Ani intenzivní déšť během přestávky
je neodradil, a tak si mohli přítomní
naplno užít výkonu Simony Stašové,
dobré zábavy a krásné atmosféry večera, byť chladného.

Simona Stašová excelovala v zámeckém parku
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tak jsem jí musel vyzkoušet. Obvykle
jsem na pódiu s kytarou a mikrofonem,
takže se příliš z místa nedostanu. Musím říct, že to je opravdu skvělé a rád
to začnu praktikovat pravidelně. Kluci
taky nejprve říkali, že nejdou, a nakonec z toho byli nadšení,“ vysvětloval
s úsměvem Michal Hrůza.
Více než hodinový koncert zakončil
dlouhotrvající potlesk znějící přes celé
náměstí. No a ani po jeho ukončení
lidé nikam příliš nespěchali a užívali si
ještě doznívající nálady a pohodové atmosféry, která se během celého odpoledne a večera vytvořila. Obě kapely se
postaraly o zaplněné středeční náměstí,
odreagování a pohodu, což k létu neodmyslitelně patří.
Třemi koncerty ve třech dnech se tak Prostějovské léto pomalu loučí. Příští týden
však ještě nabídne poslední vystoupení,
které v pátek od 18.00 hodin přiláká spíše mladší publikum, kdy se před radnicí
představí dívčí skupina Lollipopz.
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I nabídka koncertů bude mimořádná.
Klavírista Ivo Kahánek ukáže, proč je
držitelem Ceny Anděl 2019 v kategorii
klasická hudba a řady dalších. Houslový
virtuóz Jaroslav Svěcený se vrací do Pro-

Létající Rabín oslaví 20 let

razných hereckých osobností. „Prostějovští diváci se mohou těšit na Milana Kňažka,
Jana Révaie, Matouše Rumla, Martina
Hofmanna, Milana Šteindlera, Adriana
Jastrabana, Ivu Pazderkovou, Martinu
Randovou, Janu Paulovou a mnohé další,“
navnadila Hana Šprynarová.
Komedie nebo inscenace vycházející z filmových i knižních bestsellerů přivezou
oblastní divadelní soubory z Pardubic,
Šumperka, Hradce Králové a Příbrami
i pražské a brněnské soubory – Divadlo pod Palmovkou, Divadelní spolek
Kašpar, Divadlo Na Jezerce, Divadlo Bolka Polívky a Městské divadlo Brno.
stějova s projektem Nejen šanson v gala.
Moravská filharmonie Olomouc ve svém
Slavnostním koncertu zahraje slavné melodie z československých filmů. Kytarista
Michal Svoboda a mezzosopranistka
Radka Rubešová představí koncertní
pořad s názvem La Búsqueda „Hledání“. „Závěr roku bude patřit nejslavnější
prostějovské klezmerové kapele Létající
rabín, která oslaví 20 let od prvních kroků
na prknech jeviště v Městském divadle
v Prostějově,“ uzavřela Hana Šprynarová.

,CMQRTXPÊRąKwN[XRTQUV÷LQXUMÆOFKXCFNGPCąCFWRąÊD÷J[
FčXVKRPÆJQJCUVTOCPC Foto:
/&2TQUV÷LQX

Michal KADLEC

publiku, bylo úžasné! Vládla uvolněná
atmosféra, lidé si pobrukovali písničky, pohybovali se v rytmu. Měla jsem
radost, že na náměstí ve čtvrtek zavítaly i starší ročníky, aby zavzpomínaly na
hudbu svého mládí. Pevně věřím, že
se lidem celý program Prostějovského
kulturního léta líbil a že si v něm našli
to své,“ uvedla pro Večerník Milada
Sokolová, náměstkyně primátora statutárního města Prostějova.
Kapelníkem a současně bubeníkem
obou prostějovských revivalových
skupin Smokie a Suzi Quatro
je Petr Zlámal, jenž si čtvrteční vystoupení velice užíval. „V rámci možnosti
ve mně panuje maximální spokojenost. Škoda jen neúčasti Hany Zago„Vystoupení všech kapel, které se ve rové. Mít příležitost vystupovat před
čtvrtek představily prostějovskému takovou zpěvačkou by byla pro nás

PROSTĚJOV Po vystoupení Pokáče a Michala Hrůzy patřilo ve čtvrtek večer pódium před prostějovskou radnicí revivalovým kapelám.
Nejprve zazněl převzatý repertoár
od Smokie revival společně se Suzi
Quatro revival, následně od osmé
hodiny večerní předvedlo zhruba
pěti stům diváků své umění uskupení The Backwards imitující legendární The Beatles. Slovenští hudebníci známí jak v Evropě, tak i ve
Spojených státech nahradili Hanu
Zagorovou, jež kvůli zdravotním
potížím ani letos do Prostějova nepřijela.

ného počasí během vystoupení. „Bohužel počasí nejsme schopni ovlivnit,
ale přesto chci poděkovat všem divákům, že na náměstí dorazili, a nemyslím si, že by jich bylo až tak málo. Ještě

0CRÐFKWRąGFTCFPKEÊTQ\GJą¾N[FKX¾M[XGéVXTVGMTGXKXCNQXÆMCRGN[5OQMKGUG5W\K
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obrovská čest. Přesto chci poděkovat
paní magistře Drmolové z Duhy, že
nás zařadila do programu Prostějovského léta,“ vzkázal Petr Zlámal, který
jen trošku litoval čtvrtečního pokaže-

jednou děkuji všem, kteří nás přišli
podpořit,“ uvedl Petr Zlámal.
Pak už se náměstím T. G. Masaryka
rozezněly legendární pecky od The
Beatles. Revivalové seskupení The
Backwards nezklamalo a potvrdilo
zvěsti, jež se o něm nesly. Kapela 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 dvaceti
tří států. Byla to dobrá volba jako zástup za koncert Hany Zagorové, který
zpěvačka z vážných zdravotních důvodů zrušila,“ podotkla Sokolová.
Prostějovské léto na prostějovském
náměstí skončí definitivně v pátek
3. září. „Zakončíme ho vystoupením
kapely pro náctileté Lollipopz. Dovolím si popřát všem krásný zbytek prázdnin a doufám, že jsme všichni načerpali
dost sil, abychom zvládli další nástup
školního roku,“ uzavřela náměstkyně
prostějovského primátora.

a pecky od The Beatles

Kulturní „trojboj“ na náměstí zakončila Suzi Quatro se Smokie

PROSTĚJOV Na film Něco z Alenky
ve speciální projekci z 35 mm filmu se
mohou těšit filmoví fanoušci v pondělí 6. září v prostějovském kině Metro 70. Tento snímek je označován za
jeden z nejvýznamnějších surrealistických snímků všech dob a svůj podíl
na něm mělo také Československo.
Film natočil režisér Jan Švankmajer podle předlohy Lewise Carrolla a celý děj
se odehrává v dětském pokoji, kde se
mísí realita se snem a ožívají zde přítomné předměty.
Největším specifikem filmu bude projekce z 35 mm filmu, diváci se dočkají
zcela odlišného zážitku oproti dnes klasickým high-tech videoprojekcím. Projekce je salvou světla, která proniká přes
vrstvy barevných shluků a emulzí rychlostí, která se prolíná až 24krát za vteřinu.
Milovníci tohoto žánru se tak mohou
v pondělí 6. září od 20.00 hodin těšit na
tento výjimečný zážitek.
(jaf)

hodových slavností pochlubí s novinkou Divadlo Plyšového Medvídka, které
uvede detektivní příběh Záhada dědečkova dvorku. A ze Slováckého divadla
Uherské Hradiště přijede pohádková
gangsterka pro celou rodinu Lichožrouti.
V říjnu je na programu mašinka z ostravského Divadla loutek přiveze Pohádky
o mašinkách. V listopadu se poradujeme
se sokolskými bratry Čeňkem a Břéťou
v klauniádě Divadla Bolka Polívky Letem
sokolím. A prosinec bude patřit jednomu z nejúspěšnějších divadel pro děti
u nás – Divadlu Drak z Hradce Králové.
V příběhu o narození Ježíška Vyšla hvězda nad Betlémem zazní známé i méně
Dìtem se rozzáøí oèi
známé vánoční písně,“ shrnula produkčNejdříve se dočkaly své slibované pohád- ní Městského divadla v Prostějově Hana
ky děti. Několikrát přeložené představení Šprynarová.
Vodník Česílko
Hvìzdy míøí na Hanou
divadla Scéna Zlín našlo svůj termín
na včerejšek, tj. v neděli 29. srpna. Malá Naprosto výjimečné divadelní kusy čekají
či velká inscenace pro děti je do konce nejen na předplatitele Městského divadla
kalendářního roku připravena na každý v Prostějově, ale i na diváky, kteří předplatměsíc. „V září se v rámci Prostějovských né nemají. Podzimní sezóna bude plná vý-

PROSTĚJOV Prostějovské divadlo
je zpět v plné síle! Již včera odpoledne zahájilo sezónu pohádkou Vodník
Česílko a v nadcházejících měsících
se pak mohou diváci těšit na spoustu
jedinečných představení. Do konce roku chystá městské divadlo přes
třicet vystoupení, která budou nepochybně rozdávat radost a tím u svých
diváků přispějí k výraznému posílení
imunity.
Městské divadlo v Prostějově konečně
bude moci využít svoji plnou kapacitu.
Bude určitě k čemu. Publiku totiž dluží
odehrát představení hned za dvě sezóny.

0HWURQDEËGQH PodzimYSURVWĚMRYVNpPGLYDGOHEXGHYHONROHSë
VSHFL¿OQË projekci
Sezónu zahájila pohádka Vodník Česílko

Středeční podvečer začala na náměstí
kapela mladých hudebníků ze Slovanského gymnázia Olomouc Deus ex
machina aneb Mladé hudební naděje.
Ta své vystoupení začala po osmnácté
hodině a předvedla fanouškům, že o ní
ještě určitě uslyší. Jejich tvorba zahrnuje široké spektrum žánrů a na své si tak
přijde téměř každý. Prvky rocku, popu,
klasiky, ale také třeba rapu se prolínaly
a nesly náměstím.
Po tomto hodinovém vstupu se už začalo vše připravovat na hlavní koncert.
S odbitím dvacáté hodiny na stage dorazila kapela Hrůzy se svým frontmanem a zpěvákem Michalem Hrůzou,
který se na tuzemské hudební scéně
pohybuje už více než pětadvacet let.
Jeho písně lidé znají nejen z rádií, ale

původní
reportáž
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slouchám ho už a seriálům jako on. Takže i díky němu je rých zavítalo před radnici velké množpro Večerník
od období, kdy spousta seriálů a filmů, na které si člověk ství. Pobaveně si broukali písně, které
ještě hrával s Rea- vzpomene či si je pustí, vyšperkovaná poznávali.
Jan
dy Kirken, mám právě díky jeho písním,“ svěřila se Večer- V průběhu večera využil zpěvák
FREHAR
ho ráda už více než níku paní Hana, která si koncert užívala i s celou kapelou možnosti sejít z pótaké televize jako seriálové či filmové vzdálenějších místech se i tancovalo. dvacet let. Myslím si, že u nás snad není z místa v prvních řadách.
dia za diváky, taky neopomněl popřát
soundtracky. Stačí si vzpomenout na- Nálada byla veskrze pozitivní.
ani jiný interpret, který by dokázal složit Nebavili se však pouze vrstevníci toho- k narozeninám jednomu ze svých kolepříklad na Vyprávěj, Pohádky pro Emu, „Na Michala jsem se vážně těšila. Po- tolik krásných titulních písní k filmům to interpreta, ale také ti nejmenší, kte- gů. „Když jsem tady viděl tu možnost,
Zakázané uvolnění, v poslední době
pak velmi oblíbenou Slunečnou.
3x foto: Jan Frehar
Na začátku vystoupení poslal pozdrav celému Přerovu, což následně
vysvětloval prohranou sázkou se členem kapely… Místní touto scénou
sice pobavil, i když se v první chvíli
zdáli přece jen trochu zaskočeni.
Pak už se Hrůza chopil kytary a začala
pravá salva dobře známých písní, kterých má tento zpěvák v repertoáru nepřeberné množství. Příznivci interpreta
se tak dočkali šlágrů jako 1+1, pro Emu,
Budu ti vyprávět, Kovbojské, Zejtra /KEJCN*Tč\C\C\RÊXCNUXÆPGLX÷VwÊJKV[
(CPQWwEKUKJKV[KPVGTRTGVC\C\RÊXCNKR÷MP÷WPKUQPQ
0¾O÷UVÊ6)/CUCT[MCD[NQ\EGNC\CRNP÷PÆ
mám a mnohých dalších. S velkou chutí si hity zazpívali společně s ním a na

PROSTĚJOV V rámci Prostějovského léta se uplynulou středu před radnicí společně s kapelou Hrůzy publiku představil známý český zpěvák Michal Hrůza. A že se
bylo na co dívat a co poslouchat. Druhý ze tří koncertních dnů tohoto týdne přilákal velké množství fanoušků tohoto interpreta a náměstí T. G. Masaryka bylo zcela
našlapané. V průběhu večera se drtivá většina fanoušků přidala a pěla známé hity
s kapelou, na některých místech se dokonce i tančilo. Středeční večer tak dopadl
na výbornou a hrůza to nebyla ani náhodou.
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úplně zrušit, nebo se z něj stihne
jen menší část. Naštěstí vše dobře
dopadlo a z kompletního uskutečnění celé dvoudenní akce máme samozřejmě radost,“ oddechl si ředitel
Velké ceny Michal Mráček.
Ještě před startem úvodní disciplíny přivítal společně s šéfem pořádajícího týmu TUFO PARDUS
Prostějov Petrem Šrámkem krajskou delegaci v čele s hejtmanem
Josefem Suchánkem a doprovázenou i hosty z Rakouska. „Pan
hejtman měl krátký proslov k aktérům a mohl se vyfotit s našimi
čerstvými medailisty z evropského
šampionátu Danem Baborem i Matyášem Koblížkem,“ prozradil Mráček.

Pak už se šlo soutěžit. A neboť dorazili kvalitní jezdci i jezdkyně z Dánska, Nizozemska, Itálie, Řecka,
Nového Zélandu, Argentiny a řady
dalších zemí (dokonce též z Kazachstánu či Laosu!), bylo tradičně
na co koukat. Špičkový cyklistický
sport se přitom snažili okořenit
dobrými výkony domácí borci,
nicméně jediný medailový zářez
zaznamenal výše zmíněný Daniel
Babor stříbrem ve středečním scratchi mužů.
Jinak se Hanákům příliš nedařilo,
ačkoliv v závěrečném madisonu
(bodovacím závodě dvojic) duo
Babor a Wojciech Pszczolarski hodně bojovalo. „Šli jsme do toho velmi
aktivně, ze začátku posbírali nějaké body a chvíli byli třetí, následně
i druzí. Potom však soupeři čím dál
víc stupňovali tempo, na což jsme už
nedokázali moc reagovat. Šesté místo je slušné, ale pochopitelně jsme
chtěli na bednu,“ hodnotili Wojtek
s Danem. Babor se mohl aspoň
utěšovat dříve získanou stříbrnou
medailí. „Scratch byl fajn, i když já
toužím vždycky zvítězit,“ pousmál se
vyhlášený spurtér.
Právě obě rychlostní disciplíny patřily v rámci VCOK řeckému hostovi jménem Sotirios Bretas, který za
sebou nechal v atraktivním keirinu
i v královské disciplíně sprintu Norberta Szaba z Rumunska, Jordana
Castlea z Nového Zélandu i brněnského Robina Wagnera.
Co vytrvalostní disciplíny mužské
kategorie? Nejprve panovali Dánové, když vítězný Matias Malmberg
a druhý Tobias Hansen jasně získali
dvě nejvyšší příčky v náročném omniu. Pak pro změnu převzali taktovku neméně výborní Nizozemci tím,
že Vincent Hoppezak vyhrál scratch
a Philip Heijnen bodovačku, načež
společně ovládli vynikajícím závěrem také prestižní madison.
„Loni se nám tady v Prostějově moc
dařilo, proto jsme se sem rádi vrátili. A je super, jak nám tu letos vyšel
středeční program. Snad takovou
formu předvedeme i na Memoriálu
Otmara Malečka, na který se velice
těšíme,“ říkali mladí sympaťáci z Holandska se širokými úsměvy.
Doplňme, že mezi ženami vybojovaly dva triumfy rovněž nizozemské
cyklistky Juliet Eickhof (scratch)
a Mylene de Zoete (bodovačka)
a hned dvakrát na piedestal senzačně vystoupila Alžbeta Bačíková ze
Slovenska. Nejprve vládla madisonu
společně s českou zástupkyní Jarmilou Machačovou (Dukla Praha)
a pak porazila všechny protivnice
v omniu.

-XCNKVPÊOG\KP¾TQFPÊMQPMWTGPEGUGULGNC PC 8GNMQW EGPW 1NQOQWEMÆJQ MTCLG
XFT¾JQXÆE[MNKUVKEG
Foto: Marek Sonnevend
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V madisonu startovala rovněž prostějovská juniorka Gabriela Bártová.
Její partnerkou v dresu národního
týmu byla Barbora Němcová, tohle
duo obsadilo v prestižní disciplíně
solidní sedmé místo.
Celý šampionát tak dopadl
pro cyklistickou reprezentaci

ČR skvěle. A z hlediska TUFO
PARDUS je vynikající vizitkou
práce odvedené v přípravě. Zástupci hanáckého klubu totiž tvořili nosnou část výpravy tuzemských vytrvalců na vrcholné akci
a všichni prokázali vysoce kvalitní
výkonnost.
„Věřil jsem, že jsme na mistrovství
Evropy dobře připraveni, ale ve
sportu je to vždy otevřené. Z dosažených výsledků mám obrovskou
radost! Ve světle získaných medailí
trochu zapadá solidní výkon stíhacího družstva, které po několika
hubenějších letech zajelo slušný
čas, i když bylo složeno pouze z prvoročáků. Trochu smůly si vybrala
Gábina Bártová, ale její předvedené
výkony také snesou přísné měřítko. Na velké oslavy však moc času
nebude. Již první zářijový týden
nás čeká mistrovství světa juniorů
v egyptské Káhiře, kde bychom
rádi navázali na dosažené úspěchy,“
zrekapituloval trenér Martin Cetkovský.
(son)
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novaných spurtů dokázal ve dvojici
s dánským jezdcem nadělit zbytku
startovního pole celé kolo (+ 20
punktů), navíc ve vypjatém závěru
ještě získal deset bodů v posledním
dvojnásobně honorovaném sprintu.
To mu zajistilo nejtěsnějším rozdílem třetí místo v Evropě mezi muži
do 23 let. Nadmíru dobrý výsledek
pak Babor přidal se svým reprezentačním parťákem Janem Vonešem
pátou příčkou v madisonu.
Matyáš Koblížek (v první půli ME
zlatý z eliminace) nastoupil poslední den kontinentálního šampionátu
do madisonu ve dvojici s Milanem
Kadlecem mladším, který předtím
vybojoval titul v bodovačce juniorů.
Oba dva čeští mistři Evropy předvedli společně skvělý výkon a byli
odměněni bronzem za třetí post.

2TQUV÷LQXUMÚ/CV[¾w-QDNÊåGMC/KNCP-CFNGEURQNGéP÷UMQPéKNKVąGVÊXOCFKUQPWLWPKQTč

APELDOORN, PROSTĚJOV
Také druhá polovina dráhového
Mistrovství Evropy U23 a juniorských kategorií 2021 v Nizozemsku, za kterým se ještě jednou ohlížíme, byla pro cyklisty
TUFO PARDUS Prostějov reprezentující Českou republiku
velice úspěšná.
Daniel Babor (už předtím třetí v disciplíně scratch) přidal ještě jednu
nesmírně cennou bronzovou medaili v olympijském omniu. Tento
úspěch se však nerodil úplně lehce.
Dan po úvodních třech disciplínách
cyklistického víceboje figuroval
až na osmé pozici a k medaili mu
scházelo propastných čtrnáct bodů.
V závěrečném bodovacím závodě
ale předvedl fantastický výkon! Po
zisku tří bodů v šestém z deseti plá-
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ŽENY
Bodovací závod: 1. de Zoete (Nizozemsko) 37 bodů, 2. Eberhardt (Rakousko) 18, 3. Selva (Itálie) 18, 4. Machačová (Česko/
Dukla Praha) 17.
Scratch: 1. Eickhof (Nizozemsko), 2. Machačová (Česko – Dukla
Praha), 3. de Zoete (Nizozemsko).
Madison: 1. Machačová - Bačíková (Česko – Dukla Praha, Slovensko) 36 bodů, 2. Eickhof - de Zoete (Nizozemsko) 33, 3. Affaticati
- Selva (Itálie) 19, 4. Hejhalová - Džerengová (Česko/Dukla Praha)
6.
Omnium: 1. Bačíková (Slovensko) 143 bodů, 2. de Zoete (Nizozemsko) 135, 3. Eberhardt (Rakousko) 131, … 5. Machačová (Česko/Dukla Praha) 97.

MUŽI
Omnium: 1. Malmberg 128 bodů, 2. Hansen (oba Dánsko) 116, 3.
Hoppezak (Nizozemsko) 109, 4. Mendez (Argentina) 106, 5. Heijnen 98, 6. Van der Veekens (oba Nizozemsko) 96, … 11. Voneš
(Česko/Dukla Praha) 60.
Keirin: 1. Bretas (Řecko), 2. Castle (Nový Zéland), 3. Wagner, 4. Topinka (oba Česko/Dukla Brno).
Sprint: 1. Bretas (Řecko), 2. Szabo (Rumunsko), 3. Castle (Nový
Zéland), 4. Wagner, 6. Topinka (oba Česko/Dukla Brno).
Bodovací závod: 1. Heijnen (Nizozemsko) 47 bodů, 2. Mendez
(Argentina) 44, 3. Pietrula (Česko – Dukla Praha) 37, … 6. Voneš
(Česko/Dukla Praha) 27.
Scratch: 1. Hoppezak (Nizozemsko), 2. Babor (Česko/TUFO
PARDUS Prostějov), 3. Donega (Itálie), 5. Kelemen (Česko/Dukla
Praha).
Madison: 1. Heijnen, Hoppezak (Nizozemsko) 37 bodů, 2. Malmberg, Hansen (Dánsko) 26, 3. Donega, Simion (Itálie) 26, 4. Rugovac, Voneš (Česko/Dukla Praha) 14, ... 6. Babor, Pszczolarski
11, 8. Smékal, Široký (oba Česko/TUFO PARDUS Prostějov,
Favorit Brno) 3.
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Foto: Marek Sonnevend

Na úterý hlásila předpověď po většinu dne déšť. Nad Prostějovem se
skutečně vznášela temná mračna,
ale jen po poledni spadlo pár kapek,
jinak nic. Načež se ve středu udělalo
vyloženě hezky s teplotou nad dvacet stupňů Celsia. Účastníci letošní
VCOK tak museli překonávat pouze
úterní chlad s větrem, což byla v porovnání s hrozícím pršením pohoda.
„Podle předpovědi počasí to vypadalo, že první den budeme muset
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PROSTĚJOV Takřka až zázračným způsobem vyšlo počasí mezinárodním závodům v dráhové cyklistice Velká cena
Olomouckého kraje 2021, které proběhly zkraje minulého týdne na prostějovském velodromu. Díky tomu mohl být odjet
kompletně naplánovaný program, přičemž dění na oválu kralovala téměř výhradně silná zahraniční konkurence.
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Velkou cenu Olomouckého kraje ovládli Nizozemci,
Dánové a Řek, domácí Babor se prosadil ve scratchi
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POD DROBNOHLEDEM VEČERNÍKU....
Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara Malečka byl
opět vynikající, navíc vyvrcholil strhujícím způsobem
PROSTĚJOV Dvaadvacátý ročník mezinárodního klání v dráSOBOTA
hové cyklistice Grand Prix Prostějov – Memoriál Otmara
Malečka 2021 přinesl navzdory nepříjemným komplikacím
Velké zpoždění,
s počasím, nabitou termínovkou i vážným zraněním po pádu
ale úžasně krásná
dvou jezdců tradičně úchvatný sport nejvyšší světové úrovně.
tečka
Navíc měl pro organizátory i domácí fanoušky fantastickou
gradaci, když v hlavním závodě na úplný závěr vybojovali do- Boj s větrnými (či vlastně vodními)
mácí borci Wojciech Pszczolarski a Daniel Babor bronzovou mlýny pokračoval též v průběhu druhémedaili vpravdě historického významu!
ho dne významné cyklistické akce patřící
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PÁTEK
Dán porazil
létající Holanďany,
Šťastný třetí
Podrobné předpovědi počasí včetně permanentních on-line meteorologických radarů volně dostupných na internetu již nedílně určují
i současné sportovní dění. Právě na
základě očekávaného vývoje s hrozícím deštěm pořadatelé operativně
změnili časový program úvodního
dne – a své prozřetelnosti vděčili za
nelehké zvládnutí všech naplánovaných disciplín.
Z českého hlediska byl jednoznačně
nejpřitažlivější sprinterský a divácky velmi atraktivní keirin se třemi
zástupci Dukly Brno včetně odcho-

vance TUFO PARDUS Prostějov
Jakuba Šťastného. Ten dokázal svést
vyrovnanou bitvu s oběma silnými
Maďary i s nabušeným Jordanem
Castlem z Nového Zélandu, aby nakonec vydřel cenný bronz. Triumfoval výborný Sándor Szalontay.
Muži měli na pořadu královské vytrvalecké omnium skládající se ze
čtyř různých disciplín. Zde musela
příznivce nadchnout strhující přetahovaná mezi třemi velerychlými Nizozemci, dvěma neméně zdatnými
Italy a skvělým Matiasem Malmbergem z Dánska, jenž posléze předčil
perfektním výkonem všechny své
soupeře.
Ženám převážně kralovala dominantní Polka Nikol Plosaj, když
doslova převálcovala kvalitní zahraniční konkurenci jak ve scratchi, tak
společně s parťačkou Wiktorií Polak
rovněž v madisonu. Pouze v bodovačce ji nechala za sebou Juliet Eickhof z Holandska.
Pršelo jen během odpolední přestávky a pak těsně po skončení pátečního upraveného programu, na což
organizační štáb bystře vyzrál.

do mezinárodního kalendáře UCI. I tentokrát se kvůli hrozbě deště začalo dříve,
což opětovně vyšlo, neboť poprvé zapršelo o přestávce v brzkém odpoledni. Leč
druhá – a pořádně vydatná – sprška přišla trochu později a vinou ní se celé dění
dost zdrželo.
Další zpoždění navíc závody nabraly
téměř hodinovou pauzu poté, co se v semifinále sprintu srazili Sándor Szalontay
a Jakub Šťastný. Druhý jmenovaný musel
po ošklivém pádu s vážným zraněním
do nemocnice (podrobnosti na jiném
místě), potlučený Maďar následně absolvoval s ohromným sebezapřením první
finálovou jízdu. Ale jen rekreační rychlostí, víc mu notně sedřená noha nedovolila.
A triumf tak bral bez boje Novozélanďan
Jordan Castle.
Už dávno předtím se dostal blízko k medaili domácí René Smékal v disciplíně
scratch mužů do 23 let. Absolutně žádnou konkurenci tam neměl vynikající
Philip Heijnen (Nizozemsko), ovšem za
dalšími dvěma mladíky zůstal reprezentant TUFO PARDUS těsně čtvrtý.
Po výše zmíněných časových prostojích
vrcholila letošní Grand Prix Prostějov
v hodně pozdních večerních hodinách.

Kdo z fandů však vydržel v hledišti a počkal na závěrečné bitvy, musel si gratulovat s maximální spokojeností nad parádně gradujícím sportovním spektáklem.
Nejprve v bodovačce jednotlivců Matteo Donega z Itálie opakovanými drtivými nástupy odvařil veškeré protivníky
včetně viditelně síly šetřícího Heijnena,
druhý skončil malý argentinský svalovec
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Medailová bilance zemí na Grand Prix
Prostìjov – Memoriálu Maleèka 2021

Nicolas Mendez a třetí dojel sympatický
rumunský vyslanec Daniel Crista. Vzápětí deklasovala konkurentky nemilosrdným super výkonem v bodovacím finiši
náročného omnia neomezeně panující
Nikol Plosaj z Polska.
A poté se nejvěrnější příznivci rychlých
kol dočkali před dvaadvacátou hodinou
i zlatého hřebu dlouhého večera. Madison neboli bodovací závod mužských
dvojic – konaný tradičně jako Memoriál

Otmara Malečka na počest bývalého
prostějovského top cyklisty a vzácného
člověka – měl totiž neskutečné grády.
Hned úvodní bodovací spurt opanoval
fofrník TUFO PARDUS Daniel Babor
zápolící v páru s ostříleným polským kamarádem Wojciechem Pszczolarskim.
Tenhle vydařený vstup nabudil členy
hanáckého týmu natolik, že pak během
stokolového závodu útočili na stříbro.
Tak senzačně vysoké umístění sice na-

konec neklaplo, protože za suverénní
holandské duo Philip Heijnen, Vincent
Hoppezak se zaslouženě vytáhli Italové
Matteo Donega a Paolo Simion. Hned
za nimi na bronzové pozici však zůstali
Wojtek s Danem, jejichž heroický výkon bral dech! A také přepsal novodobé dějiny místního klubu, za což oba
borci sklidili při slavnostním vyhlášení
výsledků bouřlivé ovace. Stejně jako
všichni medailisté.

partneøi grand prix prostìjov - memoriál otmara maleèka 2021

Wojciech Pszczolarski: Daniel Babor: „Já jsem trochu

[1P=@?IPEN@HNDQTà@F<Gh narcis, moderátor mě vždy nakopne“
PROSTĚJOV V novodobé historii Grand Prix Prostějov nedokázali cyklisté domácího TUFO
PARDUS ještě nikdy získat medaili v hlavním závodě, kterým tradičně bývá závěrečný madison coby
Memoriál Otmara Malečka. Dlouhatánské čekání ukončili až Wojciech Pszczolarski a Daniel Babor,
když v sobotním pozdním večeru
(či spíše začínající noci) báječným
výkonem urvali cenný bronz.
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yy V silné mezinárodní konkurenci je to velký úspěch, že?
Wojciech Pszczolarski: „Určitě
ano. Celé dva dny jsme se spíš šetřili
na tenhle poslední závod, protože
madison mužů každoročně konaný
jako Memoriál Otmara Malečka je
pro náš tým hodně důležitý. A my
jsme v něm chtěli předvést co nejlepší výkon. To se povedlo, skončili
jsme třetí, takže myslím v pohodě.“
(úsměv)
Daniel Babor: „Ve dvojicích je to
pro mě na Malečkovi první medaile, proto velká radost. Tyhle závody
mám moc rád, je to doma a pro mě
velká prestiž, memoriál nosím v srdíčku už odmala.“
yy Při Velké ceně Olomouckého
kraje jste ve středu skončili šestí.

iċCUVPÊ9QLEKGEJ2U\E\QNCTUMK XNGXQ C&CPKGN$CDQTMT¾VEGRQDTQP\QXÆOFQLG\FWFQEÊNG
Foto: Marek Sonnevend

Tam jste si testovali vzájemnou
souhru?
WP: „Přesně tak, šlo o generálku na
dnešek. Snažili jsme se jet tak, aby
Dan co nejčastěji spurtoval do bodovaných sprintů, protože je rychlejší
než já. Sice jsem to taky párkrát zkusil, ale moc mi to nešlo, spurty byly
spíš na Danovi. Zajel perfektně, ke
konci navíc odskočil do úniku, byl to
od něj skvělý výkon.“
yy Pomohlo vám prvenství hned
v úvodním bodovaném sprintu?
DB: „Rozhodně jo. Já jsem teď dost
unavený po mistrovství Evropy U23,
ale tady jsem ještě vytáhl nějaké poslední síly z paty. Že výborně vyšel
hned ten první spurt, to nás zdravě
nakoplo. Chytil jsem správné tempo
a pak už se mi jelo velice dobře.“

yy Wojtku, je tenhle bronz pro
vás osobně aspoň malou náplastí
za nečekaný nestart na nedávné
olympiádě?
WP: „Dá se to tak říct. V Tokiu to
pro mě i pro Polsko v madisonu
nedopadlo dobře, víc se k tomu ale
nechci vracet. Teď už se připravuji na
mistrovství Evropy a Maleček byl takový test, jak jsem na tom s formou
měsíc před šampionátem. Mám radost, že jsme prostějovské fanoušky
potěšili bronzovou pozicí.“
yy Moderátor Svatopluk Buchta
provází závody velmi emotivním
i trefným komentářem. Vnímáte
jej, vyhecuje?
DB: „Svaťa je nejlepší komentátor.
Já jsem trochu takový narcis, takže
pokaždé, když během závodu mluví

o mně, tak mi to dodá energii, správně nakopne.“
yy Zaslechl jste i hlášku, že se pod
knírkem nesmějete radostí, ale
šklebíte bolestí?
DB: „Jasně, to mě fakt pobavilo.“
WP: „Dan má rád bolest. On ji potřebuje, aby cítil, že jede naplno.“
(směje se)
yy Dane, dřív jste prohlašoval, že
berete jedině vítězství. Po dvou
bronzech na ME U23, jednom
stříbru z Velké ceny Olomouckého kraje a dalším bronzu na Malečkově memoriálu – máte radost
i z těchto kovů, nikoliv zlatých?
DB: „Určitě jo, dost věcí jsem za poslední dva roky přehodnotil. Loni
jsem moc chtěl vyhrávat, a potom
nevyjel na vrcholných akcích jedinou bednu. Musel jsem trochu polevit, psychicky se zklidnit a dostat
vnitřně do pohody. Načež letošní
sezóna byla moje nejúspěšnější za
mnoho posledních let, výkonnostně
jsem se zlepšil, i výkonnostně posunul nahoru. Takže spokojenost, byť
samozřejmě ne maximální, jako kdybych všechno vyhrával.“ (smích)
yy Wojtku, jak dlouhé pro vás
vlastně bylo čekání na stupně vítězů z Grand Prix Prostějov?
WP: „Neskutečně dlouhé. Tento
bronz z madisonu je mou první medailí na Memoriálu Otmara Malečka
napříč všemi disciplínami od roku
2012, co závodím mezi muži. Doslova jsem si tu bednu tady vyčekal.“
(oba se smějí)

OČIMA PETRA ŠRÁMKA
„Vzhledem k počasí to byl velmi dramatický ročník Grand
Prix Prostějov – Memoriálu Otmara Malečka. Podle
předpovědi jsme operativně
upravovali časový program
závodů, a nakonec i díky tomu
všechno dobře dopadlo, podařilo se odjet veškeré disciplíny.
Stínem akce samozřejmě byl
pád dvou sprinterů, snad budou oba kluci a zejména vážněji zraněný Kuba Šťastný brzy
v pořádku. Co se týká sportovní úrovně, ta byla i díky silné
zahraniční konkurenci tradičně vysoká. A krásnou tečku na závěr udělali naši kluci
Wojtek Pszczolarski s Danem
Baborem bronzem po skvělém
výkonu v madisonu. To byl takový bonbónek, na medaili z
hlavního závodu memoriálu
jsme jako domácí tým čekali
strašně dlouho. Letos jsme se
dočkali, paráda. Jen nás mrzí

nutnost zrušit soutěže mládežnických kategorií vinou
covidově zpřeházeného a momentálně nabitého programu. Minulý týden probíhalo
juniorské mistrovství Evropy,
teď začíná světový šampionát
juniorů. S tímhle jsme opravdu nemohli nic dělat, příště
za normálních okolností tady
mládežníci budou zase závodit. Moc chci poděkovat
Olomouckému kraji, statutárnímu městu Prostějov i veškerým dalším partnerům za
výraznou podporu akce, bez
níž by nemohla mít tak špičkovou kvalitu. Velké poděkování
patří také všem pořadatelům
a dalším lidem i z řad rodičů
našich závodníků, neboť se
obětavě ve svém volném čase
podíleli na náročné organizaci
po celé dva dny.“
Petr Šrámek, předseda spolupořádajícího TUFO PARDUS Prostějov
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