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Které tablo bylo nejoriginálnější?
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STICHOVICE K velkému neštěstí došlo ve středu
1. června na stichovickém letišti. Pilot motorového padákového kluzáku se zřítil na letištní plochu
a utrpěl zranění neslučitelná se životem. Tragédii
vyšetřuje policie, která tělo zemřelého sedmatřicetiletého muže nechala převézt k provedení soudní
pitvy. Podle vyšetřovatelů jde o smrt z nedbalosti.

22012810197

PROSTĚJOV Nepříjemný okamžik na začátku druhého setu finálového utkání prostějovského
challengeru UniCredit Czech Open přerušil na dvacet minut boj o triumf mezi dvěma domácími
hráči. Kvůli velkému horku na dvorci zkolabovala
JAK JE DÍVENKA
jedna sběračka míčů a musela být po pohotovém
ošetření duchapřítomných osob převezena do
NA TOM? ČTĚTE
nemocnice. Při převážení na nosítkách do sanitky
ji vyprovázel potlesk podpory.
NA STRANĚ 44
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RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Rychle projít,
QHUR]KOÉzHWVH
Prostějov (mik) – Nebylo to poprvé,
co si Večerník něčeho podobného
povšiml. Před supermarketem Albert
v Janáčkově ulici se během dne scházejí
různí lidé, kteří zde postávají i dlouhé
hodiny. Nejde vyloženě o bezdomovce, ovšem jejich vzezření a hlavně chování nevzbuzuje u běžných lidí zrovna
důvěru. „Schází se to tady ze všech
okolních ubytoven. Buď jsou opilí,
nebo zfetovaní. Často žebrají cigarety
nebo peníze. Když jdu nakupovat, tak
je nejlepší kolem nich rychle projít a nerozhlížet se,“ utrousil pán v letech, který
s nákupní taškou mířil rychle ke svému
autu na parkoviště před Albertem.
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Foto: Michal Kadlec

ČUNÍN Velmi žalostný pohled se naskýtá každému, kdo navštíví lesy okolo Čunína na Konicku. Obzvláště pamětníci pláčou. V místech, kde se dříve nacházely husté a mnohdy jen těžko prostupné smrkové porosty, je dnes naprostá planina!
Kůrovcová kalamita si tu v posledních letech vybrala svoji daň a v případě čunínských lesů bohužel zřejmě nejde o daň
poslední. Kůrovcem jsou zde napadeny další hektary smrkových lesů, takže je zřejmě otázkou času, kdy dřevorubci opět
„nahodí“ své motorové pily. Zůstane okolo Čunína vůbec nějaký les?

Agentura

3RPRKO7RXzVHQHYLGÉ
Prostějov (mik) – Minulé úterý
v podvečer udělal krásné gesto zhruba patnáctiletý mladík před supermarketem v Plumlovské ulici. Spatřil
postarší dámu, jak se z posledních sil
se dvěma zcela plnými nákupními taškami „belhá“ na parkoviště ke svému
autu. „Paní, pomůžu vám,“ nabídl se
hoch a popadl obě dvě tašky. Seniorce
je pak naložil do kufru auta a beze slova se vzdálil. „To už se dneska nevidí,“
povzdechla si zhruba sedmdesátiletá
žena.

rubriky
Večerníku
&21É6327ħð,/2
S velkým předstihem. Zatímco
první etapa rekonstrukce Vrahovické ulice přinesla nejedno trápení,
ta druhá je mnohem úspěšnější.
Už tento týden proběhne na úseku
od křižovatky s Janáčkovou ulicí po
náměstí Padlých hrdinů vodorovné
značení a v pondělí 13. června bude
úsek otevřen. O sedmnáct dnů dřív
oproti plánu!
&21É68',9,/2
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Prostějov (mik) – Neopatrné chování muže pozoroval Večerník v pondělí
večer na čerpací stanici v Plumlovské
ulici v Prostějově. Ten zaparkoval svůj
vůz u benzínky a rychle zamířil do
provozovny. Ovšem nejenže si svoje
auto neuzamkl, navíc nechal dokořán
otevřené přední okénko. Když se po
zhruba pěti minutách k vozidlu vrátil,
Večerník ho upozornil na jeho neopatrnost. „Ježíš já úplně zapomněl. Pohádal jsem se doma se starou, tak ani
nevím, co dělám,“ omlouval se muž ve
středních letech.

RUBRIKY

Prostějov je jedno z nejbohatších
měst na světě, takže si to může dovolit. Sice se blíží komunální volby
a v tomto ohledu můžeme politikům
u jejich slibů věřit jen každé desáté
slovo, ovšem podle zjištění Agentury Hóser toto současní prostějovští
konšelé myslí opravdu vážně. Od
září tohoto roku budou Prostějované, a to muži a ženy bez rozdílu,
chodit do důchodu už v padesáti
letech! „Podívejte se, celé čtyři roky
jsme přemýšleli o tom, jak udělat
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•• Pondělí ••
Vysvobození. „Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát - jednou pro
sebe a jednou pro druhé.“ Začátkem týdne došlo k nehodě na křižovatce
mezi Držovicemi, Kostelcem na Hané a Smržicemi, při níž řidička zůstala
zaklíněna ve voze. Právě hasiči ženu z auta dostali.
•• Úterý ••
Buchta jako zajíc. Pokud chceš být nenahraditelný, musíš být odlišný! Toto heslo zveřejnil na svém facebookovém profilu Kamil Buchta.
Dlouhodobě nezaměstnaný muž má za sebou rekordní sérii vloupání do
automobilů po celém Prostějově. Stačilo mu k nim vždy vzít kus dlažby
a prohodit ji sklem vozu. Přestože se nejprve víceméně ke všemu přiznal,
u soudu nyní začal nepochopitelně kličkovat a celou věc zbytečně protahovat.
•• Středa ••
Láska na Plumlově. „Můj bratr má ženu a ta luští křížovku. Je tam ‚láska na tři‘. Napíše tedy ‚cit‘ a ptá se manžela, zda je to správně. On se ale
hrozně rozzuří, že jí ta tajenka nemůže nikdy vyjít…,“ takto vzpomínal Jan
Saudek ve své knize Láska na tři. O tom, jak lásku vnímá právě světoznámý
fotograf, se mohou lidé mnohé dozvědět z jeho fotografií vystavených na
plumlovském zámku.
•• Čtvrtek ••
Rozkvetlé duše. „Nečekej, až ti někdo přinese květiny. Pěstuj vlastní zahradu a zdob svou vlastní duši,“ doporučoval americký botanik Luther
Burbank. Účastníkům zemského kola Floristiky sice květiny donesli, oni
z nich však i skrze vlastní duši vytvořili krásné kytice.
•• Pátek ••
Sluha v parku. „Já ale přece nemůžu sloužit dvěma pánům najednou…
To přece nejde… Ne. Co? A proč by to jako nešlo?“ Takto uvažuje Trufaldino ve slavné komedii Sluha dvou pánů, která byla v podání Moravského divadla Olomouc k vidění v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem.
•• Sobota ••
Pohádky v lese. Opravdická pohádka nekončí dobře. Ve skutečnosti totiž
nekončí nikdy… Zavítat do kouzelné říše pohádek mohli lidé při návštěvě
Pohádkového lesa ve Dzbelu.
•• Neděle ••
Bohatý život. „Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý,
pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý,“ vystihl římský filosof Seneca. O uplynulém víkendu jsme si připomněli Světový den životního prostředí.

93URVWĚMRYĚGRGŢFKRGXXæYSDGHViWLOHWHFK
všem našim občanům život krásnější a jednodušší. V České republice je věková hranice odchodu do
důchodu až 65 let, což se nám zdá
hrůzostrašná morda! Proto jsme
se dohodli s ministerstvem práce
a důchodců, že v Prostějově tomu
bude jinak. Všichni, kdo mají trvalé
bydliště v Prostějově, ukončí práci
v padesáti letech a půjdou automaticky do důchodu. A to bez keců
a protestů,“ uvedl pro Agenturu Hóser primátor Francimór Kopačka
s tím, že město chce lidem prodloužit
odpočinek po namáhavých fuškách.
„Je samozřejmostí, že těmto novým
penzistům bude platit důchod pro-

stějovský magistrát a nikoliv stát,
který by tak přišel na buben. My na
to ale máme, takže žádný problém.
Pokračovat v práci i po padesátce
budou mít nárok pouze komunální
politici a popeláři,“ dodal na vysvětlenou první muž Prostějova.
Podle zjištění Večerníku se ale vyplácení důchodu ve výši 25 tisíc korun po dosažení věku 50 let nebude
týkat každého Prostějovana. „Podmínkou je odpracování třiceti let! To
znamená, že tento důchod nedostanou živly, které se celou dobu válely
na pracáku nebo na lavičkách před
Zlatou bránou v Prostějově,“ zdůraznila Alena Rašáková, náměstky-

ně primátora pro sociální a menšinové otázky v Prostějově.
Otázkou ale je, zda se lidem z našeho města vůbec bude chtít odcházet do důchodu v tak nízkém věku.
„Prostě každý sekne s prací a dá se
příležitost mladým. A myslím si, že
za pětadvacet tisícovek měsíčně si
bude každý rád válet šunky u televize nebo na zahradě,“ míní první
náměstek primátora Jiří Nikamnepospíchal.
Za Agenturu Hóser Majkl
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45 000 000
Za zmařenou investici původně
požadovala developerská společnost Manthellan po městu
Prostějov 320 milionů korun,
nyní výrazně „slevila“ na pětačtyřicet...
=$8-$/1É6

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Koničtí policisté teď pátrají po
drzém zloději, který se minulé
pondělí vloupal do pronajatých
prostor v areálu firmy nedaleko
Skřípova. Zatím neznámý chmaták nejdříve odstranil visací zámky od mříží, které zabezpečovaly
vstupní dveře do skladu. Pachatel
se rozhodně nepáral s tím, co si
odsud odnést, výběr měl opravdu
široký.

Proti všem. Tvrdohlavost obyvatel bytového domu 7/15 na Sídlišti
Svornosti ve Vrahovicích je skutečně udivující. Za měsíc začne město
s revitalizací tohoto sídliště a právě
jediný zmíněný blok zůstane stranou všeho dění. Jeho obyvatelé
s plánem města na revitalizaci nesouhlasí, tudíž okolo tohoto domu
zůstanou i nadále rozbité chodníky
a neupravená prostranství.

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.

LUBOŠ NOVÁK
se narodil 17. září 1989 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání už dne 28. dubna 2014.
Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od 34 do
35 let, měří mezi 170 až 172 centimetry,
má hubenou postavu, hnědé oči a hnědočerné vlnité vlasy.

Foto: internet

PETR SALAVA
Legendární moderátor a diskžokej
se po čase znovu objevil v Prostějově,
tentokrát v sobotu moderoval akci
v Národním sportovním centru.
=$6/(&+/,-60(

„DO ROKA
A DO DNE
BUDE VELKÝ
PRŮSER!“
Primátor Prostějova František Jura
se takto vyjádřil k čím dál tím slabší
podpoře sportu ze strany státu.

POÈASÍ
YUHJLRQX
Pondìlí 18/15 °C
Norbert

¶WHUÙ

25/13 °C
Iveta a Slavoj

Støeda

25/13 °C
Medard

Zlodějíček ze skladu ukradl sbírku limitovaných zapalovačů,
pistoli na stříkání obrazů, velké
množství energetických nápojů,
dvě hokejky, a dokonce i dron!
To vše bratru za šestašedesát tisíc
korun ke škodě majitele. Pokud
policisté pachatele zjistí, za trestný čin krádeže mu před soudem
hrozí až tříletý trest vězením.

IZABELA LAKATOŠOVÁ

¤WYUWHN 23/12 °C
Stanislava

se narodila 16. července 1989 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 27. května
2022. Její zdánlivé stáří je v rozmezí od
32 do 33 let, měří mezi 160 až 165 centimetry, má střední postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

3½WHN

22/13 °C

Sobota

23/12 °C

Nedìle

24/13 °C

Gita
Bruno

Antonie
Zdroj: meteocentrum.cz
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Minulý týden jsme v obřadní síni naši radnice předávali nová ocenění Podnikatel Prostějova. Město se na této akci podílí společně
s Okresní hospodářskou komorou. První
myšlenka vzešla od předsedy městské komise
pro podnikání a cestovní ruch Marka Moudrého, nápad jsme postupně rozvíjeli na našich
setkání se zástupci komory v čele s předsedou
představenstva Bohuslavem Švamberkem.
Podnikatelé jsou pro naše město mimořádně důležití, protože dávají práci našim
občanům, podílí se na daňových příjmech
města a řada z nich nad rámec svých povinností podporuje společenský a kulturní život
v Prostějově. Sponzorují různé akce, podporují handicapované a pomáhají i městské
samosprávě jako takové. Radnice se jim na
druhé straně snaží nabízet co nejlepší služby,
což dlouhodobě oceňuje například porota
soutěže Město pro byznys, v níž zpravidla
obsazujeme přední příčky. Jsem rád, že naše
město umí se zdejšími živnostníky a malými
i většími firmami nacházet společnou řeč,
protože je to ve prospěch našich obyvatel.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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PROSTĚJOV Od středy minulého týdne byl na prostějovské radnici vyvěšen černý prapor. Den
předtím totiž podlehla zákeřné
nemoci bývalá tajemnice Magistrátu statutárního města Prostějova Blanka Vysloužilová. Smutný okamžik potvrdil Večerníku
její syn i náměstkyně primátora
Alena Rašková. Poslední rozloučení
proběhne tuto soßNíN?
botu 11. června ve 2À=? ;Hí
NL
14.00 hodin v kos- H;M
tele v Cholině.
(mik)
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PROSTĚJOV Nejen v zákulisí prostějovského kulturního života se o tom už nějaký ten
týden šušká. Ale až v těchto dnech se to oficiálně díky zjištění Večerníku dostává na veřejnost. Ředitelka prostějovského kina Metro
je ve čtvrtém měsíci těhotenství! Barbora Kucsa PrágerováVečerníku
tuto informaci exkluzivně potvrdila s tím, že společně s manželem
se na rodičovství velice těší. Kdo ale mladou ředitelku kina nahradí
během její mateřské dovolené?
(mik)

EXKLUZIVNĚ
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VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 29

"Q<7<OGJPF<GJQµU"FJ>@IOM<&/&0 byla

IJHDIJQµI<I<KM@NODÜIÁ>@IP'JN@A<3<QMJPnF<
zjistili jsme
PROSTĚJOV Pro přírodu v našem městě i okolí udělala víc než
kdokoliv jiný. Neobyčejně kreativní, energická, důsledná a zároveň
přátelská organizátorka obrovského množství akcí pro nejrůznější věkové kategorie podstatnou
část svého života věnovala tomu,
abychom lépe poznali a starali se
o prostředí, v němž žijeme. A nejen
to. Kdokoliv Evu Zatloukalovou
zná, oceňuje na ní nejen její skvělý
vztah k přírodě, ale i k lidem. Není
tedy překvapením, že za dlouhodobý přínos byla nominována na
Cenu Josefa Vavrouška, která byla
uplynulou středu 1. června udělena v Senátu Parlamentu ČR.

Martin ZAORAL
Josef Vavroušek byl první federální
ministr životního prostředí, který
prosazoval koncept udržitelné-

ho života. Jeho cenu každoročně
uděluje Nadace Partnerství. Eva
Zatloukalová byla nominována
společně s dalšími 14 osobnostmi
z celé ČR, jejichž činy dlouhodobě pomáhají udržovat zdravé životní prostředí v naší zemi. „Jako
učitelka vedla deset let kroužek
ochránců přírody, třicet roků je
členkou Českého svazu ochránců
přírody, kde již sedmnáct let působí jako předsedkyně Regionálního
sdružení Iris. Je přesvědčená, že
pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí si člověk vybuduje na základě přímého kontaktu
s přírodou a znalostí svého regionu,“ představil Evu Zatloukalovou
Martin Hájek, který ji na prestižní
cenu nominoval.
Za Evou Zatloukalovou stojí de- 'XC<CVNQWMCNQX¾WåFGUÊVM[NGVKPVGP\KXP÷RTCEWLGPCVQOCD[UGNKFGO\XÊąCVčOKTQUVNKP¾OXPCwGOO÷UV÷CLGJQQMQNÊåKNQNÆRG
sítky let trvající obětavá a vprav- (QVQCTEJKX'<CVNQWMCNQXÆ'XC<CVNQWMCNQX¾WåFGUÊVM[NGVKPVGP\KXP÷RTCEWLGPCVQOCD[UGNKFGO\XÊąCVčOKTQUVNKP¾OXPCwGO
(QVQCTEJKX'<CVNQWMCNQXÆ
dě mravenčí práce. „Podílí se na O÷UV÷CLGJQQMQNÊåKNQNÆRG
vzdělávání dětí tak, aby si vytvo- pracuje na obnovování studánek či zlepšení přírody kolem nás,“ do- podílí také na přírodovědných
řily vztah k životnímu prostředí, starých ovocných sadů, což přiná- dal Martin Hájek s tím, že v sou- vycházkách určených zejména seve kterém žijí. Zároveň mimo jiné ší hmatatelné výsledky a viditelná časnosti se mimo mnoha dalšího niorům.
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Přestože Cenu Josefa Vavrouška si
uplynulou středu v Senátu nakonec převzal zoolog Mojmír Vlašín,
který je mimo jiné známý z obrazovek České televize, kde uváděl
ekologický soutěžní pořad pro děti
Hra na zelenou, už sama nominace
je pro prostějovskou organizátorku a ochránkyni přírody spravedlivým oceněním její činnosti. „Nominace si vážím, nicméně je třeba říct,
že jsem byla navržena za něco, co dělá
Ekocentrum Iris. A to nejsem jen já,
ale celý tým lidí,“ zdůraznila Eva Zatloukalová, které jsme se při této příležitosti zeptali, jak si účast na slavnostním ceremoniálu užila. „Bylo to moc
příjemné a inspirující. Jsem vděčná za
to, že jsem se díky tomu mohla setkat
s opravdovými osobnostmi, které
toho pro ochranu životního prostředí
udělaly neuvěřitelně moc, a dostala
tak pocit, že to, co děláme, dává smysl,“ uzavřela Zatloukalová, s níž v dohledné době přineseme obsáhlejší
rozhovor.
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STARÉHO

PO STOPÁCH

PŘÍPADU

Lavička Večerníku láká

STÍNY MINULOSTI

6SRURĀHUQRX

k romantickému posezení VNOiGNX QH Y\őHåHQ

ČECHY POD KOSÍŘEM Kdo na
lavičce v parku rád si čte, tomu se
čas k věku nepřičte. To je motto, které lze již bezmála rok najít na jedné
z nových laviček v zámeckém parku
v Čechách pod Kosířem. PROSTĚ-

JOVSKÝ Večerník se zhruba před
rokem rozhodl aktivně zapojit do
zajímavé akce. Za šest tisíc korun
získal „svoji“ lavičku na jednom
z nejmagičtějších a zároveň nejnavštěvovanějších míst našeho regionu. Přidat se stále můžete i vy!

Lidí, kteří mají rádi zámecký park
v Čechách pod Kosířem, je nepochybně spousta. V rámci obnovy mobiliáře
v parku zde byla před
rokem nabídnuta
možnost získat „svou
2À=?
vlastní“ lavičku.
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Stavební odpad u Hloučely je na soukromém pozemku...
7UMNCFP÷PÆRCPGN[CFCNwÊUVCXGDPÊQFRCFXDKQMQTKFQTW*NQWéGNCFT¾åFÊQD[XCVGNG2TQUV÷LQXC2QFNGX[L¾FąGPÊOCIKUVT¾VWLFG
QUMN¾FMWPCUQWMTQOÆORQ\GOMWO÷UVQVCMUVÊOPGOčåGPKEF÷NCV
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

PROSTĚJOV Hromada betonových panelů a dalšího stavebního
odpadu už delší čas dráždí občany
Prostějova, kteří černou skládku
v biokoridoru Hloučela sledují při
svých procházkách. Lidé požadují
po magistrátu okamžitý úklid tohoto stavebního materiálu, což ale,
jak se ukázalo, nebude tak jednoduché. Po geodetickém zaměření
vyšlo najevo, že panely a stavební
suť se nachází na soukromém pozemku!
„Informoval jsem se o skládce stavebního materiálu v biokoridoru
.CXKéMC24156ö,185-¦*18GéGTPÊMWUGPCEJ¾\ÊRąÊOQRQFOCIPQNKÊWJNCXPÊJQXEJQFWFQ\¾OMWCLGLCMQUVXQąGP¾ Hloučela. Bylo mi sděleno, že předMTQOCPVKEMÚOEJXÊNÊO0÷MVGTÆR¾T[LKOQJQWX[WåKVÊKMå¾FQUVKQTWMW
ZHQVQ/CTVKP<CQTCN mětné panely nejsou majetkem

Napsáno
SĊHG

4. 6. 2012

města a nacházejí se na soukromém
pozemku, což je mimo naši působnost. Možnost vytvářet v biokoridoru skládky na ‚neměstských‘
pozemcích mě sice překvapila,
nicméně jsem oslovil Lesy České
republiky, vlastníka sousedního pozemku. Dle jejich vyjádření situaci
prošetřili a skládka panelů a dříví
není na jejich pozemku, ale na
pozemku katastrálního území Čechovice, tudíž ve vlastnictví města
Prostějova! Prosím tedy, zda by
bylo možné, aby se město Prostějov
a státní podnik Lesy ČR dohodly,
kde vlastně skládka leží a učinily
kroky k jejímu odstranění,“ apeloval

na prostějovský magistrát Kamil Janeček z Prostějova.
Na jeho požadavek zareagovala vedoucí odboru správy a údržby majetku města. „Co se týká skládky
stavebního materiálu v biokoridoru
Hloučela, na základě podnětu a pochybností o vlastnictví pozemku
jsme zabezpečili geodetické zaměření
pozemků, kde se potvrdilo, že skládka stavebního materiálu se skutečně
nenachází na pozemku v majetku
statutárního města Prostějov, ale na
soukromém pozemku ve vlastnictví
fyzické osoby. Tudíž opětovně uvádíme, že to nepatří do naší působnosti,“
uvedla Alexandra Klímková. (mik)

3URVWěMRYVNì UR]YRG SR LWDOVNX
No to vám byla sobota! Strážníci prostějovské městské policie si předminulý víkend skutečně užili zajímavých
případů. Rozhodně se nenudili, protože řešili dva velmi svízelné spory mezi
partnery. Zatímco v tom prvním případě šlo o svár zhrzeného muže s milenkou, v tom druhém šlo do tuhého.
Rozvod s manželkou neunesl muž ze
sídliště, který to vzal přímo po italsku!
Oba případy, kdy se strážníci museli vžít
rovněž do rolí psychologů, se odehrály
v sobotu 26. května. „Nejdříve před polednem na linku 156 nahlásila čtyřicetiletá žena odcizení klíčů od bytu svým
bývalým přítelem. Strážníci na uvedené
adrese čtyřiačtyřicetiletého muže nezastihli, protože podle oznamovatelky

z místa utekl ihned po jejím telefonátu.
Klíče jí odmítl vrátit s tím, že neví, kam
je ve vzteku zahodil. K incidentu došlo
na chodníku před domem. Celé toto
dění potvrdil i přítomný svědek události.
„Záležitost byla postoupena správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti
majetku a občanskému soužití,“ uvedla
Jana Adámková z Městské policie Prostějov. Zatímco strážníci dlouho uklidňovali
rozrušenou ženu, pomalu se schylovalo
k pořádně řízné manželské patálii na druhém konci města. Jak později vyplynulo
z šetření strážníků, šlo o nesváry partnerů
v době rozvodového řízení. „Po šestnácté hodině bylo přijato na tísňovou linku
sdělení občana, že manžel zavřel svoji
ženu na balkoně a vyházel jí všechny věci

z okna na ulici. Než hlídka dorazila na
místo, muž svou manželku z lodžie pustil.
Strážníci zjistili, že paní si přijela do mužova bytu pro své osobní věci. S manželem se ale nepohodla a setkání vyústilo
ve výše uvedené jednání,“ popsala nám
nebývalou událost Jana Adámková. Pořádně naštvaný choť se k činu doznal.
„Za přítomnosti hlídky se ale manželé
zklidnili. Jedenačtyřicetiletá poškozená
si posbírala z chodníku své věci a z místa odjela. Škoda na majetku jí nevznikla.
V tomto případě se jedná o návrhový
přestupek, který lze podat nejpozději do
tří měsíců ke správnímu orgánu,“ dodala
Jana Adámková. Oba partnerské incidenty se naštěstí obešly bez zranění. Ale bylo
to o fous!

$.78/1« .20(17ą
9(é(51«.8
Partnerské soužití spojené s domácím násilím je velice závažným
případem a jako takové ho nelze podceňovat. Tento druh řekněme
přestupků proti občanskému soužití, pokud tedy nedojde k něčemu
horšímu, je jedním z mála, u kterého během posledních deseti let
nedošlo v Prostějově ke snížení počtu případů. Bohužel je tomu naopak. Zatímco v roce 2012 jsme se o „italských“ vztazích dozvídali
maximálně jednou za měsíc, dnes se v každotýdenních zprávách
z městské policie dočteme minimálně dvakrát, že strážníci uklidňovali emoce v domácnosti i na ulici mezi partnery. Mnohdy nechybí
ani hrubé násilí jako třeba kopance do hlavy, vyhrožování s nožem
v ruce a tak dále. Čím to je? Vyhrocená doba plná starostí zřejmě
doléhá i na partnerská soužití, ve kterých se spory bohužel čím dál
častěji řeší fyzickým násilím...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Kostelecká ulice
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Příště: Vrahovická ulice

22052410920
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*GTTGP5VTCUUG 8NGVGEJCåD[NCRQLOGPQXCP¾P÷OGEM[-QUVGNGV\GT5VTCUUG8FQO÷éÊUNQ
RčXQFP÷UÊFNKNCåGNG\¾ąUM¾HKTOC&QNGåCN 6÷JPÊMRQ\F÷LwÊ\¾MNCF*CP¾EMÚEJåGNG\¾TGP\C&QNPÊWNKEÊ
8FQO÷éÊUNQD[NCGXCPIGNKEM¾OQFNKVGDPCCD[FNGN\FGXGNKVGNXQLGPUMÆRQU¾FM[2ąGFDWFQXQWUV¾NC
XQLGPUM¾DWFMCUPGRąGVTåKVQWUVT¾åÊ8FQO÷éÊUNQDÚXCNXUVQNGVÊEWMTQXCTRąGFFQOGOéÊUNQ
UGXOKPWNQUVKRNCVKNQOÚVQRąKXUVWRWFQO÷UVC
2x foto: SOkA a Martin Zaoral
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Značnou dávku troufalosti předvedl
ve středu 1. června sedmapadesátiletý muž v odpoledních hodinách při
návštěvě obchodu v centru města.
Nejprve navštívil oddělení drogerie,
kde vybrané zboží vkládal rovnou
do připraveného batohu. Nepoctivé
chování se mu však nevyplatilo, a když
chtěl odejít bez zaplacení, byl ostrahou
za pokladnami zastaven. Přivolaná
hlídka zjistila odcizené zubní pasty
v celkové hodnotě 1983,80 koruny.
Strážníkům se muž přiznal a uvedl, že
neměl vůbec v plánu za vybraný sortiment zaplatit. Hlídkou byl zloděj poučen, jakým způsobem bude případ
řešený. Lekce z protiprávního chování
však u pachatele nepadla na úrodnou
půdu. O čtyřicet minut později kradl
pro změnu v potravinách. Krádež
spáchal naprosto totožným způsobem jako v prvním případě, jen hodnota odcizených potravin byla nižší,
a to 728,30 koruny. Všechny zjištěné
skutečnosti hlídka zadokumentovala
a oznámila správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti majetku.

ÿ(51É
.521,.$
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Okraden na benzínce
Od neuzamčeného vozidla se
zřejmě po své zkušenosti již
nevzdálí
dvaasedmdesátiletý senior, který na to v úterý
31. května odpoledne doplatil.
V prostorách čerpací stanice
v Kojetínské ulici v Prostějově
využil neznámý lapka příležitost a z vozidla Nissan, které
bylo v tu dobu umístěné na auto-

Mladá žena z Prostějova
přišla o 150 tisíc korun
PROSTĚJOV Další z dlouhé řady těch, kteří se nechali napálit.
V poslední době není týdne,
abychom se z policejních zpráv
nedozvídali o podvedených
lidech. A to buď přes sociální
sítě, nebo tím, že sednou na lep
telefonujícímu podvodníkovi.
Do podobné situace se dostala mladá žena z Prostějova,
kterou kontaktovali dva údajní
bankéři. A pozor, také muž, který se vydával za policistu!

Michal KADLEC
Od začátku minulého týdne mají
policisté na stole další případ podvodu. „V pondělí 30. května se na
nás obrátila mladá žena z Prostějova, že se stala obětí podvodu. Uvedla, že ji minulý pátek kontaktovali
zaměstnanci dvou bank, za které se
zřejmě pouze vydávali, a taky příslušník Policie České republiky
s tím, že někdo zneužil její osobní
údaje a chce zneužít i její konto,“
prozradila Miluše Zajícová, tisková

/NCF¾åGPC\2TQUV÷LQXCPCNGV÷NCRQFXQFPÊMčOCFQUNQXCLKOdFCTQXCNCqVKUÊE
MQTWP
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Bohužel mladá žena podvodníkům
uvěřila a řídila se jejich takzvanými
radami. „Na základě ‚dobrých rad
a odborné pomoci‘, které postupně
dostávala, vybrala z účtu hotovost
necelých sto padesát tisíc korun

a vložila je do bitcoinového bankomatu v Olomouci. Následně zjistila, že se zřejmě stala obětí podvodu
a obrátila se na nás se žádostí o pomoc. Případ proto evidujeme a prověřujeme pro trestný čin podvodu,“
dodala další podrobnosti mluvčí
krajské policie.

Sousedský vztah se vyhrotil

Seniorku urážel a bouchal na okno

PROSTĚJOV Hádat se se sousedy, to by zřejmě nechtěl nikdo
z nás. Když vás ale ještě ke všemu
člověk bydlící ve stejném domě

napadne, tak to už je na pováženou. V neděli 29. května před jedenadvacátou hodinou vyjížděli
strážnici řešit sousedské nesrov-

nalosti, které se odehrály nedaleko centra města.
„Čtyřiašedesátiletá žena šla v dobré víře požádat své sousedy, zda by

Zadrženpošestidnech

bylo možné, aby zklidnili své příliš
hlučné chování. Naděje na domluvu
ohledně klidného večera se ovšem
nesetkala s pochopením u sedmatřicetiletého souseda. Ten začal na
ženu křičet, poté za ní vyšel na ulici,
kde ji začal urážet vulgárními výrazy.
Žena dostala strach, že by mohla být
fyzicky napadena, a proto odešla
raději domů,“ uvedl Petr Zapletal,
vrchní inspektor Oddělení prevence
Městská policie Prostějov.
Naštvaný soused v nadávkách ale
pokračoval, následně přišel k domu
sousedky a rukou jí začal bouchat na
okno. „Agresivní chování muže zklidnila až výzva strážníků a po vysvětlení
celé události odešel v klidu do svého
obydlí. Svým jednáním je podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití, které hlídka oznámila k projednání
příslušnému správnímu orgánu,“ uzavřel zastupující tiskový mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

přepravníku připojeném za dodávkou, odcizil mobilní telefon
v hodnotě 7 000 korun. Lapka
využil chvilky, kdy bylo auto bez
dozoru a rychle jednal. Případ,
ke kterému byli přivoláni, šetří
policisté jako přestupek proti
majetku.

Za neopatrnost
se trestá
Předminulý pátek 27. května
řádil lapka na parkovišti v Prostějově v Konečné ulici. Využil
okamžiku, kdy poškozená vracela nákupní košík, a ze zadního
sedadla neuzamčeného vozidla
Škoda Octavia ukradl poškozené starší ženě kabelku. V ní měla
peněženku s finanční hotovostí
4 500 korun, osobní doklady,
platební kartu a mobilní telefon.
V tomto případě se škoda vyšplhala na 10 300 korun. Případ
policisté prověřují pro trestné
činy krádež a neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.

22042710701

Být pořád dostupný a mít nabitou
baterii v telefonu je v dnešní době
velice důležité, zvláště pro mladší generaci. Těmito zásadami se v pondělí
30. května řídil osmadvacetiletý muž
při návštěvě jednoho z prostějovských
supermarketů ve večerních hodinách.
Na prodejní ploše si vybral bezdrátovou nabíječku na mobilní telefon, ale
platit za vybranou věc neměl v úmyslu, a tak prošel přes pokladní zónu bez
zaplacení. Při krádeži nebyl spatřen,
tudíž žil v domnění, že mu jeho záměr
nezaplatit docela vyšel. O šest dní později se vrátil na místo činu na další nákupy. Po vstupu na prodejnu se v krátké době dostal do hledáčku ochranky,
která ho zastavila. Přivolaná hlídka ve
spolupráci s ostrahou prokázala muži
krádež v hodnotě 399,90 koruny. Odcizenou nabíječku si pachatel dodatečně odkoupil a navíc odešel s udělenou
pokutou příkazem na místě.
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Kamil Buchta se po přiznání
na policii dostal na svobodu.
Pak ničil dál
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Tomuto člověku se nedá věřit absolutně nic. Cikánský feťák z Dobromilic Kamil
Buchta má na svědomí rekordní sérii vloupání do
automobilů po celém Prostějově. Když jej poprvé
policisté zadrželi, hrozilo mu, že půjde do vazby.
On se však k většině činů přiznal, a za „odměnu“
byl propuštěn. Odvděčil se však po svém. Ještě
před soudem v rozbíjení a vykrádání aut čile pokračoval. Nakonec byl obžalován z nevídaných
85 skutků! Proces s ním se však nyní protahuje.
Přestože byl zahájen už koncem ledna, ani minulé úterý rozsudek ve věci nepadl.

EXKLUZIVNÍ reportáž

'$/äÌ'(6Ì7.<$87
a kradou, sotva zvládli dodělat základní školu a v životě pořádně nepracovali. V něčem se však přece jen liší. Zatímco notorický zloděj
Gábor po zadržení policií pochopil, že spadla klec a nedělal problémy, Buchta se po původním přiznání snaží dělat vše pro to, aby se
dostal zpět na svobodu. U soudu se snaží dokázat, že se krádeží dopouštěl v nepříčetnosti, k níž ho mělo dohnat dlouhodobé užívání
drog a léků.
„Pervitin mě zcela ovládl, cítil jsem se nepřemožitelný, neřešil jsem,
co si můžu vzít a co ne. Spoustu těch věcí si proto nepamatuju, proto
se k nim nemůžu přiznat,“ popsal své stavy Kamil Buchta, který se
dle svých slov policistům přiznal jen proto, že mu slíbili, že v takovém
případě nepůjde do vazby. Jenže po svém propuštění stejně v rozbíjení a vykrádání aut pokračoval.

Øádil hlavnì na sídlištích

pro Večerník
-COKN$WEJVCVQJQFQUWFPGO÷NPCUX÷
FQOÊVQNKMLCMQLGJQdRCTċ¾Mq2CXGN)¾DQT
1VQXÊEVQJQD÷JGOR¾TO÷UÊEčd\XN¾FNq
2x foto: Facebook a Martin Zaoral

Třicetiletý Kamil Buchta dle obžaloby vykrádal auta tak, že obvykle
vzal kus dlažby, kterou prohodil sklem automobilu. Vůz následně
Kamil Buchta a Pavel Gábor toho mají hodně společného. Kama- prohledal a vykradl. Tímto způsobem zvládl „vybrat“ i několik aut
rádí spolu přes deset let, pokud jsou zrovna na svobodě, tak fetují během jediné noci. Řádil všude v Prostějově i okolních obcích, ob-

Martin ZAORAL

líbil si zejména sídliště Šárka, Okružní ulici a parkoviště před starým
Kauflandem. Nevyhýbal se však rozhodně ani parkovišti u Penny
Marketu v Plumlovské ulici, kde se jej koncem října 2020 podařilo
policistům zadržet.

Vykrádali i obchody
Kromě aut měl vykrást třeba zlatnictví na náměstí T.G.Masaryka,
květinářství u prostějovského hřbitova a zkoušel to i v prodejně
elektra u prostějovského nádraží. Pavel Gábor jej pak doprovázel při
vloupání do hospůdky u aquaparku, potravin na Šárce či kavárny na
Újezdě. Právě u neméně zkušeného kumpána se Buchtovy vytáčky
nesetkaly právě s pochopením. „Nechápu, co Kamil blbne,“ komentoval krátce z vězení výmluvy svého kumpána spoluobžalovaný
Pavel Gábor, jenž byl přítomný pouze prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Bohužel to se stalo kamenem úrazu. Nečekaně totiž vypadlo spojení, a tak muselo být hlavní líčení na necelou hodinu
přerušeno. Ani po uplynutí této doby se však nepodařilo spojení
s věznicí, kde si Pavel Gábor odpykává své tresty, opětovně navázat, a tak muselo být hlavní líčení odročeno na 28. června.
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz

WåXRQPF÷NÊéGTXPC
WåXRQPF÷NÊ
éGTXPC XæeMHQrPLOLRQĎ
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
život provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.

Vítejte na světě, děťátka!

Denis FRIC
1. 4. 2022 | 51 cm | 3,95 kg
Prostějov

Zora SEDLÁŘOVÁ
29. 5. 2022 | 48 cm | 2,45 kg
Prostějov

Jan SKÁCEL
29. 5. 2022 | 48 cm | 2,90 kg
Švábenice

Adéla MENŠÍKOVÁ
28. 5. 2022 | 50 cm | 3,95 kg
Protivanov

pomoc zahrádkářům, včelařům
a ochráncům přírody je každoroční
a není v tomto případě o čem diskutovat. Spíše překvapil fakt,
že město Prostějov výraznější
částkou než ostatní podpořilo
spolek Mourek Prostějov. Ten
totiž hodlal vloni ukončit svoji
činnost. „Ale neukončil a my jsme
hodně rádi! Mourek pomáhá řešit
městu dlouhodobý palčivý problém
s toulavými kočkami. Proto jsme tomuto spolku schválili v radě města
finanční podporu padesát tisíc korun na veterinární ošetření a kastraci koček plus také dotaci ve výši
25 922 korun na nájem skladových
prostor,“ vysvětlila Milada Sokolová,
která v této souvislosti připomněla,
že magistrát navýšil příspěvky
občanům, kteří tato zvířata nechávají kastrovat. „Ráda bych se
opět obrátila na prostějovskou
veřejnost, protože problémy toulavých koček začínají nechtěným
kotětem. V Prostějově funguje
kastrační program již od roku 2010.
Město dříve přispívalo částkou 300
korun na kastraci první kočky, 150
korun na kastraci každé další kočky
v tom daném kalendářním roce.
Aby se nadále dařilo snižovat počty
koček končících na ulici, rada města
schválila již v lednu tohoto roku
nová pravidla. Tato změna se týkala
zejména výše příspěvku, který majitel zvířete může od města obdržet.
Nově se jedná o příspěvek ve výši
jednoho tisíce korun na sterilizaci
každé jednotlivé kočky a až šesti set
korun na kastraci každého kocoura,“ uzavřela toto téma náměstkyně
primátora pro kulturu a životní
prostředí v Prostějově.

Jakub KALINEC
29. 5. 2022 | 50 cm | 3, 50 kg
Prostějov

Ondřej VRCHA
30. 5. 2022 | 52 cm | 3,70 kg
Ondratice

Posílejte svá miminka
VÁŽENÍ RODIČE,
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Pokud
již miminko na pokojinezastihneme a máte zájem, aby snímek miminka byl zveřejněn na této straně
Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“, zašlete fotografii na adresu miminka@vecernikpv.cz
a dodejte k tomu údaje: jméno a příjmení miminka, datum narození, výška a váha při narození a také
adresu bydliště, na kterou vám pak zašleme jako dárek graficky redakčně zpracovaný obrázek.
Děkujeme! Redakce PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku
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Máte už jen něco přes týden!

pejskům, kteří naši pomoc potřebují.
„Z prodeje kalendáře budeme moci
financovat opravy na útulku Voříšek.
Věřte tomu, že po patnácti letech provozu jich není málo. Dále pak platit za
nákup zdravotnických a veterinárních
prostředků a nákladů spojených s veterinárním ošetřením pejsků, v neposlední řadě také provozní náklady,
jako je třeba elektrická energie,“ zdůraznil vedoucí útulku Leopold Dostál.
Kalendář poprvé vyšel na rok 2019
a od té doby se tato tradice drží. Bylo
by tedy škoda, pokud by měla být
porušena...
(mls)

Michal KADLEC
Mnozí Prostějované si zcela jistě všimli,
že už během uplynulého týdne zdárně
pokračovaly závěrečné práce na celém
úseku. „V úterý 31. května se dokončila
pokládka druhého podvalu a během
středy a čtvrtka se položila finální vrstva asfaltobetonu. Počítáme s tím, že od
pondělí 6. června se začne pokládat plastové vodorovné značení a následně do-

7\CXÊTMC8TCJQXKEMÆWNKEGRQVTX¾WåLGPP÷MQNKMO¾NQFPÊCRąÊwVÊRQPF÷NÊéGTXPCUGRQ
PQX÷\TGMQPUVTWQXCPÆO×UGMWMQPGéP÷RTQLGFGOG
Foto: Michal Kadlec

jde na celém úseku ke kontrole ze strany
Dopravního inspektorátu Policie ČR.
Bez ‚požehnání‘ dopravních policistů
nemůžeme zrekonstruovaný úsek Vrahovické ulice otevřít. K tomu by mělo
dojít možná už v neděli, ale s největší
pravděpodobností až v pondělí 13. června v ranních hodinách,“ sdělil Jiří Roze-

hnal (ANO 2011), náměstek primátora
statutárního města Prostějov.
Jak ovšem jedním dechem dodal, sice tak
skončí jedno dopravní trápení, ovšem
hned v uvedené pondělí začne trápení druhé. „Jakmile otevřeme Vrahovickou, dojde
k celkové uzavírce Wolkerovy ulice. Natvrdo,“ potvrdil Rozehnal.

Prostějov bude mít u dálnice

PAMÁTNÍK LETECTVÍ
PROSTĚJOV A proč ne? Prostějov i celý region jsou kromě
jiného známy i díky mnohým hrdinům, kteří se jako piloti zúčastnili války proti nacistickému Německu. Navíc za první republiky
působila v Prostějově vyhlášená
pilotní škola a dodnes je u nás významné letiště. Radní se i z těchto
všech důvodů rozhodli vybudovat v Dolní ulici poblíž dálnice
Památník letectví.
„Jsem rád, že jsme po nějaké době
dospěli k tomuto rozhodnutí. Naše

město je úzce spjato s vojenskou
historií a letectvím zvlášť,“ uvedl primátor František Jura (ANO 2011).
V současné době pracovníci odboru
rozvoje a investic prostějovského
magistrátu dokončují inženýrskou
činnost pro projektovou dokumentaci pro společné povolení památníku. „Záměr památníku letectví, který
bude umístěn v Dolní ulici, vychází
z návrhu, jehož principem jsou tři
pilony. Ty budou umístěny na kulaté
dlážděné vyvýšené ploše. Hlavní část
ve středu předmětné plochy tak, aby

před ní vznikl dostatečný prostor pro
přístupovou cestu, která bude k památníku řešena z jednoho směru tak,
aby bylo navázáno na přilehlý chodník. Kolem mlatové přístupové cesty
se počítá s osazením laviček a plechového fragmentu, který tento památník bude označovat,“ popsal budoucí
pietní místo náměstek primátora pro
stavební rozvoj a investice města Jiří
Rozehnal (ANO 2011). Jak se Večerník ještě dozvěděl, Památník letectví
má městskou pokladnu přijít na 580
000 korun.
(mik)
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Kdo z nás by neměl rád psy? Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si
tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.

PROSTĚJOV Jak už Večerník v jarních měsících informoval, do
konce června začne revitalizace Sídliště Svornosti ve Vrahovicích.
Po úterním jednání prostějovských radních je tato stavební investice města potvrzena tím, že konšelé už z výběrového řízení vybrali
dodavatele stavby. V rámci této investice došlo ovšem k nepochopitelné záležitosti, která nemá v historii Prostějova obdoby. Kolem
jediného domu číslo 7/15 na uvedeném sídlišti se nic opravovat nebude a vše zde zůstane beze změn! Proč? Zdejší bytové družstvo si
postavilo hlavu a s revitalizací nesouhlasí. Má tedy smůlu...
sídliště ve Vrahovicích pustí. „Před
časem jsme vyhlásili veřejnou soutěž
na zhotovitele, do které se přihlásilo
několik společností. Jako vítězný byl
vybrán projekt za 22 milionů korun
v rámci první etapy revitalizace SídMichal KADLEC
liště Svornosti ve Vrahovicích. Je to
Prostějovský magistrát už má jas- zhruba o tři miliony korun méně, než
no v tom, kdo se do obnovy starého bylo původně odhadnuto v projekto-

původní
zpravodajství
pro Večerník

vé dokumentaci. Zhotovitelem je společnost Sídliště Svornosti 2022, která
má dvě firmy, a to Insta a Porr. Druhá
jmenovaná firma zajišťuje rekonstrukci Vrahovické ulice,“ zmínil na středeční tiskové konferenci rady města Jiří

Rozehnal, náměstek primátora pro
stavební investice v Prostějově.
Radní nazvali tuto stavební investici první etapou, protože celé
sídliště se bohužel rekonstruovat
nebude. Jak Večerník již dříve

Město se pustí do výstavby parkoviště u městského hřbitova
NAPOLEONKA
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milionů. Dohromady v tuto chvíli společnost Manthellan chce po městu Prostějov 45 milionů korun a podle slov pana Morávka
už pod tuto cenu nelze jít,“ sdělil Jura
(ANO 2011).
Je tedy možné, že Prostějov společnosti
Manthellan tyto peníze opravdu vyplatí? „Soud už před třemi lety rozhodl, že
smlouvy mezi městem a Manthellanem jsou absolutně neplatné. My tak
momentálně těžko můžeme přistupovat na nějaké kompromisy a finanční
vyrovnání. Je to ale na zastupitelích
města, jak se rozhodnou. My na jednání zastupitelstva předložíme uvedený
návrh pana Morávka a zastupitelé pak
musí s plným vědomím a svědomím
hlasovat o tom, jak se k tomuto problému jako město postavíme,“ nechtěl
předcházet věcem příštím prostějovský
primátor.
(mik)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Pomůžete? Už jen něco málo přes týden
můžete podpořit projekt vydání
charitativního kalendáře pro rok
2023 pejsků z útulku Voříšek. V polovině uplynulého týdne bylo na
webu www.startovac.cz vybráno
stále jen 70 procent z celkové sumy
50 000 korun, tj. 35 280 Kč. Termín
ukončení je příští úterý 14. června.
Cílem projektu je vytisknout další nádherný kalendář plný fotek
a příběhů pejsků z útulku Voříšek a jeho prodejem získat finance na pomoc dalším nešťastným
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zastupitelé Jura
žaduje
primátor
zhruba 22

PROSTĚJOV Developerská společnost Manthellan měla
původně v jižní části centra
Prostějova stavět mohutné
obchodní centrum Galerie Prostějov. Před třemi
lety ovšem Krajský soud
v Brně pravomocně zneplatnil její veškeré smlouvy
s městem. Manthellan neunesl prohru a požadoval po městu 320 milionů korun jako náhradu za ušlý zisk.
Nyní už ze svých nároků slevuje...
Své požadavky vymáhá Manthellan
právně, avšak Okresní soud v Prostějově
navrhl oběma stranám vyřešit vzájemný spor pomocí mediátora. První muž
radnice František Jura minulý týden
absolvoval právě u mediátora již druhé
jednání se zástupci developera a na středeční tiskové konferenci rady města informoval o výsledcích druhého setkání.
„Společnost Manthellan ústy předsedy
představenstva pana Richarda Morávka nyní požaduje odškodnění formou
dvou částek. Ta první se týká údajně vynaložených nákladů na projekt Galerie
Prostějov ve výši 23 milionů korun. Ve
druhé požaduje Manthellan náhradu za
ušlý podnikatelský zisk, který původně
vyčíslil na 320 milionů korun. Nyní po-
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PROSTĚJOV Radní hodlají zvýšit komfort pro návštěvníky Městského
hřbitova v Brněnské ulici v Prostějově. Zastupitelstvo města tak bude
rozhodovat o financích potřebných pro vznik nového parkoviště za severní zdí hřbitova. Stavební investice si vyžádá náklady přes tři miliony
korun.
Pohodlnější a dostupnější parkování si radní slibují od zbrusu nového parkovacího prostoru, který vznikne vedle hřbitovní zdi v severovýchodní části lokality. „Jedná se o dlážděnou plochu, segment chodníku, napojení na
stávající městskou komunikaci, doplnění částečně demolovaného oplocení

pro uzavření areálu, osvětlení, stromovou výsadbu a terénní úpravy,“ vyjmenoval budoucí činnosti náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice
města Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Nejvýhodnější nabídku na realizaci akce ve výběrovém řízení předložila společnost Skanska. „Celkové náklady na realizaci akce činí 3,2 milionu korun,
v rozpočtu města je na tuto investici vyčleněno 2,8 milionu korun. Žádáme
proto zastupitele o navýšení finančních prostředků o 400 tisíc, aby mohla být
akce realizována v plném rozsahu,“ předeslal informace o financích náměstek
Rozehnal.
(mik)

Kolem jediného bloku
zůstanou rozbité chodníky
i veřejné prostranství
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upozornil, jediné bytové společenství domu číslo 7/15 a také spolek
garážníků z této lokality s plánem
města na zvelebení tohoto sídliště
nesouhlasí!
„Zatímco drtivá většina obyvatel Sídliště Svornosti nám děkovala, že jsme
konečně přistoupili na rekonstrukci,
tak u jediného společenství vlastníků jsme dosud neuspěli. Obyvatelé
domu číslo 7/15 společně se spolkem
garážníků nesouhlasí s projektem,
tudíž do oprav chodníků, zeleně, parkovacích ploch a dalších věcí okolo
tohoto domu se zatím magistrát nemůže pustit,“ přiznal Večerníku Rozehnal. „Snad ale zdravý rozum u těchto

lidí zvítězí a v budoucnu bude možné
revitalizovat také okolo jejich domu.
Pořád věřím, že s vedením bytového
družstva najdeme jednou společnou
řeč,“ zadoufal. „Ale jestli to bude za
rok, za dva, za deset let, to nedovedu
nyní předvídat.“
„Na ostatní ploše okolo šesti bloků
Sídliště Svornosti jinak vybudujeme
nové chodníky, zbrusu nové parkovací plochy, vysadíme veřejnou zeleň,
postavíme dětská hřiště, vybudujeme
novou dešťovou kanalizaci, instalujeme nové veřejné osvětlení a další věci,
které jsou součástí projektové dokumentace,“ prozradil dále náměstek
prostějovského primátora.
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BLAHOPØEJEME!!!

PROSTĚJOV Po zpackané první etapě
rekonstrukce Vrahovické ulice zní toto
jako balzám na duši všem motoristům.
Druhá etapa, která byla původně v plánu už vloni na podzim, ovšem z různých příčin byla odložena na letošní
jaro, skončí s předstihem. Úsek Vrahovické od křižovatky s Janáčkovou ulicí
až po náměstí Padlých hrdinů bude otevřen pro běžný provoz už v pondělí 13.
června, tedy o sedmnáct dní dřív, než
bylo původně v plánu.
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Prostějov (mik) – Už od pátku 3. června
jsou uzavřené chodníky na Sídlišti Svobody a také část cyklostezky za domy číslo 38
až 43. Zhruba měsíc a půl si tak především
chodci budou muset v těchto místech dát
větší pozor na svoji bezpečnosti. „Důvodem celkové uzavírky těchto chodníků je
výstavba cyklostezky ze Sídliště Svobody
směrem na Anglickou a Anenskou ulici.
Uzavírka potrvá až do patnáctého července tohoto roku,“ uvedl Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora pro stavební
investice v Prostějově.

„Podpořili jsme ochránce přírody i pěvecké sbory,“
shrnuje náměstkyně primátora Milada Sokolová

PROSTĚJOV Kultura a životní prostředí v Prostějově jsou oblasti,
které se bez finanční pomoci magistrátu jen těžko obejdou. Letos už
opakovaně radní jednali o dotacích pro kulturní organizace a také
pro spolky, které se zabývají ochranou přírody. Další„várka“ veřejné
finanční podpory převyšující celkově 300 000 korun má pomoci
jednotlivým organizacím v jejich činnosti. Na svém předminulém
0RGHUQÉYÙEDYD
jednání konšelé podpořili také spolek Mourek, kterému vloni
pro školy
hrozil zánik nebo přerušení činnosti. Tato organizace je ale podle
Prostějov (mik) – Radní schválili pořízení náměstkyně primátora pro životní prostředí Milady Sokolové natolicencí výukového softwaru 3D modelů lik důležitá pro město, že o dotaci nebyla vůbec žádná diskuse.
a videí a nákup 3D brýlí pro městské základní školy. Využití nových výukových
softwarových modelů případně 3D videí
představuje výraznou inovaci a modernizaci ve výuce žáků základních a středních škol.
„Specifický software, vyvíjený ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, nabízí přibližně
1 500 3D modelů a videí především přírodovědných předmětů, tedy přírodopisu,
zeměpisu, fyziky, chemie, geometrie, ale
rovněž vybrané modely z oblasti kultury,“
popsal náměstek primátora pro školství
Jan Krchňavý (PéVéčko) s tím, že výhodou
uvedeného softwaru je jeho všestranné
použití. Je možné jej využít na projekci
na počítači, tabletu, dotykovém displeji,
interaktivní tabuli či chytrém mobilním
telefonu. Nákup licencí výukového softwaru a videí v českém jazyce včetně služeb
aktivace, instalace, aktualizace, proškolení
a nákupu 3D brýlí vyjde městskou pokladnu na téměř 700 000 korun.

Kontejnery
na staré elektro
Prostějov (mik) – Obyvatelé města
budou moci opět využívat k odkládání
nepotřebného elektrozařízení speciální
kontejnery, které budou klasicky umístěny
na každém z městských sběrných dvorů.
„Opět budeme uzavírat smlouvu se společností Elektrowin. Navazovat bude na
smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, v níž se společnost zavázala dodat a umístit na své náklady
na místo zpětného odběru elektrozařízení
dva kontejnery,“ vysvětlil první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Na každém ze sběrných dvorů, tedy v ulicích Anenská a Průmyslová, tak bude
umístěn jeden velkoobjemový otevřený kontejner na shromažďování sběrné
skupiny chlazení a jeden velkoobjemový
zastřešený kontejner na shromažďování
sběrné skupiny velké a malé spotřebiče
s odděleným prostorem pro shromažďování malých spotřebičů.

Miliony
z Olomouckého kraje
Prostějov (mik) – Město Prostějov získalo téměř 2,2 milionu korun v rámci dotací
z fondů Olomouckého kraje. „Ze získaných financí opravíme zvonici na Městském hřbitově a pořídíme požární techniku pro dobrovolné hasiče ve Vrahovicích.
Dotace dále podpoří pořízení, technické
zhodnocení, opravu požární techniky,
nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných
hasičů v Čechovicích, Domamyslicích,
Krasicích, Vrahovicích a Žešově,“ prozradil František Jura (ANO 2011), primátor
statutárního města Prostějov. Další finance z poskytnutých dotací Olomouckým
krajem poplynou na rekonstrukci venkovního hřiště v areálu Střední odborné školy
podnikání a obchodu v ulici Rejskova. „To
je ve špatném technickém stavu a z důvodu nebezpečí úrazu je v současnosti
uzavřeno. Hřiště tak bude v budoucnosti
moci opět sloužit k výuce tělesné výchovy
studentů školy a rovněž bude volně přístupné veřejnosti. Krajské dotační peníze
podpoří také projekt rekonstrukce šaten
hostů na zimním stadionu v Prostějově,
které jsou ve špatném stavu, a také projekt
výměny kopilitového prosklení u východní štítové stěny stadionu spolu s novým
řešením paždíků ocelové konstrukce haly,“
vypočítal první muž města.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Prostějovští radní se na zasedání již
17. května shodli na dotační podpoře
oblasti životního prostředí. A jak je
z dokumentů získaných Večerníkem
patrné, aktuálně na podporu do tohoto resortu půjde téměř 144 000
korun. „Peníze budou organizace
moci čerpat například na úhradu
souboru aktivit pro děti a mládež,
a to na nákup potřebného materiálu
i pomůcek k zajištění soutěží, tisk
diplomů, knih, na dárkové předměty
a předměty pro výtvarnou činnost.
Zaplatí z nich také třeba nájemné
za prostory, cestovné pro soutěžící
a organizátory. Dotaci bude možno

také, mimo jiné, čerpat na boj proti
nebezpečným nemocem včel, na pomoc opuštěným kočkám a zamezení
jejich přemnožení. Peníze jsme také
schválili na podporu oddílu Mladých
ochránců přírody, konkrétně na
opravu asi padesátky ptačích budek
po celém biokoridoru Hloučela
a podobně,“ nastínila směr dotační
pomoci náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov), která
má životní prostředí ve své pracovní
náplni.
Nově konšelé odsouhlasili také
další podporu celoroční činnosti
a podporu jednorázových akcí
v kulturní oblasti. Vyčlenili
částku 180 tisíc korun, která
může být například čerpána na
podporu činnosti pěveckých
sborů. „Konkrétně jsme podpořili
pronájmy, hudební doprovod, kam-

další podpora mìsta do kulturní
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erové a fotografické práce, propagace koncertů, květiny na koncerty
a například ozvučení. Finance pomohou také při úhradě dopravy a ubytování, honorářů, půjdou na zvukové
a obrazové záznamy, notový materiál,
natočení CD, kostýmy a podobně,“
vyjmenovala náměstkyně primátora pro kulturu. Jak na toto téma
ještě dodala, město Prostějov opět
podpoří činnost Muzea kočárů
v Čechách pod Kosířem. „V tomto
roce, stejně jako loni, vytvoří Muzeum kočárů takzvané detašované
pracoviště před zámkem v rámci
prostějovských Hanáckých slavností
a lidé si budou moci prohlédnout
rekonstruovaný kočár typu Phaeton
prostějovského stavitele Johanna
Weigla. Mimo jiné se budou moci,
tak jako každý rok, projet v kočáru
během celého dne. Tyto akce budou
podpořeny částkou osmdesáti tisíc
korun,“ prozradila Sokolová s tím, že
v rámci dotací do kulturní činnosti
obdrží po 50 tisících korunách také
prostějovské pěvecké spolky Nota
Bene a Proměny.
Pojďme se ale ještě stručně
vrátit k finanční pomoci města
spolkům, které mají co dočinění
s životním prostředím. Finanční

èGTUVX÷ X[DWFQXCPÚ RCTéÊM RąGF JNCXPÊO P¾FTCåÊO O¾ DÚV RQFNG TCFPÊEJ
OQFGTPÊdDT¾PQWqFQO÷UVC
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

PROSTĚJOV Jak nejen Prostějovanům určitě neuniklo, před hlavním
nádražím se magistrát nedávno pustil
do revitalizace prostoru, který do této
doby nebyl zrovna okrasou města. Místo betonové budovy, kde pamatujeme
dlouhá léta fungující trafiku, a vysokou
trávou zarostlého prostoru brzy vznikne nádherný nový parčík. A k tomu
konšelé koupili i nový mobiliář.
Další park vzniká v těchto dnech v Prostějově. Rozlohou bude patřit k nejmenším,

nicméně ale bude mnoha
lidem na očích. Zelená plocha totiž roste přímo před
vlakovou stanicí Prostějov
- hlavní nádraží a autobusovým nádražím. Město
tak chce zušlechtit lokalitu,
u níž se kdysi nacházelo
množství telefonních budek. „V současné době je
z hlediska stavebních prací vše dokonče- ná se o čtveřici dřevěných laviček s opěrano. Nyní správce zeleně přiveze
dlem a trojici odpadkových košů s dřevěným
obložením, které budou
součástí nově budovaného
předprostoru zmíněného hlavního vlakového
nádraží v Janáčkově ulici,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil
(PéVéčko) s tím, že celková částka na pořízení mobiliáře se vyšplhá na 100
000 korun. Nákup laviček
a košů není součástí stavebních a vegetačních úprav,
a proto je nutné ho pořídit samostatně. Upravené prostranství bude tvořit
jakousi moderní „bránu“ do města.
0QX÷DWFQXCPÚRCTéÊMWJNCXPÊJQP¾FTCåÊX2TQUV÷LQX÷FQRNPÊNCXKéM[CQFRCFMQXÆMQwG A co konkrétně zde lidé budou moci
4CFPÊ\CP÷X[FCNKUVQVKUÊEMQTWP
ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC najít? „Záhony jsou navrženy tak, aby

rostliny a hlavní efekt zajistí trvalkové
záhony,“ doplnila.
Okolí hlavního nádraží je ale místem,
kde se člověk často setká s bezdomovci. Nestane se tak nový parčík jejich
zázemím? „Lidé si váží hezkých věcí
a věřím, že to tak bude i v případě lidí bez
domova. Pokud si už sem půjdou odpočinout, budou přihlížet k tomu, jakým
způsobem je to místa upraveno,“ doufá
Milada Sokolová, která rovněž prozradila, že park i pro svou malou rozlohu
zůstane bezejmenný. „Chtěli jsme místo
upravit, protože když člověk přijede do
Prostějova vlakem, je to taková vstupní
brána. Místo by mělo nějak vypadat.
Jakmile rozkvete, budou tam traviny, trvalky a bude hlavně udržované, lokalita
získá novou tvář,“ dodala náměstkyně
primátora pro životní prostředí v Prostějově. Celkem by výsadba a úpravy parčíku měly vyjít na něco málo přes jeden
milion korun.
(mik, sob)
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Čtenáři Večerníku si toho jistě už povšimli.
Mediální prezentace práce prostějovské Policie České republiky je naprosto mizivá. Ó, jaký
rozdíl oproti zveřejňovaným zprávám o každodenní činnosti strážníků městské policie!
Bývaly doby, kdy nejen prostějovská kriminálka, ale i ostatní resorty prostějovské státní policie stály o medializování své práce a snažily se
ji „prodat“.
Denně Večerník dostával několik informací
o tom, jak policisté zatýkali nebezpečného
zločince, kde a komu zloději vykradli sklep,
odcizili kolo a podobně. A to už nehovořím
o zprávách o závažných zločinech jako například znásilnění či loupežných přepadeních. Ze
současných přehledů Policie ČR, takzvaných
svodek, kdy mnohé z nich jsou každý týden
tiskovou mluvčí nadepsány – Prostějovsko,
bez mediálně zajímavé informace – chodí

médiím pouze zprávy o nehodách nebo krádežích v obchodech, a to ještě v tom lepším
případě. Většinou v pravidelných „svodkách“
mluvčí policie „vypotí“ jednu zprávičku, když
jsou dvě, je to opravdový svátek.
Kolikrát přemýšlím o tom, zda policie má vůbec
zájem informovat občany o kriminalitě v prostějovském regionu. A také mě napadá druhá
myšlenka, zda policisté vůbec něco dělají. Tady
bych byl ale hodně neobjektivní. Vím, že pracují na maximum, ovšem k jejich smůle jejich
vedení nemá zájem práci svých podřízených
prezentovat. A pak se z ročních statistik dozvídáme, že v Prostějově v roce 2021 došlo k deseti
případům znásilnění, k dvanácti loupežným
přepadením a podobně. Policie zveřejňuje jen
čísla, podrobnosti nikoliv. Ke škodě jí samotné,
ale i veřejnosti, která tak žije v bláhovém domnění, že je v Prostějově klid a bezpečno...

„Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají, a pátek nešťastný je den, nechoď, dceruško,
k vodě ven.“ Ne, nebudu zkoušet laskavého čtenáře ze znalosti těchto veršů, Erbenova Vodníka snad každý pozná. Každý také ví, jak vše
neblaze dopadlo, a považte, to ještě nebylo ani
třináctého (aspoň autor se o tom nezmiňuje).
Karel v onen pátek nevěděl, kde mu hlava stojí.
Valilo se to na něj už od počátku týdne. „Pořád
ta tvoje práce, kdy jsme byli naposledy jako
rodina na společném víkendu? Mlč! Já už o zákaznících nechci nic slyšet! Vzal sis mě nebo ty
tvoje zákazníky?“ přecházel Lenčin hlas zvolna do nepříjemné fistule.
Opravdu si nechtěl ničit sluch tóny o vysokých
frekvencích, tak na tento víkend slíbil svatosvatě úplně všechno. Zákazníkům dal dopředu
vědět, že veškerý závoz na víkend bude už v pátek, něco může dovézt snad v neděli v podvečer.
Když se ráno ve skladu zadíval na množství sudů a konfrontoval jej s nahrnutými
objednávkami, bylo mu jasné, že to zase
nemůže stačit. Co naplat, musí ještě zajet
do třicet kilometrů vzdáleného pivovaru.
V expedici nadiktoval požadované položky
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a s tlustým svazkem bankovek se dostavil na
pokladnu. Když se vrátil, už na něj netrpělivě
čekal bodrý strýc s vysokozdvižným vozíkem.
„Tak kam to šoupneme, šéfíku?“ rozhlížel se
pátravě po dodávce, odpovídající objemově
množství sudů na paletě.
„Moment, hned otevřu kufr,“ hlesl Karel a otevřel páté dveře svého kombíku. Strejcovi málem
vypadl vajgl, jak mu klesla brada. „To tam vážně
chcete dostat?“ Karel pokrčil rameny a za chvíli
bylo naloženo. Sudy byly i na sedadlech, prostě
všude. Lepší by byla vedle na sedadle spolujezdce nějaká blondýnka než sud piva, napadlo ho
celkem nepatřičně.
Snažil se jet hodně opatrně, ale znáte naše
okresky. Jednomu výmolu se prostě nevyhnul
a vzadu to v útrobách auta nepříjemně zapraskalo. Do háje, to vypadá na zadní pružinu, nevydržela ani rok, pomyslel si nakvašeně.
Když odpoledne rozvážel už čtvrtou fůru, byl
vděčný za každou pomoc při vykládce. „Nestíhám, hoďte mi ty sudy prosím vzadu do kumbálu“, pronesl v poklusu pokérovaný brigádník
se svaly vypracovanými jistě pravidelnou docházkou do fitka.

jestli má opravdu vystoupit, protože se mu
v rámci možností sedělo docela dobře. Záda
začínala protestovat. Pomalu otevřel dveře,
vysunul jednu nohu a slyšitelně zaúpěl. Rukou
se opřel o madlo dveří, postavil se na obě nohy
a bez pomoci zádového svalstva se snažil nějak
narovnat. Po celou dobu měl neodbytný pocit,
že ho někdo pozoruje.
„Ahoj, táto, fajn že už jsi doma,“ slyšel za sebou
nejdřív dceřin hlas a vzápětí zaregistroval pátravý a lehce pobavený pohled. Spolkl jedovatou
slinu ohledně škodolibosti a zvolna se odploužil
do domu.
Tenvečersiužnesedl.Nešloto.Poprvévživotěutelevize stál. Prostředníček mezitím bobtnal a fialověl.
Pátek třináctého. Pak nebuďte pověrčiví...
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Asi víte, jak funguje lakmusový papírek. Jakmile jej ponoříte do
jakékoliv tekutiny, zbarví se v závislosti na tom, jak moc je tato kapalina kyselá, odborně řečeno, jakou má hodnotu pH. V citronové šťávě získá barvu červenou, v mléku zelenou a v mýdlové vodě
modrou. Právě takovým lakmusovým papírkem odhalujícím naši
kyselost jsou lidé přicházející k nám z válkou zasažené Ukrajiny.
Díky nim se mnozí z nás skutečně vybarvili. V drtivé většině případů přesně tak, jak bychom to od nich mohli čekat.

QRYÙSDUÄÉN

byly atraktivní během celého roku. Na
jaře zde pokvetou cibuloviny,
v létě budou
dominovat
nenáročné kvetoucí trvalky
jako třapatky,
šalvěje nebo
k rá s n o o č k a .
Linii trvalek doplní linie okrasných travin a na
závěr linie keřů,“
prozradila Sokolová. „Středem
upravovaného
prostoru před
nádražím povede cesta z mlatu, podél ní
najdou lidé místa k posezení na lavicích.
Stávající dřeviny budou zachovány, naopak nevzhledné stěny doplní popínavé

6. června 2022
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3ÔHGQ½GUDzÉP vznikl
hlínu a začneme připravovat všechny
květiny. Myslíme, že do poloviny června by mohlo být hotovo. Přibude taky
mobiliář,“ potvrdila náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov).
Právě nákup nového mobiliáře radní
odsouhlasili na své úterní schůzi. „Jed-

WWW.VECERNIKPV.CZ

Michal
KADLEC

do kultturyy a živottníhho prosstřeedí
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eši bez ohledu na existenční
nejistoty, které musí sami řešit, vybrali mezi sebou na pomoc
Ukrajině více než miliardu korun.
Na druhou stranu mezi námi žijí lidé,
kteří jsou přesvědčeni, že se nám tu
Ukrajinci pouze roztahují a přišli
k nám jen proto, aby je přišli okrást
o jejich poukaz na ráj na zemi, který
jim má nejspíše zařídit stát a vláda.
Jedno platí téměř pro všechny. Pokud
bychom se mi sami jen na pět minut
ocitli ve válečné zóně, pravděpodobně bychom si znečistili textil a prchli
kamkoliv, kam by to jen trochu šlo.

Po příchodu do cizí země by to však
někteří z nás měli opravdu hodně
těžké - neovládali by jazyk a neuměli se chovat. Díky tomu by si snad
prošli tolik potřebnou lekcí pokory,
která by je alespoň částečně přivedla
k rozumu. Jedno je jisté, drtivá většina
z nás by toužila vrátit se domů.
ímto bychom se vlastně nijak
nelišili od některých uprchlíků, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny. I mezi nimi převažují slušní lidé,
ale i v jejich případech se najdou
jedinci na úrovni pravěkých tvorů.
Chování a názory každého z nás

T

přímo souvisí nejen s inteligencí,
ale zejména se schopností vcítit se
do situace druhých lidí, případně
myslet i na něco jiného než na svůj
vlastní prospěch. Tuto empatii
však mnozí primitivové naprosto
postrádají! Nejen díky vzájemnému respektu a pomoci, ale na druhé
straně i kvůli vlastní hlouposti a bezohlednosti mají k sobě někteří Češi
a Ukrajinci mnohem blíž, než by si
byli ochotni připustit.
ázory na válečné uprchlíky
ze strany české společnosti
nejsou černobílé, stejně jako lakmusový papírek obsahují všechny odstíny duhy. Je to tak naprosto v pořádku a nic jiného se ani nedalo čekat.
Kdo jen trochu sleduje lidi kolem
sebe, aniž by přitom měl nasazeny
pouze růžové či naopak černé brýle, nemůže být tímto zjištěním nijak
překvapen. Právě díky nově příchozím jsme se toho hodně dozvěděli

N

ANALÝZA
MARTINA
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nejen o Ukrajině, ale mnohem víc
o nás samých. Kdo zůstal slušný,
byl slušný vždy, kdo myslel vždy jen
na sebe, ten tak bude činit i nadále...
ro všechny je to dobrá lekce.
Kdyby u nás skutečně šlo do
tuhého stejně jako na Ukrajině, alespoň už nyní dopředu budeme vědět, kdo je kdo a co od něj můžeme
čekat.

Michal KADLEC

Ahoj všichni,
tento příspěvek vznikl 5. května, což
byl dříve den, který se slavil jako svátek pražského povstání. A tentokrát
jsme mohli slavit opět, jelikož to byl
první den, kdy přestala platit ale úplně všechna proticovidová opatření,
tedy i nošení respirátorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Dočkali jsme se po třech letech, kdy jsme
zažívali neuvěřitelné věci a mnohým
rozumným zůstával rozum stát nad
tím, co všechno se může schovat za
boj se zákeřným, ale zase ne tak drsným virem, jako byla třeba před více
jak sto lety „španělská chřipka“.
Dnes máme za sebou mnoho soudních rozhodnutí, která rozcupovala
kdysi jediná správná řešení, vyhlášky
a zákony, což je poučením pro všechny zúčastněné, že ohýbat nejvyšší
zákon státu, tedy Ústavu ČR, a využívat ho pro osobní obohacení, cenzuru, klamání veřejnosti, to se opravdu
nevyplácí. Je smutné, že tento nejvyšší
zákon státu se ohýbá i dnes, byť zase
pro jiné účely, ale ten osobní prospěch
a manipulace s veřejností tam zůstávají.
Přemýšlím, zda s tím něco udělají
ti, kteří právě v tuto chvíli maturují
a kteří také zažili dva roky koronavirové izolace, byli zavřeni doma
u počítačů v rámci údajně samospasitelné on-line výuky, ale kteří se hlavně
v letošních podzimních komunálních
volbách stanou prvovoliči. Jsem zvědavý, jakým způsobem se nechali
ovlivnit svým okolím, propagandou
a jaký si vlastně vytvořili názor na
svět, na své okolí a zda jejich hlasy
nějakým pozitivním způsobem ovlivní volební výsledky. Důležité bude,
aby k volbám vůbec přišli, jelikož se
domnívám, že potřebujeme mladý
vítr do plachet, abychom se posunuli
vpřed. Nadšení se věkem obrousí, ale
mládí je ještě plné energie a tak nám
snad pomůže posunout naše obce,
města a stát vpřed. Přeji jim, aby jim
už nikdy nikdo nijak neomezoval
svobodu pohybu, projevu, shromažďování a necenzuroval jim jejich názory – pak bude určitě líp.
Marty

Kolem jediného bloku
Pzůstanou rozbité chodníky
i veřejné prostranství
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Je radost se procházet nebo projíždět v tomto měsíci a vysázené záhony. Dále Šafaříkova ulice – pohledně dobu, kdy vše kolem nás kvete, je radost se městem
Prostějovem. Je úplně jedno, kudy a kam si to obča- tvarované stromořadí, náměstí Spojenců záhony, procházet nebo projíždět na kole. Je škoda, když lené namíří, takže jen namátkově: Rozkvetlé náměstí stromy, fontána a Kolářovy sady po revitalizaci pro- tos slavíme výročí města, že se na tu krásu nemohou
T. G. Masaryka, nádherné stromořadí kvetoucích hlédly do krásy. Plumlovská ulice je nádherně upra- také podívat Pernštejnové v čele s Janem IV. Jistě by
stromů na Žižkově náměstí, to samé Pernštýnské vená, všechny kruhové objezdy jsou působivě vy- byli potěšeni, jak se Prostějov rozrostl do krásy. Jistě
náměstí, květinové záhony kolem sokolovny, ko- sázené, a tak by se dalo pokračovat. Je jen zásluhou by řekli, že je v tomto období Prostějov opravdu kvelem kina Metro, krásné stromořadí v Rejskově ulici našich konšelů v čele s primátorem města, že v tuto toucí zahradou. Mgr. Antonín Dušek, Prostějov
Radost kalí bordeláøi
0½WHNU½VQRX]DKUDGX
Krasický rybník se po nedávné revitalizaci stal skutečně krásným místem pro Během uplynulého týdne jsem navštívila po dlouhé době příbuzné v Prosodpočinek. Na lavičkách nebo procházkou okolo vodní plochy tráví volné tějově. Udělali jsme si krásný výlet po městě a navštívili jsme také botanicchvíle děti, dospělí i senioři, často i celé rodiny. Co však každému kalí radost, kou zahradu v Lidické ulici. Byla jsem zde poprvé a byla jsem u vytržení.
je obrovský nepořádek na březích potoka. Jak je možné, že sem někdo dokáže Tak krásnou zahradu jsem ještě neviděla. Je zde spousta velice zajímavých
vyhodit lahve či plechovky od piva, nedopité PET lahve, ubrousky od svačiny květin, stromů a keřů, a navíc pracovnice botanické zahrady nám o nich doa podobné věci? Nechápu to i z toho hlediska, že po celém obvodu krasického kázaly poutavě vyprávět. Za jejich ochotu a to, jak se nám věnovaly, sklidily
rybníka je několik odpadkových košů, takže každému stačí jen pár kroků, aby naše poděkování a vděčnost. Máte v Prostějově opravdu krásnou botanicodpad zahodil tam, kam patří.
Jiří Dynka, Prostějov kou zahradu.
Jitka Fialová, Třebíč
&HQWUX3URVWÈMRYDVHXzEXGXY\KÙEDW
Minulý víkend jsem po delším čase va. Tyto chvilky našeho společného li! Neustále na sebe křičeli, v jeden to zážitků husí kůži a neuklidnil mě
navštívila své příbuzné v Prostějově. posezení ovšem rapidně ovlivnila moment se do sebe pustily pěstmi ani vedle sedící pán, který mi řekl, že
Do vašeho města jezdím velice ráda, situace, která se odehrávala jen pár dvě robustní ženy a skupinka asi je to tady úplně normální. Do Proje nádherné s překrásným náměs- metrů od nás. Na lavičkách u Zlaté čtyř nebo pěti mladíků pak pobíhala stějova budu ráda za rodinou jezdit
tím. S dcerou a vnučkami jsme si brány posedávalo asi dvacet lidí se v těsné blízkosti zahradní kavárny, i nadále, ovšem centru města se už
byli v sobotu odpoledne sednout do snědou tváří, a to od nejmenších navzájem do sebe kopali a křičeli, budu raději vyhýbat.
zahradní kavárny v centru Prostějo- dětí až po dospělé. Ale jak se chova- že se „pozabíjejí“. Měla jsem z těchJitka Lázničková, Krnov
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zaplnilo náměstí
Den radosti a štěstí zaznamenal rekordní návštěvnost
PROSTĚJOV Jednoznačně na samotný vrchol návštěvnosti
v rámci podobných dětských akcí během Mezinárodního dne
dětí se dostala právem středeční sešlost na náměstíT. G. Masaryka
v Prostějově. Sportcentrum DDM v úzké spolupráci s Městskou
policií Prostějov uspořádalo v centru města Den radosti a štěstí.
A skutečná radost z nádherného zábavného a sportovního odpoledne byla patrná na každém kroku.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
saa

" I NII L ? JII L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

Ve středu 1. června se uskutečnil na
náměstí T. G. Masaryka v Prostějově Den radosti a štěstí, který uspořádalo Sportcentrum ve spolupráci
s městskou policií. „Pro děti byly
připraveny netradiční sportovní hry
a soutěže. Všichni si mohli vyzkou-

šet streetball, skákací hrad, tvorbu
odznaků, fotokoutek, hokejový
trenažer, netradiční jízdu na kole
a mnoho dalších aktivit. Městská
policie měla připravenou laserovou
střelnici, brýle simulující stav opilosti, účinku drog a únavy. Policie
ČR zase pro děti přichystala skákacího panáka a deskové hry. Zájem
o všechny atrakce byl opravdu velký a tak si děti odpoledne parádně
užily. Navíc nikdo neodešel domů
s prázdnou a všichni dostali nějaký
ten drobný dárek,“ konstatoval Petr
Zapletal, vrchní inspektor Oddělení

jak
jaak ssee děti
děti bavily
baaviily naa náměstí...
náměsstíí...

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

0C RTQUV÷LQXUMÆO P¾O÷UVÊ \CXN¾FNC XG UVąGFW QFRQNGFPG PGHCNwQXCP¾ F÷VUM¾
TCFQUV\RQJ[DWUQWV÷åÊCJGT
Foto: Michal Kadlec

prevence Městská policie Prostějov.
Na tři desítky stanovišť s různými
atrakcemi, hrami a soutěžemi byly
neustále pod tlakem houfu dětí,
které si středeční odpoledne na prostějovském náměstí náležitě užily.
„Akce se zúčastnilo na dva a půl tisíce dětí, což považuji za obrovský
úspěch. Těžko bych v historii podobných akcí hledal vyšší návštěvnost. Jsme pochopitelně rádi, že jich
tolik dorazilo a že se děti chtějí bavit,
sportovat a soutěžit,“ usmíval se Libor Šebestík, ředitel Městské policie
Prostějov.

PROSTĚJOV Primátor Prostějova
František Jura byl s úvodní akcí v rámci předvolební kampaně hnutí ANO
2011 v Prostějově nadmíru spokojen.
Nádherné kulturní odpoledne v Národním sportovním centru se i díky
moderátorovi Petru Salavovi a hostům
Petru Větrovcovi i Jakubu Rouskovi
povedlo a návštěvníci odcházeli plni
dojmů.

<CURT¾XPQWQFRQX÷òPCQV¾\MWURQLGPQWUJKUVQTKÊéGUMÆKUX÷VQXÆJWFD[QDFTåGNKXÚJGTEK
EGPWXRQFQD÷MPKJ[CWVQTC2GVTC5CNCX[
Foto: Michal Kadlec

pan profesor zahrál Yesterday,“ uvedla akce hnutí ANO v Prostějově před koMilada Dvořáková z Prostějova, která munálními volbami odcházela domů
stejně jako ostatní návštěvníci první plná dojmů.

Michal KADLEC

1FRQNGFPÊ RTQITCO X 0¾TQFPÊO URQTVQX
PÊO EGPVTW X[wRGTMQXCN QRGTPÊ R÷XGE ,C
MWD4QWUGM
Foto: Michal Kadlec

&÷VKUKWåÊXCN[VCMÆOQåPQUV\CUVąÊNGVUKUGUVT¾åPÊM[ /QåPQUV X[\MQWwGV UK DCUMGVDCNQXÆ WO÷PÊ QEGPKN[ $¾LGéPQWCVOQUHÆTWPCP¾O÷UVÊUKRQEJXCNQXCNVCMÆ
\NCUGTQXÚEJRKUVQNÊ
F÷VKPGLTč\P÷LwÊJQX÷MW
RTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC

a lídr hnutí ANO 2011

František Jura

BYLI JSME
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XçVNOiGDMtNDQGLGiWN\SURNRPXQiOQtYROE\
tu opravdu skvostná sestava,“
kulturní odpoledne „Byla
liboval si primátor
české i světové evergreeny

FOTOGALERIE

6. června 2022

2TKO¾VQT 2TQUV÷LQXC (TCPVKwGM ,WTC
XUQDQVWQFRQNGFPGRąKXÊVCNFKX¾M[X0¾
TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTWRąKXÚLKOGéPÆ
MWNVWTPÊCMEKXTGåKKJPWVÊ#01
Foto: Michal Kadlec

yyBude tímto stylem hnutí ANO 2011
v Prostějově pokračovat v předvolební
kampani?
„Budeme se určitě snažit Prostějovanům
nabídnout další skvělé akce. Tou nejbližší,
na kterou bych všechny naše spoluobčany
rád pozval, a hlavně ty nejmenší, bude ve
čtvrtek 30. června rozloučení se školním
rokem. Akce se uskuteční v bistru U Matesa u Hloučely a já osobně se na ni velice
těším.“

22052010907

*NCXPÊRQUVCX[UQDQVPÊJQMWNVWTPÊJQQFRQ
NGFPG1\¾DCXWUGUVCTCN2CXGN8÷VTQXGE
,CMWD4QWUGMCUCOQ\ąGLO÷2GVT5CNCXC
Foto: Michal Kadlec

yy V rámci první akce v předvolební
kampani hnutí ANO 2011 jste zvolili
přímo kulturní scénář, který návštěvníky velice zaujal. Proč jste se rozhodli
právě takto?
„Tento scénář mě napadl právě s Petrem
Salavou, se kterým jsme diskutovali, co
bychom mohli nabídnout nejen našim
seniorům, ale především jim. Zvolili jsme
‚procházku‘ českými i světovými evergreeny a hity, což jsme spojili se soutěžemi a kvízovými otázkami pro všechny, kteří dorazili. Myslím si, že jsme vybrali velice dobře
a mám radost, že se lidé během pohodového sobotního odpoledne náramně bavili.“
yy Při sobotní show Petra Salavy
nadchl návštěvníky muzikant a klaví-

rista Pavel Větrovec společně
s operním pěvcem Jakubem
Rouskem. Cílili jste tedy na tak
známé osobnosti české kulturní
scény?
„Je to tak. Pan profesor Větrovec je velice známou osobností, dlouhá léta hrál
v Semaforu, poté i s Karlem Gottem
a dlouhodobě spolupracoval s fenomenálním skladatelem Karlem Svobodou.
Jakub Rousek je už dnes velice uznávaný
tenor Moravského divadla v Olomouci, no a Petra Salavu snad není třeba ani
představovat. Byla tu opravdu skvostná
sestava.“
yy Diváci měli možnost soutěžit. Jaké
jsou třeba vaše znalosti českých i světových evergreenů?
„Já osobně miluji písničky Suchého i Šlitra
a celý Semafor je prostě moje srdeční záležitost. Přiznám se, že ne na všechny otázky
Petra Salavy jsem znal odpověď, ale hrané
i zpívané písničky Pavlem Větrovcem jsem
si sám prozpěvoval a bavil jsem se skvěle.
Zazněly tady i mé oblíbené hity od Olympicu či Beatles. Dále filmové a muzikálové
písně od české skladatelské jedničky Karla
Svobody a mnohé další známé hity. Byla
radost to poslouchat.“

Děts
skýý čiin rok
ku.. Senioři za recepty
„Vstávali i ti, kteří
už dlouho nechodili,“

vislých osobností bude proto na jednom z čelných míst Jana Valentová,
která dokázala, že je možné bez veřejných dotací vybudovat úspěšné a oblíbené mateřské centrum, kterým je

od dětí ze ZŠ Dr. Horáka

„Jsem hrdá, že Romana Hájka znám
a že mohu trochu pyšně prozradit, že
bude jednou z nových tváří, která se
objeví na ‚naší‘ kandidátní listině coby
nezávislá osobnost města Prostějova!“
uvedla jednička kandidátky ODS a nevšimly si pečovatelky
závislých osobností města Prostějova
Milada Sokolová. Na kandidátce, kteděti za spolupráci se seniory
PROSTĚJOV Neuvěřitelně milé a dojemné
setkání
– jedinečné
rou
povede
tato aktivníplomů
náměstkyně
poděkovaly. Učinily tak prostřednicprolnutí životní moudrosti, kterou s sebou
přináší stáří
a bez-nebude
primátora,
přitom
Roman
vystoupení pěveckého sboru
prostřední dětská energie, se podařilo poslední
květnovýjediným
den tvímzástupcem
Hájek zdaleka
Horáček a tanečního kroužku ZŠ
během setkání v Centru sociálních služeb vživnostenského
Lidické ulici. Za senistavu. Dr.
„Oslovili
Horáka.jsme
„Celé setkání bylo moc
ory dorazily děti ze ZŠ v ulici Dr. Horáka, aby
jim poděkovaly
několik
osobností za
z tohoto
prostřepříjemné,
dokonce mi ošetřovatelspolečnou přípravu kuchařky Nejlepší recepty
našich
dí, které
jsoubabiček.
ve své práci
také srdcaři
ky prozradily,
že byly samy překvaCelý projekt dětí zvítězil v posledním ročníku
celostátní
soutěže pené,
a dokázaly
vybudovat
v jejich
jak oboru
některé ze seniorek, které
Dětský čin roku.
něco originálního,“ vysvětlila
už jinak Milada
moc nechodí, samy vstaly,
vznikl nápad
napsat si oNa
recept.
A už abyODS
si pro
diplom došly po svých,“
Sokolová.
kandidátce
a nezá-

Martin
ZAORAL
Kniha Nejlepší recepty našich babiček obsahuje celkem 180 receptů.
Na její přípravě se společně podílelo
zhruba 35 seniorů z Centra sociálních služeb a děti ze školní družiny
ZŠ Dr. Horáka, které je pravidelně
navštěvují. Celý nápad se zrodil poté,
co jedna z klientek Centra pozvala
děti na návštěvu s tím, že jim ukáže,
jaké recepty připravovala coby pracovnice ve studené kuchyni.
„Po této návštěvě děti dostaly krásný upečený dort, na němž si moc
pochutnaly. Začaly se zajímat o to,
jak se asi takový dort peče. Z toho

to jelo,“ odhalila zrod celé myšlenky vedoucí školní družiny Naděžda
Kalábová. V knize lze najít skutečné
rodinné skvosty. „Do kuchařky jsem
přispěl receptem na guláš, který jsem
si kdysi sám vymyslel a všem moc
chutnal,“ zmínil se například Zdeněk
Vybíhal.
Pro děti z družiny ZŠ Dr. Horáka
to rozhodně není první podobný
projekt. Díky jejich spolupráci se
seniory už vznikly mimo jiné také
knihy obsahující sbírky milovaných
pohádek či nostalgických vzpomínek na nějaké oblíbené místo.
„Už nyní rozjíždíme další projekt
a opět půjde o kuchařku. Tentokrát téma zúžíme na nejrůznější
pomazánky,“ nastínila už na místě energická Naděžda Kalábová.
Ještě před vlastním předáním di-

shrnula Naděžda Kalábová s tím, že
kuchařku je aktuálně možné objevit
na internetových stránkách ZŠ Dr.
Horáka.
&KRNQO[MNKGPVčO%GPVTCRąGFCNC0CF÷åFC-CN¾DQX¾MVGT¾URQNWRT¾EKOG\KF÷V
OKCUGPKQT[\QTICPK\QXCNC
Foto: Martin Zaoral

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

4CFQUVRąÊVQOPÚOUGPKQTčOWF÷NCN[VCMÆF÷VK\VCPGéPÊJQMTQWåMW<i&T*QT¾MC ,GwV÷ RąGF RąGF¾X¾PÊO FKRNQOč UG RąGFUVCXKN[ F÷VK \ R÷XGEMÆJQ UDQTW
Foto: Martin Zaoral *QT¾éGM
Foto: Martin Zaoral
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PROSTĚJOV Páté pokračování pro vás připravil
PROSTĚJOVSKÁ Večerník,
který od počátku května mapuje aktuální situaci uvnitř politických stran a hnutí, které se
připravují na komunální volby
v Prostějově. Ty se uskuteční
v pátek 23. září a v sobotu 24.
září, ovšem už nyní všechny
politické subjekty pilně pracují
jak na sestavování kompletních
kandidátních listin, tak na prvních akcích v rámci svých předvolebních kampaní.
DnešníčástseriáluKOMUNÁLNÍ
VOLBY 2022, který v první fázi
potrvá do startu letních prázdnin, aby se pak na stránky nejčtenějšího regionálního periodika vrátil zhruba v polovině
srpna, je zaměřena na aktuální
akce, které se udály na území
Prostějova. Nechybí ani prezentace jednotlivých subjektů.
Příště na chvíli statutární město
opustíme a vydáme se do regionu. Konkrétně máme v plánu
zjistit, jaká je situace v Konici,
Kostelci na Hané, Plumlově
a Němčicích nad Hanou.
A v budoucnu se zaměříme i na
menší městyse a obce z celého
Prostějovska.
Dvoustranu připravil
Petr Kozák

6. června 2022
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Hnutí ANO 2011 připravilo báječné Þki*΄_tk*k+΄ÍÕ¢a*$_Ô͜
PROSTĚJOV Hnutí ANO 2011
v Prostějově zahájilo svoji kampaň před komunálními volbami stylově. V sobotu odpoledne uspořádalo ve spolupráci
s dnes již legendárním moderátorem Petrem Salavou kulturní
odpoledne v Národním sportovním centru v Prostějově.
Právě Salava uváděl soutěžní
show pro návštěvníky akce,
kteří si tak mohli vyzkoušet své
znalosti z historie muzikálové a filmové hudební tvorby.
Centrem se nesly písničky známých autorů minulých let.

Národním sportovním centrem zněly
BYLI JSME
U TOHO
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FQUVCNKUQWV÷åPÊQV¾\MWQEGPW
2x foto: Michal Kadlec
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reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Odpolední zábavnou akci zahájil primátor Prostějova František Jura, který
je opět lídrem kandidátky hnutí ANO
2011 pro komunální volby v Prostějově. „Připravili jsme pro vás díky Petru
Salavovi úžasný program. Chci vás pozdravit jménem celého místního sdružení hnutí ANO a jsem moc rád, že
tady jste. My touto akcí startujeme svoji
předvolební kampaň a já věřím, že nám
zachováte přízeň. Přeji vám krásný den
a příjemný zážitek,“ přivítal návštěvníky
romantické procházky hudební historií
spojené se soutěží o ceny.

Když byl v minulém týdnu v našem
městě oceňován Podnikatel Prostějova
2022, nechyběl mezi oceněnými zakladatel firmy Bike Garage Roman Hájek.
Kdo má v našem městě kolo, pravděpodobně už slyšel o Romanu Hájkovi
a jeho „garážovém“ cykloservisu vyhlášeném prvotřídními službami! Pro
milovníky kol toho dělá ale opravdu
hodně i ve svém volném čase. Na dvou
místech ve městě například instaloval originální dřevěné servisní panely
vlastní výroby, které každému cyklistovi bezplatně pomohou s nejnutnější
opravou. S partou nadšenců navíc na
Záhoří vybudoval svépomocí úžasný
trailový areál pojmenovaný Hanácké
stezky, který vyhrál jednu z Cen
Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu. Čerstvý držitel ocenění podnikatelský Srdcař Prostějova zkrátka
cyklistikou žije. A teď mu přibude ještě

Vzápětí Petr Salava přivítal na pódiu fenomenálně předvedl díla tvůrců Jiří- Karla Svobody a mnohých dalších. Nádlouholetého dirigenta orchestru ho Šlitra i Jiřího Suchého, Karla Haš- vštěvníci se bavili také díky legendárKarla Gotta a emeritního profesora lera, Jaroslava Uhlíře, Zdeňka Svěráka, ním skladbám od Beatles či Olympiku.
Pražské konzervatoře Pavla Větrovce.
„Nachystali jsme si pro vás celou řadu
slavných melodií z dlouhé hudební
české i světové historie. Celý program
obohatíme soutěží o zajímavé ceny
a následně vylosujeme celkového vítěze ze dvanácti dílčích soutěží,“ přednesl
divákům Petr Salava. Během následující hodiny Pavel Větrovec hrál a zpíval
velice známé evergreeny a návštěvníci
v sále měli za úkol uhodnout buď autora skladby, jejího textaře, nebo film,
jehož melodie byla nedílnou součástí.
Zazněly melodie z první republiky, ze
zlatých šedesátých let minulého století, 2GVT5CNCXCEGNÚQFRQNGFPÊRTQITCOOQFGTQXCNCRQMN¾FCNFKX¾MčOQV¾\M[0¾O÷UVGMRTK
Foto: Michal Kadlec
ale také z pozdější doby. Pavel Větrovec O¾VQTC,KąÊ4Q\GJPCNF¾XCNDGFNKXÚRQ\QTPCURT¾XPÆQFRQX÷FK

jedna role, a sice porvat se za cyklisty vislých osobností bude proto na jeda jejich sport v komunálních volbách. nom z čelných míst Jana Valentová,
která dokázala, že je možné bez veřejných dotací vybudovat úspěšné a oblíbené mateřské centrum, kterým je
„Jsem hrdá, že Romana Hájka znám „její“ Lodička na Netušilově ulici.
a že mohu trochu pyšně prozradit, že
bude jednou z nových tváří, která se
objeví na ‚naší‘ kandidátní listině coby
nezávislá osobnost města Prostějova!“ Novou tváří kandidátky bude i další živuvedla jednička kandidátky ODS a ne- nostnice a nezávislá kandidátka Jana
závislých osobností města Prostějova Petříková, která provozuje vyhlášenou
Milada Sokolová. Na kandidátce, kte- palačinkárnu Pall & Chinky na„Ruďáku“
rou povede tato aktivní náměstkyně a širší veřejnost ji zná i díky už tradičně
primátora, přitom nebude Roman organizovaným tematickým palačinkoHájek zdaleka jediným zástupcem vým večerům v různých stylech.
živnostenského stavu. „Oslovili jsme Třetí výraznou živnostnicí, která svou
několik osobností z tohoto prostře- kandidaturou podpoří kandidátku
dí, které jsou ve své práci také srdcaři ODS a nezávislých osobností, bude
a dokázaly vybudovat v jejich oboru provozovatelka firmy Prachovka, ale
něco originálního,“ vysvětlila Milada také občerstvení U Rockyho Zuzana
Sokolová. Na kandidátce ODS a nezá- Kubíčková. A sestavu úspěšných žen,

Pro cyklisty

Jakmile dozněla jednotlivá ukázka, Petr
Salava položil divákům otázku spojenou s historií dané melodie. Kdo se přihlásil jako první a správně odpověděl,
obdržel z rukou náměstka primátora
a druhého v pořadí kandidátní listiny
hnutí ANO v Prostějově Jiřího Rozehnala hodnotnou cenu.
Zábavné odpoledne ještě více vyšperkovalo vystoupení sólisty opery a operety Moravského divadla v Olomouci
a frontmana kapely Elán Haná Tribute
band Jakuba Rouska. „Díky této akci
jsem omládla minimálně o padesát let!
Připomněla jsem si jak dávné filmy, tak
i slavné muzikály. Víte, jsem z generace, která byla u začátků skupin Beatles
nebo u nás Olympiku, jimž jsme fandili. Dnes jsem byla hodně dojatá, když

Ženy v čele

které se vrhly na podnikání, doplní
i Kateřina Čermáková, jež vede známý Svatební salon Marilyn, a Markéta
Valentová z Marky obchůdku.
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Spojení ODS, nezávislých osobností
a prostějovských živnostníků s výrazným příběhem má svou logiku.
Zastupitelé ODS a nezávislých osobností totiž mimo jiné patřili k iniciátorům návrhu, díky němuž byl Prostějov
jediným větším městem široko daleko,
které v době covidu finančně přímo
pomohlo „svým“ živnostníkům a malým podnikatelům. Prostějov se i díky
zastoupení ODS a nezávislých osobností ve vedení města zkrátka ke svým
živnostníkům neotočil zády.„O podpoře živnostníků a malých firem u nás jen
nemluvíme. A chceme v tom pokračo-

CIPOÁ+,
plánů předsedů nebo lídrů kandidátních listin lze
vyčíst, že všichni chtějí
dosáhnout výsledků lepších než v roce 2018. No,
uvidíme...

Před čtyřmi lety se díky hlasům voličů dostal do prostějovského zastupitelstva
rekordní počet devíti politických subjektů. V komunálních volbách v roce 2018

se o voličskou přízeň ucházelo třináct stran a hnutí,
čtyři z nich však skončily
s minimálním volebním ziskem bez šancí na mandáty
v zastupitelstvu.

Je dobojováno aneb zazvonil zvonec a touze maturantů urvat
první místo či nějakou další cenu byl minulý pátek 3. června učiněn
konec. Po měsíci pilného hlasování skončila naše velká soutěž
„O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU“.
Připomeňme, že v semifinálových dějstvích se postupně představila
podle výběru redakční rady plná dvanáctka nejpovedenějších tabel. A bylo pouze na vás, abyste z výčtu zvolili to, které vám přijde
nejzajímavější či nejvtipnější, čímž jste jej posunuli do finálového
půltuctu. Následně jste pak během uplynulých dvou týdnů vybírali
konečného vítěze i další medailisty.
Všechny hlasy, které jste nám posílali na naše internetové stránky
www.vecernikpv.cz, prostřednictvím výstřižků tištěného Večerníku
či na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz, SMS zprávou na číslo
608 960 042 nebo telefonicky na číslo 582 333 433 jsme sečetli a nyní
vám přinášíme konečné výsledky!
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Zvítězila díky tablu umístěnému ve výloze drogerie Ráj
na náměstí T. G. Masaryka. Třída od nás získává ceny
v hodnotě zhruba 34 200 Kč.
Jedná se o volný vstup pro celou třídu na dvoudenní festival
Přehrady fest (prehradyfest.cz), představení pro celou třídu
v kině Metro 70 (www.metro70.cz), voucher na konzumaci
pro celou třídu od restaurace Šnyt (www.snytpv.cz) a balíček
drogerie dle počtu lidí ve třídě.
A jako bonus pak obdrží PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu v ceně 23 400 Kč.

Výjimečný Prostějov

3ÁOîUNOQÁQ@QJG=µ>CJ=C<EPE@
v tuto chvíli říct, která ze
stran či hnutí by byly spokojené s výsledky, kterých
dosáhly před čtyřmi roky.
Ovšem z dosavadních
Večerníkem
zjištěných
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Srdcaři pro Prostějov: Kola v garáži, mateřské centrum i palačinky
Kandidátku ODS a nezávislých osobností posílily výrazné nové tváře

Opakování je matka
moudrosti, a tak určitě
není bez zajímavosti připomenout si výsledky komunálních voleb v Prostějově z roku 2018. Těžko
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se ziskem KODVĒ
vat i další čtyři roky, tentokrát už s garancí výrazných živnostníků, kteří do
toho teď jdou spolu s námi,“ uzavřela
Milada Sokolová.
(pr)
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subjekt
1. ANO 2011
2. Na rovinu!
ϯ͘WĠsĠēŬŽ
ϰ͘K^ĂŶĞǌĄǀŝƐůĠŽƐŽďŶŽƐƚŝŵĢƐƚĂWs
ϱ͘^^
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8. SPD
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ƉŽēĞƚ
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7

15,94
12,92
11,85
11,23
8,43
7,42
7,33
6,43

6
5
4
4
3
2
2
2

0,93
0,59
0,21
0,17

0
0
0
0

Zdroj: www.volby.cz
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Stejně jako v případě vítězů i toto tablo jste mohli vidět
v drogerii Ráj na náměstí T. G. Masaryka. Tato třída se
může těšit na ceny za 10 000 korun.
V tomto případě jde o bowling pro celou třídu v Bowling
Palace v ulici Újezd (www.bowlingpalace.cz), voucher pro jednorázový vstup do prostějovského aquaparku pro celou třídu
(www.dsp-pv.cz) a vstup pro třídu na výstaviště Flora Olomouc
(www.flora-ol.cz).
Bonusem je MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku pro celou třídu v ceně 3 600 Kč.

Že se návrat po koronavirové pauze vydařil a letošní ročník se těšil
opět velkému zájmu, o tom svědčí i fakt, že tablo Střední zdravotnické
školy, jež skončilo na třetím místě, získalo přes dvě tisícovky hlasů.
Tento počet by přitom při posledním plnohodnotném ročníku před
třemi lety s přehledem takřka stačil na celkové vítězství! A rok předtím
by jej získal pohodlně.
Tentokrát se z triumfu, a to hned dvojnásobného, radovali studenti a studentky RG a ZŠ Otto Wichterleho. Pozici lídra udržela třída 6.N, jejíž tablo visí ve vitríně Ráj drogerie na náměstí T. G. Masaryka, na stříbrné pozici skončila sousední parta ze 4.V, kterou najdete na náměstí E. Husserla
v prodejně Meduňka. Bronzová je už zmíněná„zdravka“, konkrétně 4.A, na
níž se můžete zajít podívat opět do Ráj drogerie na náměstí T. G. Masaryka.
S velkou ztrátou za medailovými pozicemi skončila zbývající trojice:
„béčko zdravky“, „obchodka“ i Art Econ.
Slavnostní předání cen plánujeme na středu 15. června.

'58+e0¼672
s celkem 3 235 Hlasy

obsadila
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Druhé místo získala díky tablu umístěnému v prodejně
Meduňka na náměstí E. Husserla, čímž si vysloužila
ceny v hodnotě 16 000 Kč.
Konkrétně získává výlet na hrad Šternberk autobusem
společnosti Konečný v hodnotě 10 tisíc korun (www.hradsternberk.cz a www.autobusykonecny.cz), pizzu pro celou třídu
(cca 15 ks) od společnosti Vosíme.cz (vosime.cz) a představení
pro celou třídu v letním kině Mostkovice.
Jako bonus získávají ČTVRTLETNÍ PŘEDPLATNÉ
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku pro celou třídu v ceně 11 700 Kč.
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Prostějovské Gymnázium Jiřího Wolkera, jehož zřizovatelem je Olomoucký kraj, dlouhodobě klade důraz na kvalitní
a intenzivní mezinárodní spolupráci. V posledních letech
její páteř tvoří školy ve Finsku, Dánsku a Španělsku, se
kterými prostějovská škola spolupracuje v rámci projektů
z programu Erasmus+. Studenti mají možnost poznat své
vrstevníky z jiných evropských zemí, učitelé zase využijí
možnost v zahraničí absolvovat v rámci dalšího vzdělávání
kurzy jazykové i metodické.
Before and After – Cultural
Landscapes in Europe

Jeden z mezinárodních projektů,
kvůli covidu odsunutý o rok, na
GJW právě v těchto dnech končí. Ještě předtím ale na nejstarším
prostějovském gymnáziu stihli
zorganizovat mezinárodní projektové setkání. Účastníci z partnerských škol ve Finsku, Dánsku
a Španělsku se ve dnech 5. – 11.
května 2022 sešli v Prostějově, aby
se zamysleli nad historií různých
míst a jejich současnou podobou.
Hlavní myšlenkou celého projektu
je najít místa ze starých pohlednic
a vyfotit je z pokud možno stejného úhlu a zjistit tak, jak se promě-

účastníků, které proběhne v červnu v dánském Odense.
Úspìšná akreditace
2021–2027

nila v běhu desetiletí kulturní krajina, ve které žijeme.
Zahranièní studenti
ve sladovnì a cukrovaru

Hlavním tématem španělské části projektu byla proměna krajiny
pod vlivem dobývání nerostných
surovin, ve Finsku se studenti zamýšleli nad vlivem využití vodní
energie z jezer, v Dánsku je téma
doprava ve městě, no a na hanácký Prostějov vyšlo téma zemědělství a potravinářství. Zahraniční
studenti proto navštívili sladovnu
Castello a cukrovar ve Vrbátkách.
Na obou místech se dozvěděli
o zásadních změnách, ke kterým

<CJTCPKéPÊJQUVÆ),9UKXT¾OEKRQD[VWRTQJNÆFNK2WPMGXPÊLGUM[P÷
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Prostìjov a Olomouc
v jednom odpoledni krátce předNejvíce času přirozeně studenti staveno i naše krajské město Oloz partnerských školy GJW trávi- mouc, kde mohli obdivovat monuli na Hané, kde byli i ubytovaní mentální barokní sloup Nejsvětější
v hostitelských rodinách pros- Trojice – další památku UNESCO.
tějovských studentů. Čekala je Hosté byli u nás na Hané spokojekomentovaná prohlídka města ni a naši místní studenti se už od
/HGQLFHD0RUDYVNÙNUDV
i prohlídka Národního domu – ar- skončení prostějovského setkání
Region Hané zahraniční hosté chitektonické perly. Hostům bylo těší na závěrečné setkání všech
opustili hned dvakrát, poprvé když
navštívili slavný zámek v Lednici –
památku UNESCO na jihu Moravy. I zde byla možnost v rámci
komentované prohlídky zamyslet
se nad historií místa s vazbami
Moravy na Vídeň. Z pořízených
fotografií, při jejich srovnání se
starými pohlednicemi, je patrné,
že o státní zámek Lednice se v ČR
dobře staráme, což hosté kvitovali.
Den byl zakončen příjemnou vycházkou zámeckým parkem k minaretu. Velký dojem na zahraniční
návštěvníky udělala i prohlídka
Punkevních jeskyní a propasti Ma·éCUVPÊEKRTQLGMVWXCTG¾NWEWMTQXCTWXG8TD¾VM¾EJ
cocha.

v těchto oborech v uplynulých
letech i staletích došlo, obě instituce jsou totiž nejen významným
hospodářským prvkem v regionu, ale i podniky s impozantní
historií.

Koncem tohoto projektu se Gymnázium Jiřího Wolkera s mezinárodní spoluprací nehodlá loučit,
právě naopak. Díky akreditaci
přidělené GJW minulý rok a na základě žádosti podané letos na
počátku roku byl GJW přidělen
grant na následujících 15 měsíců. V plánu je realizovat jazykové
a metodické kurzy pro učitele v zahraničí, skupinové pobyty žáků
na partnerských školách a nově
i individuální výjezdy studentů,
kteří na vybraných školách v Dánsku, Finsku i Španělsku budou mít
možnost vyzkoušet si krátkodobě
středoškolské studium v místních
podmínkách. Všechny zmíněné
projekty Erasmus+ jsou spolufinancovány z prostředků Evropské
unie.
(pr)

Literární ceny GJW pøedány na festivalu Chayim
mýšlely nad návraty domů. Soutěž byla totiž vyhlášena v rámci
festivalu Chayim (chayim.cz),
který si kladl za cíl připomenout
80. výročí transportů prostějovských Židů. Z 1140 lidí se vráti-
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za povídku „Já už se domů
nevrátil”
Bára Ambrožová, SOŠPO,
za povídku „bez názvu“
• Monika Bartošíková,
SOŠPO, za povídku
„Milosrdenství”
Mladým autorkám je namístě pogratulovat a nezbývá než se těšit
na další ročník literární soutěže,
tentokrát už půjde o půlkulaté
výročí, ceny na GJW budou udělovat popáté. Sponzorem soutěže
je o.p.s. Gaudeamus při GJW.
•
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Čtyřiačtyřicátý ročník Středoškolské odborné
činnosti hostila v úterý 10. 5. Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého. Studenti GJW
tam úspěšně obhájili své práce, které pilovali
po stránce formální i odborné po celé dva až tři
školní roky.
V oboru číslo 3 Chemie získal 3. místo David Popelka (O8.A) s prací Vývoj inhibitorů cyklin-dependentních kináz a 7. místo obsadil Matěj Mrva
(O7.B) s prací Reakce rostlin na abiotický stres s využitím reaktivních forem kyslíku.
V oboru č. 6 Zdravotnictví zvítězila a na celostátní
přehlídku v Kutné Hoře míří Petra Polesová (O7.A)
s prací Příčiny vzniku bílých skvrn na zubní sklovině
a možnosti jejich léčby. Práce reflektuje aktuální praxi
zubních lékařů specialistů, se kterými autorka konzultovala odborné otázky včetně položek rozsáhlého
dotazníkového šetření. Přínos práce spočívá v edukační činnosti adresované cílové skupině potenciálních pacientů i jejich rodičů prostřednictvím jak on-line dotazníku, tak edukačního letáku, který je sdílen
on-line a je také vyvěšen v ordinacích a školách.
Studenti Gymnázia Jiřího Wolkera svými úspěchy v SOČ dlouhodobě dokazují, že propojení Maturity na Gymnáziu Jiřího Wolkera byly letos úspěšné, odmaturovalo 98 studentů. U předávání
akademického světa se středoškolským prostře- maturitního vysvědčení v aule školy nechyběly zástupkyně města a kraje, RNDr. Alena Rašková
(pr) a Ing. Milada Sokolová.
dím je více než možné.

22060110952

Už tradiční se stala literární soutěž, kterou Gymnázium Jiřího
Wolkera každoročně pořádá od
roku 2018. Literární talenty ze
škol z celého Prostějovska se
letos v rámci tématu soutěže za-

lo pouhých 109 a ve městě našli
domy, ve kterých vyrůstali, ale
domovy už nikoli, mnozí z nich
byli jediní, kdo přežil z celé rodiny. I proto v Prostějově po válce
zůstala žít jen desetina z nich,
ostatní odešli většinou do zahraničí.
S obtížným tématem se popasovala nejlépe trojice dívek, ty byly
v Národním domě v pátek 28.
května 2022 oceněny.
• Nelly Grulichová,
ZŠ a MŠ v ulici Palackého,
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ELMO-PLAST ODSOUZEN
7!õ,3-,!3,!6
Firma musí zaplatit 200 tisíc korun,
její jednatel 100 tisíc

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Elmo-plast z malé obce, kde trvale žije
zhruba 230 obyvatel, prošel v uplynulých letech bouřlivým rozvojem. Od
počátku se zaměřil na výrobu plastových potrubí pro vodovody a kanalizace. Ve svém oboru patřil mezi špičku
nejen v republice, ale i v Evropě a postupně expandoval. O to překvapivější
bylo, když se společnost již v roce 2017
nečekaně dostala do insolvence. Z insolvenčního rejstříku vyplývalo, že
pohledávky 41 věřitelů tehdy činily
závratných 695 milionů korun. Velice brzy však insolvenční správce nařídil
reorganizaci a společnost mohla i nadále vyrábět. Objem výroby přitom stále
zůstával ve výši minimálně 25 milionů
korun měsíčně.
Už v polovině března však problémy
Elmo-plastu dospěly až k prostějovskému soudu. Jeho jednatel Ivo

Martínek byl obžalován z trestného
činu krácení daně, k němuž měl využít své vlastní firmy. Státní zástupce
Jaroslav Miklenda jej obvinil z toho, že
opakovaně uplatňoval odpočet DPH
u něčeho, na co neměl nárok. K tomu
využil právě „svého“ Elmo-plastu, krýt
jej měl také ekonom společnosti Miloslav Řehulka. Na celé čachry s účetními
doklady upozornili zaměstnanci finančního úřadu. Pokud by se tak nestalo,
způsobil by Ivo Martínek státu škodu ve
výši přesahující milion korun. K tomu
však díky zásahu ze strany „finančáku“
nakonec nedošlo.

Padly peněžité
tresty
Po podrobném dokazování padl v úterý 31. května rozsudek. Obžalovaní Ivo
Martínek, Miloslav Řehulka a společnost Elmo-plast byli uznáni vinnými
v jednom z celkem dvou žalovaných
skutků. „Soud konstatoval, že v tomto
případě doklady předložené finančnímu úřadu neodpovídaly realitě a byly
obžalovanými dodány za účelem ne-

Ohrozim (mls) – Právě dnes, tedy
v pondělí 6. června, byla zcela uzavřena část silnice v Ohrozimi ve směru
na Lešany. Uzavírka by měla trvat do
26. června. Důvodem je její více než
potřebná rekonstrukce. Komunikace
se totiž po výstavbě kanalizace nachází
v naprosto dezolátním stavu.

Otaslavice (jaf) – Dvakrát během
května obyvatele Otaslavic vyděsila
siréna svolávající hasiče. Ani jednou
z toho ale naštěstí nebylo nic vážného.
Poprvé se jednalo o nahlášený požár, ke
kterému vyjela řada jednotek, ale ukázalo se, že velký oheň a kouř nezpůsobil
požár objektu, ale pouze nevydařené
grilování. Ve druhém případě byl příčinou výskyt uhynulých ryb v potoce, ke
kterému kromě hasičů přijeli i z povodí
Moravy a ochránci přírody. V tomto
případě se ale ukázalo, že někdo ryby
pouze vyhodil z domácího jezírka, nešlo tak o kontaminaci.

'NOQRNCUV UG \CO÷ąWLG PC XÚTQDW
RNCUVQXÚEJ RQVTWDÊ RTQ MCPCNK\CEG
Foto: www.firmy.cz

oprávněného vylákání nadměrného
odpočtu DPH,“ vysvětlil státní zástupce
Jaroslav Miklenda.
V případě druhého skutku však soud
obžalované zprostil obžaloby. „Senát
v tomto případě vzal v potaz, že obžalovaní jednali na základě poskytnutých
rad advokáta, což on sám u soudu
dosvědčil. Tudíž odpovědnost za čin
přešla na něj,“ vysvětlil předseda senátu
Petr Vrtěl.
Jednatel Elmo-plastu Ivo Martínek
byl tedy odsouzen k dvouletému
trestu vězení, který mu byl podmíněně odložen na dva roky. Kromě
toho má na náhradě škody zaplatit
částku 100 tisíc korun. Společnost Elmo-plast pak částku 200 tisíc korun.
„Senát přihlédl k faktu, že jednáním
obžalovaných měla být způsobena
finanční újma státu. Polehčující okolností však bylo, že Ivo Martínek daň
nakonec řádně zaplatil,“ vysvětlil Petr
Vrtěl.

Církev daruje
høbitov

,GFPCVGNURQNGéPQUVK'NOQRNCUV+XQ/CTVÊPGMCLGJQU[P.WM¾wWRTQUV÷LQXUMÆJQ
UQWFW
Foto: Martin Zaoral

Ekonom přiznal
vinu
Nejlépe z celé záležitosti vyšel obžalovaný manažer Miloslav Řehulka,
kterému soud nadělil roční podmínku s dvouletým odkladem. „V tomto
případě jsme u obžalovaného zohlednili jeho prohlášení viny,“ upozornil Petr
Vrtěl.
Rozsudek dosud není pravomocný a obě procesní strany si pone-

chaly lhůtu pro možnost odvolání.
Jak už Večerník upozornil, není to však
v případě Elmo-plastu rozhodně vše.
Stejná společnost u Krajského soudu
v Brně čelí další trestní žalobě. Viněna
je tentokrát z dotačního podvodu a poškození práv EU. Způsobená škoda by
se v tomto případě měla šplhat až ke 20
milionům korun. Ve věci již v květnu
proběhlo první hlavní líčení, dá se
však předpokládat, že rozsudek padne nejdříve o prázdninách.

=QiNODďiNXVHEUDOLFRPRKOLDRGMHOL
NA VÁŠ NÁMÌT

Tankodrom
zcela uzavøen

V Otaslavicích
se plaší

PROSTĚJOV Dalo se to čekat. Společnost Elmo-plast působící
v Alojzově byla uplynulé úterý zatím nepravomocně odsouzena za
pokus o daňový podvod. Společnost má dle rozsudku na náhradě
škody zaplatit 200 tisíc korun, její jednatel Ivo Martínek pak dalších
100 tisíc korun. K podmíněnému trestu byl odsouzen také ekonom
společnosti Miloslav Řehulka. Ve hře byl dokonce i možný zákaz činnosti, k němuž však předseda senátu Petr Vrtěl nakonec nepřikročil.

PŮVODNÍ
zpravodajství
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VŠE ZACHYTILA KAMERA!

VRANOVICE-KELČICE Krádež
doslova za bílého dne se odehrála
uplynulý čtvrtek v obci Vranovice-Kelčice. Zaparkovaný nákladní vůz
s pootevřeným oknem neunikl pozornosti projíždějící skupině osob,
která situaci využila a vyrazila prozkoumat, zda se do automobilu není 6TQLKEGRCEJCVGNčRQFNGMCOGTQXÚEJ\¾\PCOčPGNQWRKNCRQRTXÆ
(QVQéVGP¾ą8GéGTPÊMW
možné dostat. A to se jim také poda- 
la krátké nepřítomnosti řidiče náklad- lené. Nejprve vyrazilo na obhlídku teřilo…
ního vozidla, který nechal pootevřené rénu vozidlo, následně se k autu vydala
Jan FREHAR
okénko na kraji cesty. Rozhodně se dvojice osob maskovaných rouškami.
Skupina zlodějů si ve čtvrtek 2. června nejednalo o žádné nováčky v oboru, A zatímco jeden bral všechny cennoskrátce po poledni vyhlédla lup a využi- protože vše měli velmi dobře promyš- ti, druhý kontroloval na křižovatce, zda

je čistý vzduch. Z auta pachatelé vzali
řidičovu ledvinku, v níž měl veškeré
doklady, karty, drobnou hotovost
i kartu řidiče. Po akci trvající jen pár
sekund pro oba přijel osobní automobil zpátky a všichni okamžitě z místa
činu odjeli.
Celý incident však zachytila kamera
a policie tak má k dispozici řadu důkazů i SPZ dotyčného vozidla. Mělo
by se jednat o známou partičku zlodějů, z nichž dvojice byla prokazatelně

tmavší pleti a střední výšky. Odcizené
věci ani pachatele se ale zatím nepodařilo nalézt. Mlčí prozatím i samotná policie. Na v pátek zaslané dotazy
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje totiž do
uzávěrky vydání neodpověděla.
Nebýt kamerového záznamu, který
celou situaci zachytil, by byl případ těžko řešitelný. Ukázalo e, že i neuzavřené
okénko u auta může být za chvilkové
nepřítomnosti problém.

Konice (mls) – Dobudovat chodníky, vytvořit vhodná zákoutí s lavičkami a umístit chybějící kolumbárium.
Takové úpravy plánuje město Konice
s místním hřbitovem, jenž však stále
patří Římskokatolické církvi. Ta by jej
měla v dohledné době darovat městu,
jež se následně bude moci pustit do
přípravy projektové dokumentace na
kompletní úpravu hřbitova.

7RÄQRXXzDXWREXV\
neprojedou
Hamry (mls) – Autobusy mířící z Prostějova do Boskovic přes Protivanov už
nebudou zajíždět na točnu v Hamrech.
Důvodem je probíhající výstavba kanalizace a uložení stavebního materiálu
v prostoru točny. To komplikuje otáčení autobusů s přívěsným vozíkem na
jízdní kola. Stavební práce jsou v obci
plánovány až do konce letošního října.

9lHOÄLY\ÄLVWLOL
vodu
Želeč (jaf) – Minulou středu se v dopoledních hodinách museli obejít
obyvatelé Želče bez vody. Probíhalo
totiž odkalování a čištění vodovodního řadu, kvůli kterému byl snížen tlak
vody, poznat to bylo i na její čirosti.
O čištění informovala obec předem,
takže to pro občany neznamenalo větší
komplikace. Výsledkem je čistá voda.

22060310968
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Bral hokejky i dron
V pondělí 30. června oznámil policistům majitel, že se do jím pronajatých prostor v areálu firmy
nedaleko obce Skřípov vloupal neznámý pachatel a napáchal mu tam
škodu za bezmála 66 000 korun.
Odstranil visací zámky z mříží
a z objektu odnesl sbírku limitovaných zapalovačů, pistoli na stříkání obrazů, dron s ovladačem, 140
kusů energetických nápojů, jeden
nůž z limitované edice z filmu Kobra, dvě dřevěné hokejky a plastovou tašku. Pak skladové prostory
opustil. Po zajištění stop a zadokumentování zahájili policisté úkony trestního řízení pro podezření
z trestného činu krádeže.
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Pøehrada zatím na jednièku

SE PPLATILO
LATILLO ŠIŠKAMI
ŠIŠŠKAMI
Oblíbenou akci navštívil i trojnásobný mistr světa
DZBEL Máte doma spoustu borových šišek a nevíte co s nimi? Pak s ni- PŮVODNÍ
mi můžete směle zaplatit v pohádkovém království, které uplynulou reportáž
sobotu 4. června už po osmadvacáté otevřelo své brány v krásném lese
pro Večerník
v okolí tábořiště Borová u Dzbele. Nával byl pořádný, ve společnosti rodičů sem zamířilo celkem 592 dětí. Všechny uvítal vládce zdejších lesů Martin
Boronoš a posléze už na ně čekala pohádková stezka s tuctem zastave- ZAORAL
ní.V cíli pak nechyběla skutečně velkorysá sladká odměna a také přebo- 3RWWHUHP VEtUiQt EDUHYQêFK YUã
hatý doprovodný program, jemuž vévodilo vystoupení trojnásobného NĤ V .ĜHPtONHP D 9RFKRPĤUNRX
mistra světa Martina Šimůnka a také oblíbená recesistická spartakiáda. YDĜHQt Y SHNHOQpP NRWOL V þHUW\

SR]QiYiQtNYČWLQVPRWêOHP(PD
5R]FYLþND V %REHP D %RENHP YpKR PtþNX V EtORX SDQt VWDYČQt QXHOHP RVYRER]RYiQt SULQFH]Q\
VNOiGiQtSX]]OHVEHUXãNDPLKi]H S\UDPLG\V3DWHPD0DWHPSUROp V SULQFHP 0UĖXVHP ]H ']EHOH
QtNURXåNĤQDKRXE\V5XPFDMVHP ]iQtWXQHOXVHâPRXOLQNRXKOHGiQt D NRQHþQČ ORYHQt U\E V KDVWUPD
D 0DQNRX SĜHQiãHQt SLQJSRQJR NRX]HOQêFK SĜHGPČWĤ V +DUU\P QHP 7DN WR E\O WXFHW ~NROĤ ]D

QČå SRXWQtFL SRKiGNRYêP OHVHP
X']EHOH]tVNiYDOLEDQNRYN\VQH
WUDGLþQt PČQRX 7RX E\O\ ERURYp
ãLãN\=DQČVLSDNYFtOLPRKOLNRX
SLWSDUiGQtVXYHQêUDNWRPXMHãWČ
GRVWDOLSRĜiGQRXVODGNRXRGPČQX
Oblíbený Pohádkový les se ve
Dzbelu konal po dvouleté pauze. Ä%\OLMVPHKRGQČ]YČGDYt]GD
OLGpEČKHPFRYLGX~SOQČQH]OHQL
YČOL1DãWČVWtVHWDN~SOQČQHVWD
OR YH VSROHþQRVWL URGLþĤ N QiP
GRUD]LOR SĜHVQČ  GČWt FRå MH
QD QDãH SRPČU\ GREUp 1iã UH
NRUGGČWtVLFHQHSDGODOHLWDN
MVPH XUþLWČ VSRNRMHQL âHVW VHW MH
LGHiOQtSUĤPČUNWHUêMVPHVFKRS
QL]YOiGQRXWEH]YČWãtFKSUREOpPĤ
L IURQW³ ]KRGQRWLO DNFL ]D RUJD
QL]iWRU\ %RKXPLO 1RYiN 6'+
']EHONWHUêDNFLVSROHþQČVREFt
']EHOSRĜiGDO

jjaký
akký byl
byyl pohádkový
pohháddkový les
les ve
ve dzbelu...
dzbeeluu...

3x foto: Martin Zaoral

9¿æQ¿QHKRGDQDVHYHUQËPREFKYDWX

MOSTKOVICE Nejistá sezóna. Tak
se jmenuje letos pětadvacet let starý
film z dílny Svěrák–Smoljak. Stejně
tak by se ale dala nazvat každá sezóna
na plumlovské přehradě, tu aktuální
nevyjímaje. Pravidelně zde provozovatele pláže a taky jejich návštěvníky trápí
sinice. Zatím tomu tak ale není, první
měření hygieniků dopadla dobře. Co
ale přinesou další měsíce?

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

Lidé odcházeli naprosto spokojeni.Ä%\ORWRSDUiGQt3URãOLMVPHVH
NUiVQRXSĜtURGRXWURFKXVL]DVRX
WČåLOLDPDOiVHMHãWČVWLKODY\GRYi
GČWQDVNiNDFtPKUDGČ$QLMtSDN
QHYDGLOR åH QHGRVWDOD FXNURYRX
YDWXQDNWHURXVHFHORXFHVWXWČãL
OD D NWHUi E\OD SUR VRXWČåtFt ]GDU
PD-HQåHP\XåMVPHQHPČOLþDV
DE\FKRPþHNDOLWXGORXKRIURQWX³
]KRGQRWLODMHGQD]PDPLQHN
3RKiGNRYê OHV YH ']EHOX L OHWRV
QDEtGO VNXWHþQČ ERKDWê GRSUR
YRGQê SURJUDP MHPXå WHQWRNUiW
YpYRGLORY\VWRXSHQtF\NOLVWLFNpKR
NDVNDGpUD 0DUWLQD âLPĤQND NWH
Uê VH VWDO WURMQiVREQêP PLVWUHP
VYČWD Y ELNHWULDOX Ä3ĤYRGQČ PČO
VHVYRXF\NOLVWLFNRXVKRZGRUD]LW
-DQ 6ODGNê DOH NYĤOL QHQDGiOêP
SRYLQQRVWHP ]D VHEH QD SRVOHGQt

Seniorku vystříhali hasiči! v Pivínì byl dopaden
2QUT¾åEGFXQWXQ\KFGNO÷NKURQWUVWRT¾EGKJCUKéK6KX[UVąÊJCNK
\TCP÷PQWUGFOFGU¾VKNGVQWąKFKéMW\PCDQWTCPÆwMQFQXM[
ZHQVQ2QNKEKGè4C*<51NQOQWEMÆJQMTCLG

ství policie Olomouckého kraje s tím, že
po vyproštění skončila žena v rukou zdravotníků, kteří ji ošetřili a převezli na další
vyšetření do nemocnice. Ze špitálu další
podrobnosti o jejím zdravotním stavu nedorazily. „Ke zranění jiných osob nedošlo,“
dodala Zajícová. Dechová zkouška u obou

řidičů byla negativní a škoda byla předběžně vyčíslena na 100 000 korun.
Na místě nehody měli spoustu práce hasiči.
„Po srážce dvou vozidel zůstala v jednom
z nich zaklíněná osoba. Hasiči pomocí
hydraulického rozpínáku a nůžek odstranili dveře a vyprostili ji na páteřní desce ven.

Během zásahu ji ošetřovali uvnitř vozu záchranáři. Následně jsme ji předali do péče
Zdravotnické záchranné služby. Postarali
jsme se o protipožární zabezpečení a zajistili jsme místo nehody,“ uvedla Lucie Balážová, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. (mik)

PŮVODNÍ
zpravodajství

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz
7RQUNGFPÊJQFXCP¾EVÆJQUVCPQXKwV÷UGF÷VKUGVMCN[UGFXQLKEÊXQFPÊMčCOQJN[UKPC
EJ[VCVT[D[
Foto: Martin Zaoral

FKYtOL SRVODO VYpKR XþLWHOH³ Y\
VYČWOLO V ~VPČYHP %RKXPLO 1R
YiN Obrovské nadšení publika
pak sklidila odpolední spartakiiGQtUHFHVHYQtåVHSĜHGVWDYLO\
FHONHP WĜL FKRUHRJUDILH 9tWČ]
VWYt VL QDNRQHF RGQHVOL PXåL VH
VYRX NUHDFt QD OHJHQGiUQt 3RX
pata.
3ĜtãWt URN E\ VH SRKiGNRYp E\
WRVWL PČO\ GR ']EHOH RSČW YUiWLW
Ä8Ni]DORVHåH]iMHPOLGtMHVWiOH
YHONê 0\ PiPH ãWČVWt QD VWiORX
SDUWX NDPDUiGĤ QD DNFL VH MLFK
SRGtOt]KUXEDVWRGYDFHW+RGQČVL
WDNpYiåtPHQDãLFKþHWQêFKDþDVWR
WUDGLþQtFKVSRQ]RUĤ]ĜDGUHJLRQiO
QtFKILUHPDGDOãtFKSĜt]QLYFĤEH]
QLFKå E\FKRP VH GR QČþHKR WDN
UR]ViKOpKR QLNG\ QHPRKOL SXVWLW³
Y]Ni]DO1RYiN

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Krajská hygienická stanice v Olomouci
má každoročně vytipováno několik rekreačních oblastí, kde jednou za dva týdny
odebírá vzorky vody. Mezi takové pochopitelně patří i plumlovská přehrada, konkrétně pláž U Vrbiček. Odebrané vzorky
se následně posílají do laboratoře. Kromě
složení vody se ale hodnotí rovněž smyslové vjemy - tedy zejména vzhled. Nyní má
přehrada za sebou dvojí měření.
A jaký je verdikt?
„Voda vhodná ke koupání – nezávadná
s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi,“ zní hodnocení hygieniků.
Obě květnová měření, to poslední
provedené minulé pondělí 30. května,
dopadla stejně.Hygienická stanice je zveřejňuje vždy během čtvrtka, tedy tři dny po

-TCLUM¾J[IKGPKEM¾UVCPKEGWF÷NKNCXQF÷XRąGJTCF÷\CVÊOPGLX[wwÊJQFPQEGPÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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měření. I nyní, s krátkým odstupem, voda
při teplém počasí láká ke koupeli. Výsledek
měření nicméně není vzhledem k minulým letům překvapivým. „Klasika, ale je to
jen začátek koupací sezóny,“ upozorňuje
provozovatel pláže U Vrbiček Radek Kocourek.
Zůstává opatrný. Důvodem je nejen kvalita vody, ale také její množství. Loni totiž
Povodí Moravy začalo s napouštěním
přehrady po úpravách hráze později, než
se původně očekávalo. „S vodou je to lepší
než loni. Ale každoročně vody v létě ubývá,

není moc z čeho napouštět. Z plného stavu neklesne tolik, jako by mohla klesnout
teď. Otázka tedy zní, jak moc může hladina
přes léto poklesnout?“ pokládá si řečnickou otázku Kocourek.
Spolu s teplým počasím je menší
množství vody dalším faktorem, který
může způsobit větší výskyt sinic. Zatím
ale zůstává kvalita vody na vysoké úrovni.
Předešlé roky však ukázaly, že rozhodující
bude přelom července a srpna. Tehdy kvalita vody klesá a pravidelně se dostává až na
stupeň pět – tedy k zákazu koupání.

PROSTĚJOVSKO Dva policisté si
„V tuto chvíli věc šetříme pro pome
na poslední chvíli zachránili
dezření ze spáchání dopravního
ujel, pátrá vèí
„Z místa
život včasným skokem za
přestupku a po neznámém řidiči
ujistil mlu
,“
m
svodidla! Předminulý
pátráme.
V této souvislosti se obranì
po
licie
po
pátek 27. května před
címe
na
řidiče, kteří v dané době projížé
sk
kraj
třiadvacátou hodinou
o svede- děli místem dopravní nehody a mohli by
policisté dálničního oddělení
ní jízdy do levého mít kamerové záznamy nebo poznatky
Kocourovec šetřili dopravní nehodu jízdního pruhu. Dva policisté navíc svítilosobního vozidla se zvěří na 34. kilo- nami zpomalovali provoz v místě dopravVIDEO
metru dálnice D46 ve směru z Prostě- ní nehody,“ popsal prvotní bezpečnostní
klikni na
www.vecernikpv.cz
jova na Olomouc. Řidič zahraničního opatření v době šetření nehody Libor
autobusu přehlédl na dálnici policisty Hejtman, tiskový mluvčí Krajského ředišetřící tuto dopravní nehodu a málem telství Policie ČR v Olomouci.
je srazil! Jako zázrakem se nikomu nic Jak ovšem vzápětí vyšlo najevo, nestačilo
nestalo.
to... „Bohužel je i světelné značení přehlédl
„Do příjezdu pracovníků Ředitelství dosud nezjištěný řidič zahraničního ausilnic a dálnic ČR se světelnou šipkou tobusu, který projel místem nehody a jen
k označení dopravní nehody policejní zázrakem policisty nepřejel či se nesrazil
hlídka vyznačila místo takzvanými svě- s policejním vozidlem. Přitom ale poškotelnými puky a vytahovacími kužely. dil přenosné světelné zařízení a kužely.
Zároveň měla zapnuté zvláštní výstražné Navíc z místa nehody ujel, aniž by zastavil,“
zařízení na služebním vozidle včetně ná- podivoval se Hejtman s tím, že policie nyní
pisu na světelné tabuli informující řidiče potřebuje pomoc od případných svědků.

k zahraničnímu autobusu nebo jeho řidiči,
aby se přihlásili na linku 158 nebo osobně, telefonicky či e-mailem kontaktovali
přímo policisty dálničního oddělení Kocourovec na telefonním čísle 974 762 751
nebo na adrese krpm.osdp.dok.stsl@pcr.
cz,“ vzkazuje mluvčí krajské policie. (mik)

ze strany 4

ČECHY POD KOSÍŘEM Na ni pak
byla následně umístěna kovová cedulka se jménem toho, kdo ji věnoval, případně mottem vybraným
dle dotyčného dárce.
Záměr se vydařil přesně podle představ. „V parku se nachází celkem třicet
laviček. Tucet jsme jich nakoupili na
vlastní náklady a zbývajících osmnáct si osvojili někteří ze sponzorů,
kterým za tuto podporu děkujeme,“
pochvaloval si kastelán zámku Martin Váňa.
Večerník získal lavičku stojící přímo
u původního hlavního vchodu do
zámku pod nádhernou magnolií, která zejména na jaře přitahuje pozornost
milenců i celých rodin. S ohledem na

to, že zámek patří mezi vyhledávaná
místa mezi svatebčany, nelze vyloučit,
že přímo zde proběhla i nejedna žádost o ruku.
Zajímalo nás, zda stále existuje šance
získat v parku vlastní lavičku. „Sice už
to nijak nenabízíme, nicméně občas
si někdo všimne cedulky a přijde za
námi sám, že by chtěl mít také lavičku. Takovým lidem obvykle vyjdeme
vstříc a přidáme štítek na některou
z laviček, které byly pořízeny z našeho rozpočtu. Kromě toho není zcela
vyloučeno, že bychom do budoucna
nechali nějaké posezení ještě přidělat
nad rámec těch stávajících. Samozřejmě jich tam může být pouze omezený počet, aby tak nebyl narušen ráz
anglického parku,“ zareagoval Martin
Váňa.
(mls)

Smrt pilota objasní

Zlodìj mopedù øádící `JA½M<POJ=PNPHµG@HKü@E@GKJGD>DNOTsoudní pitva
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DRŽOVICE K vážné dopravní nehodě došlo minulé pondělí na severním
obchvatu Prostějova v rámci katastru
Držovic. Seniorka za volantem škodovky nedala přednost vozidlu jedoucímu
po hlavní komunikaci a došlo ke střetu.
Zaklíněnou řidičku museli vyprostit
hasiči.
„V pondělí třicátého května po patnácté
hodině jela sedmdesátiletá řidička se spolujezdcem ve vozidle Škoda Fabia po vedlejší
komunikaci ve směru od Smržic na Držovic. Po příjezdu na tříramennou křižovatku
nedala z důvodu přehlédnutí přednost
vozidlu Škoda Octavia, které jelo po hlavní
od Držovic směrem na Kostelec na Hané.
Došlo ke střetu, po kterém zůstala řidička
zaklíněna ve vozidle, ze kterého ji museli
vyprošťovat hasiči,“ popsala havárii Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitel-

6. června 2022

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

Rozbíjel a vzal flek
Předminulou neděli 29. května
dopoledne se kradlo v areálu bývalého rybářského parkoviště
v katastrálním území Mostkovic.
Neznámý pachatel rozbil okno na
dveřích osobního vozidla Citroen
a ukradl z něho číšnický flek s finanční hotovostí 12 500 korun.
Škoda na poškození nebyla doposud vyčíslena. Událost policisté
prověřují pro trestný čin krádeže.
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PIVÍN Jsou to tři týdny, co dvěma
obyvatelům Pivína zmizely totožné malé motocykly. Někdo je
v rozmezí pár hodin prostě ukradl. Poškození muži se teď mohou
alespoň částečně radovat. Policisté zjistili mladého muže, který má
krádež mopedů na svědomí.
„Přibližně od poloviny května pátrali kriminalisté po zloději, který okradl dva obyvatele obce Pivín. Oba
poškození oznámili krádež ve stejný
den a oběma zmizel stejný moped
značky Stadion S 11 modro-bílé
barvy. Každému z nich tím způsobil
škodu za pětačtyřicet tisíc korun.

Jeden měl stroj schovaný v plechové
buňce a druhý v chlévě,“ ohlédla se
za tři týdny starým případem Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Zloděj mopedů byl minulý týden
zjištěn, zda ale okradeným stroje vrátí, to už policisté neuvádějí.
„Operativním šetřením se podařilo
odhalit dvaatřicetiletého pachatele, kterému bylo během pondělí
třicátého května ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření
z trestného činu krádeže,“ konstatovala Zajícová.
(mik)

4GRTQ2QNKEKGè4

➢ z titulní strany

STICHOVICE Okolnosti tragického pádu motorového padákového kluzáku prověřují prostějovští policisté. Nehoda se stala
v areálu letiště Stichovice u Mostkovic, sedmatřicetiletý pilot pád
stroje nepřežil.
„Od středečních dopoledních hodin prověřujeme okolnosti tragické
události, ke které došlo na letišti
Stichovice v katastru obce Mostkovice. Na linku tísňového volání nám
bylo oznámeno, že bylo nalezeno
tělo pilota motorového padákového
kluzáku. Bohužel již bez známek života,“ informovala Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Na místě tragédie se ve středu dopoledne objevil také starosta Mostkovic Jaroslav Peška. „Na letiště
jsem dorazil společně s hasiči, když

už probíhalo policejní šetření. Bylo
mi ale jen oznámeno, že tělo pilota
bylo převezeno na pitvu. Víc informací jsem neobdržel,“ poznamenal
mostkovický starosta Jaroslav Peška.
„Od místních ale vím, že se nejednalo o mostkovického občana, byl to
údajně cizí pilot, který se na stichovickém letišti snažil přistát. Dopadlo
to ale tragicky,“ konstatoval smutně.
Policie se nyní bude pídit po tom,
co zapříčinilo smrt mladého paraglidingisty. „Co bylo příčinnou
úmrtí a okolnosti, za jakých k němu
došlo, je v současné době v prověřování a za tímto účelem byly zahájeny úkony trestního řízení pro
trestný čin usmrcení z nedbalosti.
U zemřelého sedmatřicetiletého
muže byla nařízena soudní pitva.
Místo bylo ohledáno společně
s pracovníkem Letecké amatérské
asociace,“ dodala mluvčí krajské
policie.
(mik)
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PROSTĚJOV V rámci letní divadelní scény zavítalo do prostějovského
regionu opět i Moravské divadlo Olomouc. V loňském roce si tak dnes už
legendární komedii Sluha dvou pánů
užili diváci ve vyprodané zámecké
zahradě v Brodku u Prostějova, na
začátku června se populární komedie
dočkali v zámecké zahradě v Čechách
pod Kosířem. Inscenace stojí především na postavě sluhy Truffaldina,
kterou už desátý rok diváky bravurně baví Roman Vencl (na snímku).
A v jeho životopise nenajdeme pouze
hereckou kariéru. Již sedmým rokem
nyní povede činohru Moravského
divadla, věnuje se režii a psaní her, což
bere jako velkou výhodu. Uplynulý
pátek jej čekalo třetí náročné představení během necelých 60 hodin a stejně
předvedl opět výkon hodný poklony.
Večerníku se u této příležitosti podařilo hlavní hvězdu večera vyzpovídat.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Jan
FREHAR
yy Léto se již nezadržitelně blíží a pro
vás to znamená, že vyrazíte i mimo domovskou scénu po Olomouckém kraji. Jak se na toto období těšíte?
„Hraní venku má svá nezaměnitelná
specifika a přináší hercům i divákům trochu jiné zážitky, než na které jsou zvyklí
z divadelních budov. Je to pro nás vždy
příjemné zpestření, a pokud vyjde počasí,
tak je každé takové představení velkým
zážitkem. Takže já osobně už se nemůžu
dočkat, až po roce zase vyrazíme pod širé
nebe.“
yy Ještě ve čtvrtek vás čekala inscenace
Sluha dvou pánů v divadle, v pátek jste
už byl v Čechách pod Kosířem na otevřené scéně. Jak náročná je to změna
během necelých 24 hodin?
„Abychom byli úplně přesní, tak ve středu
jsme hráli Sluhu dvou pánů v deset hodin
dopoledne pro střední školy, ve čtvrtek
večer pak znovu a v pátek do třetice v Čechách pod Kosířem. (úsměv) Musím
přiznat, že tato tři po sobě jdoucí představení už pořádně prověří vaši fyzičku.
No a vzhledem k tomu, že jsem o deset
let starší, než když měl Sluha dvou pánů
svou premiéru, tak to rozhodně není nic
jednoduchého. Řekněme, že v Čechách

S přibývajícím věkem je to větší a větší dřina.
Představení mělo premiéru před deseti lety, kdy
mi bylo šestadvacet. Teď už mi táhne na čtyřicet
a pořád dělám kotouly, jezdím na bruslích
a tři hodiny běhám po jevišti jako smyslů
zbavený. Takže vstát druhý den ráno z postele
je s přibývajícími reprízami těžší a těžší...
pod Kosířem už to opravdu bolelo. Ale
pevně věřím, že si diváci mé bolesti nevšimli.“ (smích)
yy V čem tkví specifika letní scény. Je
to pohodovější nebo náročnější účinkování?
„Venku se hraje na mikroporty, nemusí se
tolik křičet jako třeba v divadle, takže pro
hlasivky jsou venkovní představení určitě
o něco příjemnější. Na druhou stranu ne
vždy vyjde počasí a může se snadno stát,
že člověk během těch tří hodin na jevišti
pěkně promrzne. Pokud se navíc během
představení spustí vydatný déšť, je to pak
mnohem náročnější než v suchu a pohodlí divadla. Takže je to vcelku loterie
a o překvapení a nenadálé situace není
nouze. Venku musí být interpret určitě
mnohem více soustředěný a ve střehu.“
yy Ve zmíněné inscenaci hrajete hlavní postavu sluhy Truffaldina, což je jednoznačně nejznámější role Miroslava
Donutila. Navíc si nelze nevšimnout
i jisté podobnosti. Slýcháte to často?
„Slýchám to tak často, že už to k tomu
představení prostě tak nějak patří. Před
několika lety jsem se s Miroslavem Donutilem osobně setkal u nás v divadle a shodli jsme se, že jistá podoba tam opravdu je.
Nicméně na mou otázku, zdali je možné,
že by měl nemanželského syna v Pardubicích, odpověděl, že v žádném případě.
Takže to vypadá, že ta podobnost je
opravdu čistě náhodná.“ (smích)
yy Váže se k letním scénám nějaký zajímavý zážitek, o nějž byste se se čtenáři
podělil?
„Myslím, že to bylo představení v Hanušovicích, kdy deset minut po začátku
přišla nefalšovaná horská bouřka. Museli
jsme tak představení přerušit a diváky
poschovávat všude možně včetně jeviště.
Trvalo to asi dvacet minut a výborně jsme
se během toho bavili, protože chlapci z ka-

vizitka
ROMAN VENCL
✓ narodil se 23. října 1986 v Pardubicích
✓ odmaturoval na všeobecném gymnáziu
Dr. Emila Holuba v Holicích
✓ po gymnáziu nastoupil na brněnskou JAMU,
kde absolvoval obor činoherní herectví
✓ do Moravského divadla nastoupil v roce 2009
a jednalo se o jeho první angažmá
✓ za své účinkování už nastudoval více jak třicet rolí
✓ jednou z jeho nejznámějších rolích je sluha Truffaldino
v inscenaci Sluha dvou pánů
✓ kromě herectví se věnuje také režii a psaní divadelních her
✓ za svou kariéru už napsal téměř dvě desítky divadelních inscenací
✓ většinu z nich pro pardubické divadlo Do houslí,
jehož je spoluzakladatelem
✓ spolupracuje také s dalšími divadly v Česku i na Slovensku
✓ v roce 2016 se stal uměleckým šéfem činohry Moravského divadla Olomouc
zajímavost: jeho velkou zálibou jsou motýli, které obdivuje, po gymnáziu se
dokonce rozhodoval mezi JAMU a entomologií na Jihočeské univerzitě

pely, kterou máme, během představení na
jevišti nám krátili čekání tím, že hráli písničky na přání.“
yy S činohrou slavíte pravidelně úspěchy napříč krajem a váš výkon je vždy
excelentní, také ale velmi fyzicky náročný. Jak to zvládáte?
„S přibývajícím věkem je to větší a větší
dřina. Představení mělo premiéru před
deseti lety, kdy mi bylo šestadvacet. Teď
už mi táhne na čtyřicet a pořád dělám
kotouly, jezdím na bruslích a tři hodiny
běhám po jevišti jako smyslů zbavený.
Takže vstát druhý den ráno z postele je
s přibývajícími reprízami těžší a těžší.“
(úsměv)
yy Když bychom ještě zůstali u vaší
herecké profese. Na kterou další inscenaci byste pozval prostějovské publikum, ve které vás mohou vidět?
„Od pátého do devětadvacátého června hrajeme s Moravským divadlem ve
Smetanových sadech v Olomouci pod
širým nebem, takže zvu všechny diváky
právě tam. Můžou se těšit nejen na dalšího Sluhu dvou pánů, ale také třeba na
Revizora, komedii Když se zhasne, v níž
budeme mít speciálního hosta, kterým
bude Michaela Kuklová. Pozvat mohu
také na Postřižiny nebo hned tuto neděli
pátého června na stand-up večer naší
skupiny Děláme to ve třech, kde kromě
mě účinkuje ještě můj kolega z divadla Jan
Ťoupalík a výtečný olomoucký kouzelník
Karel Pomahač.“
yy Mimo herectví se věnujete i režii
a píšete hry, spolupracujete s divadly
v Čechách i na Slovensku. Co je pro
tuto tvůrčí roli podle vás nejdůležitější?
„Nevím, jestli jsem ten pravý, kdo by
měl na tuto otázku odpovídat, protože
ani jedno z toho nemám vystudované,
takže jsem v obou těchto oborech ryzí
samouk. Za mě je určitě nejdůležitější nebát se zkoušet věci, které jsou třeba trochu
mimo váš obor. To, zdali na to člověk má,
nebo nemá vlohy, se pozná celkem rychle.
Takže není nic jednoduššího než v sobě
takto objevený potenciál dál rozvíjet. Rozhodně je to odvaha a určitá dávka zdravé
drzosti.“
yy Pohled z více stran je zřejmě velkou
výhodou?
„Určitě to výhoda je, hlavně se v tom dá
najít i jistá forma odpočinku, protože
když už toho máte plné zuby coby herec, tak si prostě na chvilku odskočíte za
režijní pultík nebo se zavřete doma k počítači a zkusíte něco napsat. Pořád se sice
všechno točí kolem divadla, ale ty obory
jsou natolik odlišné, že vám to ve výsledku
přinese jistou formu odpočinku. Nemůže
se stát, že byste se jednoho či druhého
přejedl natolik, že ztratíte chuť a motivaci
pokračovat dál.“
yy Máte v repertoáru nějakou novinku, na kterou byste diváky pozval?
„Novinky máme za poslední dobu
hned dvě, a sice nádherné drama bratří
Mrštíků Rok na vsi, které mělo v Morav-

ském divadle premiéru na začátku května
v režii Janky Ryšánek Schmiedtové. To
je rozhodně inscenace, kterou vřele doporučuji ke zhlédnutí. Spolupracují na ní
totiž všechny tři soubory našeho divadla,
takže kromě činohry v ní účinkuje i soubor opery a baletu. Je to pro nás všechny
velký zážitek a i u kritiky se představení
setkalo s jednoznačně kladným hodnocením. Druhou novinkou je americká
komedie Dokud nás lež nerozdělí, kterou
jsem režíroval já. Měla premiéru na konci
dubna. Naše divadlo ji uvádí v české premiéře, takže nikde jinde než u nás ji v tuto
chvíli neuvidíte.“
yy Ve třiceti letech jste se stal šéfem činohry Moravského divadla. Zvažoval
jste tuto nabídku, nebo jste měl hned
jasno?
„Zvažoval jsem ji dlouho a pečlivě, a dokonce jsem se ohledně toho poradil i s celým souborem, který jsem nechal tajně
hlasovat, zdali si takovou změnu jeho
členové přejí, či nikoliv. Bylo pro mě dů-

yy Poslední dva roky byly silně ovlivněny covidem. Bylo to i pro vás náročné období?
„Určitě, a to hlavně protože jsme se museli vrhnout do neznáma, které nikdo
před námi nezažil. A já pevně doufám,
že už ani nezažije. Divadlo vlastně rázem
přestalo být divadlem a muselo se přizpůsobit přechodu do světa internetu, což
rozhodně není platforma, která divadlu
sluší a která by ho nějak obohacovala. Ty
dlouhé měsíce bez diváků a bez jakéhokoliv kontaktu s okolním světem byly
zkouškou, kterou bych už nikdy nechtěl
absolvovat znovu.“
yy Přizpůsobili jste se a spustili
streamované přenosy. Jak velký
rozdíl to byl oproti běžné divadelní tvorbě?
„Jak velmi trefně poznamenala Jana
Paulová, která u nás tou dobou zkoušela Revizora, bylo to, jako byste
se snažili o sex, ale chyběl vám
k tomu partner. Ty okamžiky,
kdy jsme hráli do prázdného
sálu, pro nás v tu chvíli byly sice
jistou satisfakcí, ale pořád to byla
jen hodně smutná náhražka předcovidové reality. Člověk z toho
měl takovou hořko smutnou
radost.“
yy Na co byste diváky
v rámci letních vystoupení rád pozval a na co
Foto: moravskedivadlo.cz
z produkce Moravského
divadla se mohou těšit
v sezóně 22/23?
„Určitě na již zmíněnou akci
Moravské divadelní léto ve Smetanových sadech u výstaviště Flora, kde
si budou moci vybrat opravdu z celé
řady skvělých představení, a to nejen
nezvládl. Nedá se říct, že by mě něco vy- v režii Moravského divadla, ale i několiloženě překvapilo, i když faktem je, že tře- ka hostujících souborů z Prahy, Ostravy,
ba komunikace s některými hostujícími Bratislavy či polského Krakova. V srpnu
režiséry je bezesporu specifická, někdy si pak zvu všechny na Korunní pevnůstku
člověk připadá spíše jako psychoanalytik v Olomouci, kde nás také čeká několik
než jako umělecký šéf velkého divadla.“ představení pod širým nebem, mimo to
(směje se)
zavítáme například ještě do Velké Bysyy V jednom z předchozích rozho- třice, Tovačova nebo do několikrát zmívorů jste se zmínil, že byste rád ukázal něných Čech pod Kosířem. V nové semladým, že divadlo není „out“. Zazna- zóně bych pak určitě doporučil Manon
menal jste nějaká pozitiva?
Lescaut, která má premiéru hned na
„Doufám, že ano, i když zrovna toto je začátku září, v níž zazní nádherná hudba
vlastně nikdy nekončící závod, ve kterém Karla Plíhala, jemuž se podařilo osobije ten vysněný cíl pořád někde za kopcem. tým a jedinečným způsobem zhudebnit
Ale myslím, že znatelné pokroky tu jsou, nádherné Nezvalovy verše. Čeká nás
což se odráží jak na počtu odehraných také známý Přelet na kukaččím hnízdem
dopoledních představení určených pro v režii Pavla Kheka a nemohu nezmínit
školy, tak i třeba na tom, že studenti něko- ani velký comeback Davida Drábka,
lika olomouckých gymnázií k nám chodí který se do Moravského divadla vrátí
v hojných počtech i na večerní představe- po dvaceti letech, aby s námi nazkouní. Kolikrát přijde celá jedna třída, protože šel svou autorskou komedii Sherlock
si chce užít tu slavnostnější atmosféru ve- Holmes: Vraždy vousatých žen. Věřím,
černího představení pro dospělé. A to mi že výběr je to opravdu pestrý a budu se
přijde skvělé, jsem za to moc rád.“
těšit, že se v divadle potkáme!“
ležité mít v této věci jejich podporu, protože bez toho by to pro mě nemělo smysl.
Celý soubor se tenkrát vyslovil jednomyslně pro, a tak jsem si řekl, že to na jednu
sezónu zkusím a pak se uvidí. No a z jedné
sezony jich už je sedm.“ (úsměv)
yy Co vás na tomto postu
nejvíce překvapilo?
„Zapracovával jsem se do
toho postupně a musím
říct, že všichni moji kolegové z administrativní
části Moravského divadla
mi tenkrát byli obrovskou
oporou, bez jejich trpělivosti
a vstřícnosti bych to
určitě

22051010820

Roman Vencl zkusil být uměleckým šéfem činohry
Moravského divadla na rok. A už je z toho sedm sezón...
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Ceny pro podnikatele roku v Prostějově ovládly firmy Mubea a Oděvy Koutný
PROSTĚJOV Minulý čtvrtek
odpoledne proběhlo v obřadní síni prostějovské radnice
předání cen nejlepším podnikatelům Prostějova. Ceny
byly uděleny ve čtyřech kategoriích, konkrétně Podnikatel
Prostějova 2022, Podnikatelský počin roku, Legenda prostějovského podnikání a Srdcař
Prostějova.
„Jedná se o pilotní projekt a vůbec první tohoto druhu přímo
v Prostějově. Chtěli bychom
touto akcí podpořit podnikání v našem městě a založit novou dlouhodobou tradici. Jsem
přesvědčen, že v Prostějově
je spousta významných firem
a soukromých podnikatelů, kteří
si zaslouží naši úctu,“ uvedl den
předtím na tiskové konferenci

Rady statutárního města Prostějova primátor František Jura
(ANO 2011).
Podnikatelem Prostějova roku
2022 se nakonec stala rodinná
firma Koutný, která od roku 1995
navázala na dlouholetou tradici
oděvnictví v Prostějově. V současnosti je nejen zdejší největší
oděvní firmou a stala se symbolem módy pro Českou republiku.
Stejný titul si podle radních zaslouží také rodinná německá firma Mubea s více jak stoletou tradicí a globální působností. Vyvíjí
a vyrábí komponenty pro všechny významné světové výrobce
automobilů. V prostějovském
regionu patří mezi největší a nejvýznamnější
zaměstnavatele.
V současné době pracuje v této
2ąGF¾PÊEGPRTQRQFPKMCVGNGTQMWUGXQDąCFPÊUÊPKRTQUV÷LQXUMÆTCFPKEGPGUNQXGUNCXPQUVPÊCVOQUHÆąG(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC společnosti téměř 1700 osob.

3URVWĚMRYVNiNRXSDOLäWĚ

Za Podnikatelský počin roku
bylo oceněno Prostějovské Hokynářství. Za vznikem tohoto
obchodu s regionálními produkty stojí jedna velká a podnikavá
rodina. Uprostřed všeho dění
stojí čtyři sestry. Na závěr slavnostního odpoledne v obřadní
síni radnice si tituly Legenda
prostějovského podnikání vysloužili hned tři ocenění. Firma
Wikov - Prostějovská továrna
Wichterle a Kovářík, dále Bratři
Wilhelmové (nástupnická firma
BW TOPAS) a OPTI Market –
potraviny Libuše Snášelová. Jako
Srdcař Prostějova byl oceněn
Roman Hájek, který se dlouhodobě věnuje cyklistice. V roce
2015 založil firmu Bike Garage
a stal se tak majitelem i mechanikem v jedné osobě.
(red)

]DKiMLODVYŢMSURYR]

PROSTĚJOV Minulý pátek zahájila Domovní správa provoz na obou
prostějovských koupalištích. Počasí se ale bohužel během prvních tří
dnů nové koupací sezóny zrovna
dvakrát „nevycajchnovalo“, návštěvnost tedy nebyla zatím velká.

Michal KADLEC
V pátek 3. června zamířily do krasického aquaparku i na vrahovické
koupaliště první desítky návštěvníků. „Bylo sice poměrně teplo, ale
foukal občas chladnější větřík. I tak
ale došlo zhruba třicet lidí,“ prozradila Večerníku pokladní koupaliště

ve Vrahovicích, na kterém ovšem
v sobotu nebyla už ani „noha“. „Dnes
nepřišel nikdo, konkuruje nám akce
v rámci dětského dne na sousedním
fotbalovém hřišti,“ smutnila pokladní v sobotu.
Po sobotní absenci návštěvníků
prostějovských koupališť se byl Večerník podívat do Vrahovic ještě
jednou, a to v neděli odpoledne.
„V tuto chvíli tady máme ještě čtyřiašedesát lidí, okolo poledne jich tady
byla až stovka,“ hlásila Večerníku
pokladní koupaliště ve Vrahovicích.
Jeho správce Ivo Peštuka se netajil
spokojeností. „Sezóna se pomalu

rozbíhá a jsem rád, že i do Vrahovic
našly během úvodních tří dnů cestu
desítky lidí. Příští týden má být ještě
příznivější počasí, takže věřím v daleko vyšší návštěvnost. Jsme takové
rodinné koupaliště, na kterém je
klid a pohoda. Navíc si tady můžete
v padesátimetrovém bazénu skvěle
zaplavat,“ připomněl Ivo Peštuka.
V krasickém aquaparku byla sice obdobná. Mírně lepší situace s návštěvností byla během neděle, ovšem stále
jde jen o první „otužilce“, kteří se přišli
vykoupat. Snad tento týden teplejší
počasí zláká v Prostějově k vodě daleko více lidí.

$÷JGOPGF÷NGD[NC\CRąÊLGOPÆJQCWåNGVPÊJQRQéCUÊP¾XwV÷XPQUVPCXTCJQXKEMÆOMQWRCNKwVKOPQJGOX[wwÊ

Foto: Michal Kadlec
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„Důležité bylo i to, že se senioři

po delším čase zase potkali,“

míní koordinátorka Zdravého města
PROSTĚJOV Nad akcí Aktivní
senior v Kolářových sadech tradičně převzalo záštitu Zdravé
město Prostějov. Koordinátorka
Denisa Horká (na snímku) byla
nadšená z atmosféry, která panovala během celého zápolení dříve
narozených. Přestože i ji mrzela
nízká účast soutěžících, vyzdvihovala skutečnost, že ti, kteří přišli,
se bavili skvěle. Večerníku ještě
během akce poskytla rxkluzivní
rozhovor.

Michal KADLEC
yy Asi je zbytečné pokládat otázku, proč Zdravé město Prostějov
zaštítilo tuto akci, že?
„Zdravé město akci Aktivní senior
zaštiťuje už dlouhá léta s výjimkou
posledních dvou roků, kdy i nás velice mrzelo, že kvůli koronaviru se tato
soutěžní sešlost dříve narozených
spoluobčanů nemohla uskutečnit.
My nad podobnými událostmi rádi
přebíráme patronát a jsme rádi, že je
v Prostějově mnoho organizací, které pro seniory něco takového dokáží
zorganizovat.“
yy Letošní účast je ale poměrně
slabá, nemrzí vás to?
„Určitě mrzí, ale covidová krize udělala své, bude zřejmě nějakou dobu
trvat, než si lidé zvyknou na to, že se
už podobných akcí mohou zúčastnit
bez jakýchkoliv omezení. Je pravda,
že letošní účast je oproti dřívějším

ročníkům nízká. Na druhé straně
zde panuje skvělá atmosféra, a kdo
se letošní soutěže pro seniory zúčastnil, prožívá určitě nádherné dopoledne.“
yy Počasí zatím vychází, ale
pamatovali jste i na to, kdyby
akci narušil déšť?
„Počasí je zatím přívětivé
a akce může v naprostém klidu proběhnout přímo v Kolářových sadech. Měli jsme
ale samozřejmě připravenou
i ´mokrou´ variantu. V případě nepřízně počasí bychom
všechny soutěže rychle přemístili do nedaleké základní
školy. S ředitelem ZŠ Jana Železného panem Ovečkou jsme
na tom byli domluveni. Ve škole
by nám pro soutěž Aktivní senior
poskytli velkou tělocvičnu.“
yy Co říkáte na výběr jednotlivých soutěžních stanovišť?
„Výběr je opravdu pestrý a velký.
Na čtrnácti stanovištích musí soutěžící senioři projevit své znalosti
z různých oborů, ale zároveň také
předvést i sportovní nadání. Já jsem
přesvědčena, že si to senioři dnes
užívají a soutěže je nejen pobaví, ale
také zbystří mysl, poučí je a dozvědí
se třeba i něco nového.“
yy Jaký je podle vás největší význam této akce?
„Určitě možnost si zasoutěžit a poměřit síly se svými vrstevníky. Ale

22060210960

Denisa Horká

„Panovala báječná atmosféra,“
liboval si ředitel Libor Šebestík

Foto: Michal Kadlec

hlavně to, že se senioři zase po delší
době setkají společně, pohovoří spolu a třeba se tady uzavřou i nová přátelství. Ale každopádně to všechny
účastníky tady baví, ostatně jinak by
sem ani nepřišli. Zdravé město Prostějov tyto akce rádo podporuje, další
podobné setkání dříve narozených
pak plánujeme tradičně v říjnu na
Den seniorů.“

PROSTĚJOV Ředitel Městské policie Prostějov Libor Šebestík (na
snímku) jako zástupce hlavního
organizátora akce Aktivní senior
neskrýval menší rozčarování z nižší účasti, přesto během nedávné
sešlosti dříve narozených Prostějovanů „Aktivní senior“ hledal pozitiva, kterých bylo rozhodně více.
„Každopádně jsem rádi, že jsme tuto
akci mohli po dlouhých dvou letech
obnovit. Popravdě musím říct, že
jsem čekal vyšší účast, ale dorazilo
méně lidí. Důvod, proč tomu tak je,
neznám. Před dvěma lety šlo o trojnásobnou účast, pokud si dobře pamatuji. Ale daleko důležitější je fakt,
že při akci panovala báječná atmosféra a ti, kteří přišli, si to užili. A věřím,

že nejlepší reklamou pro další ročník
akce bude, když senioři o ní budou
informovat své známé a kamarády,“
zhodnotil akci s názvem Aktivní
senior šéf prostějovských strážníků
Libor Šebestík, který vzápětí ocenil
i organizace, které se na pořádání
úterní soutěže pro seniory podílely.
„Vytvořili jsme tady celkem čtrnáct
stanovišť a já bych chtěl touto cestou poděkovat nejen našim strážníkům, ale i Policii České republiky,
hasičům, lékařům Zdravotnické záchranné služby, Sportcentru DDM,
Střední zdravotnické škole, Městské knihovně, ochráncům přírody
z IRIS a mnoha dalším i neziskovým
organizacím, kteří nám s celou akcí
pomohli,“ dodal Šebestík.
(mik)
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Mezi Prostějovany je spousta kutilů, kteří budou mít chuť vytvořit
něco hodnotného. Něco, co vydrží po několik generací. Fantazii se meze
nekladou. Pokud se k tomu rozhodnete i vy, určitě neprohloupíte, a navíc
budete mít ze své práce obrovskou radost.
BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Snažte se o to, abyste každé ráno byli
stoprocentně připraveni na svůj pracovní výkon. Nadřízení na vás totiž
mají pifku a budou vás každou chvíli sledovat. Nedejte jim příležitost vás
kritizovat.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Pečlivě si zapisujte všechny úkoly
i schůzky, které vás tento týden čekají.
Budou velice důležité, takže na nic
nesmíte zapomenout. Jestliže vše
zdárně zvládnete, máte o nejbližší budoucnost postaráno.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Nebudete mít zrovna skvělou náladu
a ještě více vám ji pokazí zpráva, která
se uprostřed týdne objeví ve vaší elektronické poště. Čeká vás problém,
který jste dosud neřešili. Nebude to
pro vás dobrý týden.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Pokud si to sami nezkomplikujete,
byť sebemenší chybičkou, čeká vás
celkem pohodový týden. Nevykolejí
vás ani množství drbů, které se o vás
začnou šířit. Buďte svoji a věnujte se
naplno svým zálibám.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Vyhýbejte se všem domácím
pracím, při kterých hrozí jakýkoliv úraz. Vůbec se nedotýkejte
elektrospotřebičů a veškeré nářadí
nechte raději také odpočívat. Věnujte
se četbě nebo návštěvám kina.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Zapomenete na narozeniny člena
rodiny, což přinese problém.
Udobřit si dotyčného můžete, ale
stejně v něm zůstane trocha zloby.
Nedá se nic dělat, alespoň si to příští
rok budete pamatovat.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
Zapalují se vám lýtka, a přestože
jste to původně nevyhledávali,
dopustíte se nevěry. Partnerovi to
delší čas budete zapírat, ten se to
ovšem dozví od někoho jiného.
Očekávejte tichou domácnost.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Značnou část vašeho volného času
věnujete pohybu, což je samozřejmě
dobře. Pamatujte jen, že po delší
době nečinnosti se nemůžete
hned ztrhat. Začněte opatrně a jen
postupně si zvyšujte dávky.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Po zdravotní stránce na tom nebudete nejlépe. Zavinili jste si to sami,
protože často si pochutnáváte na
mražených věcech a taková angína
není nic příjemného. Nepřecházejte
nemoc a jděte k lékaři.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Do vašeho milostného života se
připlete někdo třetí, takže se připravte
na hodně velký kolotoč plný žárlivých
scén. Pokud máte milence nebo
milenku vy, uděláte všechno pro to,
abyste další vztah utajili.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Radost si sami sobě uděláte něčím
novým, co si koupíte. Nespoléhejte
na druhé, že vám dají nějaký dárek.
Ostatně to vy často ani nechcete, na
to jste příliš soběstační. O víkendu
se zamilujete.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Okolo vás se začnou šířit drby,
kterým ze začátku nebudete věnovat
pozornost. Až později zjistíte, že je
o vás šíří člověk, kterému jste dosud
hodně důvěřovali. Zklamání to bude
obrovské.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: ZELENINA...
þHUYHQiSDSULND
0UNHY
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Zelenina je souhrnný název pro jedlé a většinou pěstované rostliny nebo jejich části, jež tvoří velkou část lidské i živočišné
stravy. Jedí se syrové, smažené, dušené nebo vařené a jako samostatné jídlo, příloha nebo salát. Jsou chudé na kalorie a tuky, zato
důležitým zdrojem vitamínů, minerálních látek, vlákniny a dalších
prospěšných látek. Některé její druhy se využívají v gastronomii
jako koření nebo ve fytoterapii jako léčivky. A tak se vyplatí vědět,
že červenou papriku nabízí nejlevněji Lidl a Albert, kde rovnou do
košíku přihoďte i sladké brambory. Pro mrkev, rajčata a hrachové
lusky se vyplatí navštívit Kaufland. Zejména do polévky oblíbený
Přejeme
celer pak nabízí všech šest marketů za stejnou cenu.
dobrou chuť! Průzkum byl proveden ve středu 1. června 2022.

Blokové îLÔWüQt
îLÔWüQtPüVWDYURFH
PüVWDYURFH

22050320791

22050620811

Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 7. června:sídl. E. Beneše – vnitroblok, sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil, Sladkovského - E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul., Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova), Za místním
nádražím (Havlíčkova – sportovní hala), Za místním nádražím (Olomoucká – Havlíčkova), Barákova II (Olomoucká - Kotkova),
Kotkova, Tovačovského, V. Outraty (Olomoucká-Kotkova), Sladkovského parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží
čtvrtek 9. června: nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského, Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova- Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká
komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční), za ul. Hybešova – psí loučka (park) po Olomouckou ul.

INFOSERVIS

Oznámení
o přerušení dodávky
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
- rekonstrukcí, oprav, údržbovýcha revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Přemyslovice, Růžov,
Hluchov
Dne: 23. 6. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
celá obce Přemyslovice mimo
spodní konec Habeš od Pěnčína
po č. 361 a po č. 30 včetně chat.
Celá obec Růžov včetně chat nalevo od silnice na Ptenský Dvorek. Celá obec Hluchov. Chaty směr Růžov od č. 7 po č. 24
Odběratelské
trafostanice:
Přemyslovice drůbežárna 1. (č.
300814), Přemyslovice drůbežárna 2. (č. 300815), Přemyslovice ZD (č. 300816). Areál ZD
Přemyslovice - Zemědělská společnost Terris, fy. Zahrada Olomouc, Antikon LEx., Hluchov
Voding 1 (č. 300756), Hluchov
voding 2 (č. 300757).
Obec: Kelčice
Dne: 24. 6. 2022 od 7:30 do 12:30
hodin. Vypnutá oblast: Kelčice: č. p.
1 - 20, 22 - 38, 65,70, 89, 129, K/29/2.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 6. 2022 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: odběratelská trafostanice ČD (č. 300652)
– vypnutí se netýká domácností.
Obec: Prostějov
Dne: 28. 6. 2022 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: ul.
Strojnická č. 1-11.

Obec: Služín, Stařechovice,
Čechy pod Kosířem
Dne: 27. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celá obec
Služín. Celá obec Stařechovice včetně
chatové oblasti Ulmanka (Vinohrady). Střechovice parc. č. 354/2 (areál
býv. JZD). Čechy pod Kosířem: č.
p.133 a parc. č. 187/3. Odběratelské
trafostanice: Čechy ZD (č. 300750)
Čechy pod Kosířem, Tyršova 86,
Kovot Služín (č. 300785), Stařechovice farma (č. 300793) Areál AGROS
HANÁ, s. r. o.
Obec: Štarnov, Nová Dědina,
Slavíkov
Dne: 28. 6. 2022 od 7:30 do 17:30
hodin. Vypnutá oblast: celé obce
Štarnov, Nová Dědina, Slavíkov.
TS Vodafone Budětsko (703662).
Obec: Prostějov
Dne: 30. 6. 2022 od 7:30 do
15:00 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně ul Rozhonova č. 4-10.
Dne: 30. 6. 2022 od 9:00 do 13:00
hodin. Vypnutá oblast: celý areál
fa. Akuma v ul. Kojetínská s přilehlými objekty: RS plynu - GasNet, s. r. o, Relu servis s. r. o., koupelny Jas, s. r. o, GM Kovoprost,
s .r. o., Obalia, s. r. o., Haspo, s. r. o.,
Grand Corporation, s. r. o., Haspo,
s.r.o., Akuma, s. r. o., SV Servisní,
s. r. o atd. a č. 9. v ul. U Spalovny.

Obec: Mostkovice, Plumlov,
Stichovice
Dne: 29. 6. 2022 od 7:30 do
16:00 hodin. Vypnutá oblast:
část obce Mostkovice - celé ulice
Ohrozimská, Hlinická, V Proluce, Nábřežní, Pěší, Za Stodolami
od ul. Ohrozimská po č. 561 vč.
lokality nov. RD, Stichovická od
ul. Ohrozimská po konec sm.
Plumlov, část Prostějovské od
č. 80 po č. 88, dále lokalita chat
kolem Letního kina, od hráze po
parkoviště a směr Plumlov vč.
chat nad Čubernicí, yacht klubu,
kina, hotelu Plumlov, chat před
Plumlovem atd., dále celé město Plumlov vč. chat, mimo část
od křižovatky u rybníka Bidelec
sm. Vícov a Soběsuky a kemp
Žralok.
Obec: Služní, Hluchov,
Čechy pod Kosířem
Dne: 1. 7. 2022 od 7:30 do
17:30 hodin. Vypnutá oblast:
celé obce Služín, Hluchov,
Čechy pod Kosířem: č. p. 133
a parc. č. 187/3. Odběratelské
trafostanice: Hluchov voding
2 (č. 300757), Čechy ZD (č.
300750) Čechy pod Kosířem,
Tyršova 86, Hluchov Voding 1
(č. 300756).
EG.D, a.s.
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KOUPÍM

REALITY
2

Pronajmu nové prostory 200 m s výlohou
7x3m, hlavní ulice, zateplené, vlastní spotřebiče - nízké náklady. I. patro, vhodné na
menší návštěvnost. Info u2pv@seznam.cz.
Cena 12 000 Kč/měsíc. Bez realitky.
Hledám stavební pozemek,
PV a okolí, tel. 774 409 430

Dne 14. června 2022
vzpomeneme 25. smutné výročí,
kdy zemřel můj drahý
a milovaný manžel, náš tatínek
pan František PŘIKRYL
z Horního Štěpánova.

Hledám byt 1+1, 2+1, tel. 774 409 430
Potřebuji byt v osobním vlastnictví. Mám
schválenou hypotéku. Tel.: 605 011 594

Dnes. tj. 6. června 2022,
tomu jsou 4 roky
od úmrtí mého bratra
pana Zdeňka ZATLOUKALA
z Prostějova.

Koupím dům, i dvougenerační,
platba v hotovosti, 774 409 430
Máte na prodej chatu (zahradu) na
Prostějovsku? Nutně hledám – Tel.:
737 827 329

21081211002

V okrese Prostějov – Vyškov koupím
starší domek. Tel.: 604 635 465

Téhož dne před 1 rokem
zemřela jeho maminka
paní Hedvika PŘIKRYLOVÁ

PRODÁM
3OXPORYVN¿39UHDOLW\SRO]HU#JPDLOFRP
2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
PR O D E J
Volejte: 723 335 940
5'.RVWHOHFQD+DQp
.þ

PR O N Á J MY
Volejte: 723 335 940
2+1 Plumlovská
8.000+ink
NN2ORPRXFNi
.þLQN
Park. stání Plumlovská XFHQWUD YH GYRĜH
.þ
3+kk Pv-Vrahovice 115m2 novostavba .þLQN
Volejte: 739 322 895
'REURYVNpKR
.þHO
2+1 Rumunská cihla, po celk. rekonstrukci .þYþLQN

PR O K LI E N TY H LE D Á M E
VOLEJTE: 739 322 895

Byty všech velikostí v PV a okolí
RD a chaty do 20km od PV
6WDYHEQtSR]HPN\3URVWČMRYDRNROt
3URQiMHPE\WĤD
5'6PUåLFHQHERýHOHFKRYLFH

Vážení zákazníci,
zdravotníprodejnaIVKA,Plumlovská21,
Prostějov nabízí nové jarní i letní kvalitní
zboží (i na velmi problémové nohy). Kvalitní pánské sandály, softshellové botasky
s membránou, domácí obuv s pamětovou
pěnou a jiné zboží. JSME TU PRO VÁS.
Tel.: 603 445 601.
CHCETE MÍT ZASE NOVOU A PĚKNOU VANU? Nabízím renovaci koupelnových van akrylátovou vložkou, bez bourání
anepořádku.Prácetrvá3-4hodinyajehotovo.
Objednávky na tel.: 775 562 356

a 3. října
budeme vzpomínat na
pana Františka PŘIKRYLA,
který zemřel před 5 roky.
Všem, kdo na naše drahé
vzpomene moc
děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ

3RNXG QHQt XYHGHQR MLQDN SODWt XYãHFK LQ]HUiWĤ
WĜtGD HQHUJHWLFNp QiURþQRVWL *PLPRĜiGQČ QHKRVSRGiUQi

22060210962

www.realitypolzer.cz

Děkujeme všem,
kteří se naposledy rozloučili s paní
Dagmar PAVLOVSKOU.
Touto cestou děkujeme
soukromé pohřební službě
paní Václavkové za profesionální
přístup a květinovou výzdobu.
Synové s rodinami.

SLUŽBY
Odborný řez ovocných stromů, sekání
travních porostů, kácení stromů,
péče o zahrady. Tel.: 605 864 140,
www.seceni-kaceni.cz - Bc. Ivo Kroupa
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, Pv.
stolarstvijancik.cz, tel.: 604 820 358
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby- rychle, levně.
Tel.: 604 389 367
Odvoz fekálií-čištění kanalizace.
Svoboda, tel.: 774 368 343.

AUTO-MOTO
Koupím moped Stadion/Jawetta/Pionýr.
Tel.: 771 221 112

21061620769

21081211002

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům, známým a kamarádům
házenkářům, kteří doprovodili
na poslední cestě našeho manžela
a tatínka pana
Aloise JURÍKA.
Zvláštní poděkování
patří soukromé pohřební službě
paní Václavkové za důstojné
rozloučení a květinovou výzdobu.
Manželka s rodinou.

FINANCE

A dne 11. června 2022
by oslavil své 92. narozeniny
pan FRANTIŠEK ZATLOUKAL
z Plumlova
a v tento také vzpomeneme
25. výročí jeho úmrtí.
Stále vzpomíná sestra
a dcera Danuše
s rodinou.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku postát
a tiše vzpomínat.
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PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

Dne 22. června 2022
vzpomeneme 15. smutné výročí
úmrtí naší
dcery Ivety GRULICHOVÉ
z Konice.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
bratr a sestra s rodinami.

Dne 7. června 2022
uplyne 7 roků od úmrtí
naší maminky a babičky
paní Filomény KOCOURKOVÉ
z Prostějova.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Vzpomíná
syn Karel, dcery Věra a Zdena
a vnučka Deniska.

Dne 26. června 2022
vzpomeneme 4. výročí úmrtí
pana Štefana KÚTNÉHO
z Plumlova.
S láskou vzpomíná
manželka Danuše,
děti a vnoučata.

Dnes, tj. 6. června 2022,
vzpomeneme 7. smutné výročí,
kdy nás opustil
pan Jan PULKRÁBEK
ze Smržic.
Vy, kteří jste jej měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Zdeňka a dcery Jana
a Eva s rodinami a vnoučata
a pravnoučata.

608 960 042

Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas, jak rádi
bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten,
kdo tě nejvíc miloval,
nepřestane na Tebe vzpomínat.

Dnes, tj. 6. června 2022,
ttomu
omu bude 6 let,
kdy nás opustil
pan Josef JAHL.
Vzpomíná manželka
a synové s rodinami.

Dne 7. června 2022
vzpomeneme
5. smutné výroční úmrtí
pana Vítězslava TYLŠARA
z Přemyslovic.
S láskou a úctou vzpomínají
a za tichou vzpomínku děkují
manželka Helena, syn Stanislav
a dcera Dana s rodinami.

Dne 8. června 2022
vzpomeneme nedožitých 80 let
pana Jiřího PAVELKY
z Prostějova.
Děkují dcera Gabriela
a syn Jiří s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE
v PÁTEK
10. června,
v 10.00 hodin

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

PpQü
vzpomínka

za 250 Kč,
dvojitá vzpomínka

za 300 Kč.
Neváhejte nás kontaktovat:
Tel.: 582 333 433, 608 960 042,
e-mail: inzerce@vecernikpv.cz,
nebo se stavte osobně
v redakci Večerníku,
kterou najdete
na adrese Vápenice 19

máme novou
provozní dobu!

Dne 9. června 2022
vzpomeneme 15. výročí úmrtí
pana Karla KOLÁŘE
z Protivanova.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka s dcerami.

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

YOpWü]DSODWtWH

NYNÍ

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

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

Za vzpomínku

LEVNĚJI

Dne 7. června 2022
uplyne 37 let, kdy nás
nečekaně opustil ve věku 39 let
náš milovaný tatínek a bratr
pan Jaroslav ŠIMEK
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku všem,
kteří jej znali a měli rádi,
děkují sestra Danuše, syn Jaroslav
a dcera Ilona.

Nezemřel jsem, žiji dál
v srdcích těch, kteří mne milovali.

na své blízké

PŘEDPLAATNÉ
PŘEDPLATNÉ
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Rok za rokem ubíhá,
čas prý rány hojí,
vzpomínky však stále bolí.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, (vchod za
Zlatou bránou) vykupuje a zdarma
oceňuje veškeré obrazy a starožitnosti, zlaté šperky 1g/1000 Kč. Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům
za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.

Prodala jsem dům a sháníme ke koupi Koupím čs. dukáty a jiné zlaté mince.
byt 2-3+1. Děkuji. Tel.: 732 116 877 Tel.: 778 080 060

Pronajmu zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena dle dohody (2 000 Kč).
Tel.: 737 874 885

6. června 2022

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

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
por. Mgr. Stanislav Lánský 1969
Olomouc
Zdeněk Ondráček 1963 Mostkovice
Vojtěch Sedláček 1937
Prostějov
Jindřiška Nováková 1936 Víceměřice
Petr Kamenský 1944
Určice
Vlasta Večerková 1944
Prostějov
Milan Řezník 1960
Prostějov
Františka Drábková 1944 Drahany

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pondělí 6. června 2022
Zdeňka Doleželová 1932 Vícov 15.00 kostel Vícov
Úterý 7. června 2022
Zdenka Marková 1946 Prostějov 11.00 kostel Petra a Pavla Prostějov
Čtvrtek 9. června 2022
František Hořava 1941Prostějov 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Lubomír Vychodil 1938
Jana Klementová 1942
Kostelec na Hané
Čechy pod Kosířem
Ignác Schwetz 1954
Prostějov Blanka Konečná 1929
Smržice
Jan Hadra 1947
Určice Zdeněk Hanák 1968
Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Středa 8. června 2022
Anna Švancerová 1941 Domamyslice 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alois Heinisch 1940

Prostějov Ivo Večeřa 1947

Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
Přijmeme pracovníka Finančních
služeb v Tesco v Prostějově. Bližší
informace na tel.:792 489 257.

HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Přijmeme prodavače nebo prodavačku do autoservisu v Prostějově.
Praxe v oboru automotive a znalost
účetního programu Pohoda výhodou.
Nástup možný ihned. Platové
ohodnocení až 40 000 Kč.
Strukturovaný životopis zašlete na
e-mail: info@pneufloryk.cz.
Vybrané uchazeče budeme kontaktovat
ihned nebo po 01. 06. 2022.

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

22052620927

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
22050420794
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probìhne v PÁTEK
10. èervna v 10.00 hodin

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Elektromechanik/-čka
Fakturant/-ka
HR specialista/-ka
Prodavač/-ka v papírnictví
Technický pracovník/-ce
Obsluha CNC obráběcích strojů
Obsluha elektrostatického separátoru

26 750
18 500-25 000
32 000
19 700
33 000
24 100-30 000
19 500

nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
třísměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
vyšší odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou
ÚSO s maturitou

Profrost, Prostějov
Logmax, Prostějov
Remarkplast Services, Bohuslavice
Koh-I-Noor, Prostějov
Kittec, Vranovice-Kelčice
Preciosa, Brodek u Konice
Global Recycling, Klenovice n/H

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

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

22050610801

22060310967

22060310975

22060320980
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Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!
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KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Puškinova ulice

Rovněž třiadvacáté 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 písmenky a 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 9. ČERVNA 2022, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

Výhra:

Jméno výherce: Jindřich VÁLEK, Kralice na Hané
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Dalibor Svrčina

Výhra:

Jméno výherce: Blanka VESELÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď ...TVARGLÍ...

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Výhra:

Jméno výherce: Zdeněk ZAPLETAL, Smržice
DVĚ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na exkurzi do pivovaru.
SUDOKU

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

6SUiYQiRGSRYĚď 9, 5, 7, 4
Výhra:

Jméno výherce: Lubomír NOVÁK, Pěnčín
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
.´©l29.$
6SUiYQiRGSRYĚď Malý krámek s velkým výběrem na Kateřinské

Výhra:

Jméno výherce: Emilie HRUBANOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

20012860164

Poučení pro soutěžící o zpracování osobních údajů v rámci GDPR:
VydavateltýdeníkuPROSTĚJOVSKÝVečerník–společnostHanáPresss.r.o.-zpracováváosobníúdajeosoutěžícíchvtomtorozsahu:jméno,příjmení,bydliště.Vpřípadězasláníodpovědie-mailem,SMSzprávoučivpřípadějejího
oznámení telefonicky zpracovává vydavatel nad rámec uvedených údajů též údaj o emailové adrese či telefonním čísle. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány výlučně pro účely účasti v soutěži, losování a kontaktování výherců. Výherci soutěže jsou vždy zveřejněni v následujícím vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, a to s uvedením těchto údajů: jméno, příjmení, obec bydliště. Po vyhlášení soutěže jsou osobní údaje soutěžících zničeny.
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AARAU, ABONMÁ, ARNO, BRUCH, EXIT, GÓLY, JURE, KOMU,
KŘEČE, LEČA, LÓŽE, PEKÁČ, PLNÁ, PLSŤ, PÓLO, PRÉE, SAVO,
SIAL, SKÓRE, SNOVÁ, ŠINÁKL, ŠLEM, TOYEN, VÁBNÍK, VLAK,
ZOBNOUT, ŽEBRÁCI

22041160618
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BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do POLITIKY
a graficky lehce poupravili starostu jedné malé obce v západní
části prostějovského regionu, kde žije 372 obyvatel…
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Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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PROSTĚJOV FESTIVAL DOBRÉHO JÍDLA

13. kolo TJ Sokol I Prostějov

vs. TJ Avia Čakovice "B"

kurt u sokolovny na Skálově náměstí Prostějov

sobota 11. června 14.00 hodin

KDY: PÁTEK 10. A SOBOTA 11. ÈERVNA, 16.30, RESP. 14.30 HODIN
KDE: CENTRUM PROSTÌJOVA – VYBRANÉ RESTAURACE
Po nedávném Restaurant Day se v Prostějově uskuteční další akce, kterou by si neměli nechat ujít
nejen vyložení gurmáni, ale všichni, kteří mají
rádi kvalitní pokrmy, a také ti, kteří se o jejich přípravě chtějí dozvědět něco zajímavého. V pátek
10. a v sobotu 11. června si rozhodně udělejte čas
na ProstěJOV festival dobrého jídla, jenž pořádá
město Prostějov, potažmo oddělení DUHA. Jedná
se o druhý ročník této akce, poprvé se obyvatelé
města i návštěvníci s tímto projektem setkali v září
loňského roku.
„Jedním z hlavních důvodů, proč akci uskutečnit, a to kromě báječného kulinářského zážitku pro zúčastněné ‚ochutnávače‘, byla pomoc restauratérům a kavárníkům po dvou

ORIENTAÈNÍ BÌH
úterý 7. června
10.00 Celostátní finále přeboru škol
2022 (národní závody mládežnických
kategorií, start a cíl Velodrom Prostějov
v Kostelecké ulici)

dlouhých covidových letech a snaha přitáhnout zpět do jejich podniků návštěvníky ať už pravidelné, či ty zcela nové.
Samozřejmě jsme též chtěli oživit naše město, a to nejen
jeho centrum,“ objasnila zrod akce Milada Sokolová, náměstkyně prostějovského primátora a seznámila Večerník
s podstatou akce ProstěJOV festival dobrého jídla. „Jedná
se o výjimečnou přehlídku, která propojí originální gurmánské pochoutky se zajímavými kulturními zážitky. Během dvou dnů tak mohou lidé navštívit zapojené restaurace a kavárny v našem městě a ochutnat výborné degustační
menu či ‚jednohubky‘. Zároveň před těmito podniky budou
vystupovat místní umělci.“
Podrobnější informace a přehled restaurací najdete
i s grafickou pozvánkou na straně 28 dnešního vydání.

LUKOSTØELBA
středa 8. června
15.00 Středeční závod (lukostřelecké
klání registrovaných střelců, střelnice
Prostějov)

HASIÈSKÝ SPORT

.XOWXUQËRNÇQNR
.XOWXUQË
RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 6. června
17:30 TOP GUN:MAVERICK
drama USA
20:00 DIVOCH
dánská akční komedie
úterý 7. června
15:00 ZTRACENÉ ILUZE
historické drama Francie
18:00 PÁNSKÝ KLUB
česká komedie
20:00 TŘI TYGŘI VE
FILMU:JACKPOT
akční komedie ČR
středa 8. června
17:30 ZTRACENÝ SVĚT
horor USA
20:00 JURSKÝ SVĚT:NADVLÁDA
americké sci-fi
20:00 ATENTÁT
válečné drama Československo
čtvrtek 9. června
17:30 TOP GUN:MAVERICK
20:00 CHINASKI:KAŽDEJ
VÍ KULOVÝ
dokument ČR
pátek 10. června
15:30 KDE JE ANNE FRANKOVÁ
animovaný film Belgie
17:30 BOD VARU
drama Velká Británie
19:30 JURSKÝ SVĚT:NADVLÁDA
sobota 11. června
15:30 NÁMĚSÍČNÍCI
animovaný film Německo
17:30 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
20:00 PÁNSKÝ KLUB
neděle 12. června
10:30 ZAKLETÁ JESKYNĚ
česká pohádka
15:00 NÁMĚSÍČNÍCI
17:00 JURSKÝ SVĚT:NADVLÁDA
20:00 TOP GUN:MAVERICK

Divadlo
Point
Husovo nám. 91
středa 8. června
18:00 KDYŽ SE ZHASNE
jedna z nejhranějších divadelních
komedií současnosti v podání skutečných manželských párů
Hrají: Lucie a Vítězslav Lužní
+ Magdalena a Jakub Mojžíš Krejčí
Režie: Jakub Hyndrich
pátek 10. června
ZHASÍNÁNÍ SVĚTEL
slavnostní zakončení divadelní sezóny
2021/2022 plné neotřelého humoru
a známých i neznámých písniček
Účinkují:členové Divadla Point a jejich hosté

Mìstská
Knihovna

Skálovo nám.6, Prostějov
středa 8. června
17:00 BLÍZKÝ VÝCHOD:
SUCHO, NESTABILITA
A ODRAZ VÁLKY
Region Blízkého východu čelí mnoha výzvám: od rychlého zhoršování životního prostředí přes konflikty, korupci a migraci. Jak se
na něm promítne současná válka na Ukrajině? Proč jsou jak Ukrajina, tak Rusko pro tuto
oblast zásadní partneři? O tom bude povídat
arabistka a íránistka Lenka Hrabalová, která
na Blízkém východě tráví většinu svého času
jako akademička, novinářka i průvodkyně,
a jeho proměny pozoruje takřka z první řady.
čtvrtek 9. června
16:30 PÉČE O ČLOVĚKA
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Péče o děti nebo dospělé se zdravotním postižením, o nemocné a stárnoucí rodiče či
partnera je náročná a patří k těm nejtěžším
situacím v životě. Pečující osoby potřebují jak
praktické rady, tak také podporu a povzbuzení. Prezentace občanského sdružení Podané
ruce představí zájemcům tuto organizaci, seznámí je s principy osobní asistence a přinese
také důležité kontakty na další organizace,
Letní kino
které poskytují zdravotní nebo sociální péči
Prostìjov
na území města Prostějova a v jeho okolí.
17:00 ODPOLEDNÍ BESEDA!
Zámek Prostějov
BEZPEČNOST O PRÁZDNINÁCH
pátek 10. června
21:30 AMÉLIE Z MONTMARTRU devátá beseda určená pro celý první stupeň ZŠ
romantické drama Francie
Sportcentrum
sobota 11. června
21:30 JURSKÝ SVĚT:NADVLÁDA
DDM
americké sci-fi

Kino klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
úterý 7. června
9:00 a 10:15 POVÍDÁNÍ I PEJSKOVI
A KOČIČCE
pásmo pohádek ČR
středa 8. června
14:00 ZBOŽŇOVANÝ
česká komedie
sobota 11. června
17:30 MALÁ ČARODĚJNICE
pohádka Německo
20:00 PARALELNÍ MATKY
španělské drama

KDE SE CO DÌJE?
691~0×7<32=9~1.<
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Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ
ŽENY A EVROPA
výstava obrazů
do 11. září
O MÁKU
výstava originálních „makových“ obrazů
a dekorací od Marcely Šimečkové

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
od 9. června
MÓDA PERNŠTEJNSKÝCH ŽEN
Zajímá vás jak se móda v době renesance vyvíjela? Čím se inspirovala a jaký
vliv měly ženy té doby na společnost
v českých zemích? Přijďte na přednášku
doc. Martiny Hřibové, která působí na
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a je autorkou replik historických oděvů, které
můžete vidět na výstavě Pernštejnské ženy
a Evropa.
do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
V SRDCI HANÉ
výstava Ústavu archeologické
památkové péče v Brně

Zámek
Prostìjov
Pernštýnské nám. 176
čtvrtek 9. června
17:00 ISLAND – DRSNÁ KRÁSA
vernisáž výstavy za účasti autorů Josefa
France a Vítězslava Šimka
neděle 12. června
18:00 POPROCKOVÉ PROMĚNY
koncert hudebních seskupení na letní scéně
Účinkují: pěvecký sbor Proměny,
velká rocková kapela, hosté Patrik Ozzy,
Oldřich Vidmuch a Robert Šebík.

Zámek Èechy
pod Kosíøem

AVATARKA

středa 8. června 2022
17:00 VLADIMÍR SMÉKAL
vernisáž výstavy obrazů

Zámek
Konice
Kostelní 46, Konice
sobota 11. a neděle 12. června
9:00 -17:00 VÝSTAVA BONSAJÍ
pořádá Bonsai klub Haná ve spolupráci
s MěKS Konice
během výstavy probíhá poradenská služba
k pěstování bonsají, ukázka tvarování
a prodej výpěstků a misek.

akce v regionu

Muzeum a galerie

Mánesova 1, Čechy pod Kosířem
sobota 11. června
9Ë.(1'27(9ě(1é&+
=$+5$'
Zámecky sečeni lóke aneb Dež možské
Komenského 6, Prostějov
kosel a robe pohrabovale...
středa 8. června
neděle 12. června
8:00 MALÁ CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 9Ë.(1'27(9ě(1é&+
soutěž pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, =$+5$'
kteří se v daném školním roce učí chemii komentovaná prohlídka zámeckého parku s vedoucím zahradníkem, dílnička pro
děti, prodej výrobků lokálních umělců
Art-kavárna
a řemeslníků v Hanácké ambasádě
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov

sobota 11. června
10.00 soutěž v požárním útoku Soběsuky (závody Okresní dětské ligy v kategoriích mladší žáci, starší žáci a dorost,
hřiště Soběsuky)

Zámek
Plumlov
Zámek 99, Plumlov
sobota 11. a neděle 12. června
10:00 CESTOU NECESTOU
ZA KRÁSNOU NEVĚSTOU
pohádka pro malé i velké s aktivní účastí
publika v podání skupiny historického
tance ROSETA.
do 4. září
SAUDKOVI NA ZÁMKU
výstava fotografií a obrazů světoznámého umělce Jana Saudka a fotografie jeho
manželky Pavlíny Saudkové

Zámecky sečení lóke pod Kosířem
Přijďte přivonět k hanácké trávě, když se ručně kosí
na loukách v zahradě zámku Čechy pod Kosířem. V rámci Víkendu otevřených zahrad zde bude v sobotu 11. června od 8:30 do 11:30 hodin
probíhat Zámecky sečeni lóke aneb Dež možské kosel a robe pohrabovale... Na programu bude přivítání od zámeckého pána, ukázka kutí a základů kosení, sečení a pohrabování či prozpěvování hanáckých písniček.
Dorazí sekáči, vypravěči, zpěváci a muzikanti ze všech koutů Hané. S sebou si klidně přineste kosu i hrábě, případně deku, skleničku, hrníček
i něco na zub pro ostatní. V neděli 12. června od 14:00 hodin pak bude
připravena prohlídka zámeckého parku s vedoucím zahradníkem. Po
celý víkend se můžete těšit na komentované prohlídky zámeckého parku,
dílničku pro děti a prodej výrobků regionálních umělců a řemeslníků
v Hanácké ambasádě. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Gulášvar
ve Víceměřicích

Petra Janů
ve Slatinicích

Milá atmosféra a vůně guláše. Nejen
na to láká Gulášvar ve Víceměřicích,
který zapíše už čtvrtý ročník. Klání
ve vaření kotlíkového guláše se uskuteční v sobotu 11. června od 8.00 hodin. Účastníci se mohou těšit také na
občerstvení nebo tombolu. K dispozici
bude i hudba. Startovné je 250 korun
na tým. Přihlášky je potřeba zaslat
nejpozději do 8. června, a to na e-mail místostarosty Víceměřic. Bližší
informace k akci jsou pak k dispozici
na internetových stránkách obce. Akce
se uskuteční ve volnočasovém areálu
Bloudník vedle víceměřického rybníka
a zámku.

V neděli 12. června se koná DEN ZDRAVÍ
v Lázních Slatinice. Bohatý program pro celou rodinu včetně těch nejmenších odstartuje již v 10.00 hodin a trvat bude až do večerních hodin. Na své si přijdou nejen milovníci
zdravého životního stylu, ale i dobré hudby.
Aktivně se můžete zapojit do ukázek cvičení, užít si přednášky a konzultace s odborníky nebo navštívit poradny o zdravé stravě.
Děti si užijí zábavný program v podobě výtvarných aktivit a sportovních aktivit. Akce
se zúčastní také zdravotní pojišťovny s jejich
preventivními programy. Zlatým hřebem
bude vystoupení Petry Janů, které je na programu v 15:30 hodin v lázeňském parku.
Vstup je volný.

Konický den řemesel
Příjemně prožitý den slibují organizátoři
Konického dne řemesel. Nadcházející sobotu 11. června mezi desátou až šestnáctou hodinou se uskuteční v zámku i v jeho
okolí akce, která potěší nejen děti. I když
právě pro ty bude vytvořena velká část
programu. Chybět totiž nebude třeba skákací hrad, projížďky na koni nebo ukázky řemesel a také další atrakce. Dospělé
pak mohou zaujmout prohlídky Muzea
řemesel a zámku, které budou trvat celý
den. Samozřejmostí je odborný výklad
zajištěný osazenstvem Muzea řemesel
Konice. Lidé se dočkají také občerstvení,
které obstará Zámecká zahrádka. V centru dění však budou během soboty právě
řemesla. Expozice muzea jich nabízí
mnoho, vesměs taková, jež měla ve městě
tradici. Prim hrají sekery, jichž je zakladatel muzea Pavel Šín nadšený sběratel.

Pohádkové prohlídky
na plumlovském zámku
Cestou necestou za krásnou nevěstou.
Takový podtitul nesou Pohádkové
prohlídky plumlovského zámku, které
se budou konat v sobotu 11. a neděli
12. června od 10.00 do 19.00 hodin
v každou celou hodinu. Poslední vstup
bude v 18.00 hodin. Půjde o pohádku
pro malé i velké s aktivní účastí publika. Kouzelný příběh vyčaruje skupina
historického tance Roseta. Přístupné
budou i Pohádkové sklepy.

Rock na Plumlově
V areálu fotbalového hřiště Borky
se bude konat v pátek 10. června od
16:00 hodin. Těšit se můžete na vystoupení skupin Turbo, České srdce a Kern.

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
KULTURNÍ CENTRUM MOZAIKA
Raisova 1159, Prostějov
* každé pondělí od 9:30 hodin bude probíhat setkání rodičů s batolaty a předškolními
dětmi, kromě pravidelných aktivit pro děti
(říkanky, písničky, tanečky) bude připravena
i rodičovská diskusní skupina
* NOVINKA: v úterky od 16:30 do 18:00
hodin probíhá program s malými dětmi
KLUB RODIČŮ A DĚTÍ Z UKRAJINY.
Vedeno v českém jazyce s tlumočením do
ukrajinštiny. Pro děti budou připraveny básničky, říkanky, vyrábění, stolní hry a další aktivity.
Dospělí si mohou odpočinout u kávy či čaje.
* NOVINKA: v úterky od 18:00 do 19:30
hodin se koná KLUB UKRAJINCŮ ŽIJÍCÍCH V PROSTĚJOVĚ A OKOLÍ. Pravidelné setkání za účelem vzájemné podpory,
výměny informací a sdílení. Pro zájemce je
k dispozici ve spolupráci s Apoštolskou církví
Prostějov duchovní poradenství a modlitby.
Děti mohou během setkání využít hernu.
EKOCENTRUM IRIS
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 8. června od 8:10 do 13:35 hodin proběhne vycházka nejen pro seniory
ZE ŽĎÁRNÉ DO NIVY k Oborskému
dvoru a odtud lesními cestami až k cennému
mokřadu v Nivě. Odjezd autobusem do
Žďárné v 8:10 hodin (st. č. 11), návrat z Nivy
do 13:35 hodin. Délka trasy asi 8 km.
* v sobotu 11. června od 9:00 do 12:00
hodin se nám. T. G. Masaryka v Prostějově
koná DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Osvětová akce plná informací a aktivit pro
děti i dospělé zaměřených na problémy životního prostředí. Spolupořadatelem akce bude
Elektrowin s informačním stánkem, skákadly
a hravými aktivitami na téma zpětného odběru elektrospotřebičů.

SONS PROSTÌJOV
Svatoplukova 15, Prostějov
Prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení
kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny ve Svatoplukově
ulici č. 15: pondělí 9.00–12.00, 14.00–
16:30, čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel.
domluvě.
CENTRUM PRO RODINU
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
* každé pondělí od 16:00 hodin, po předchozí
telefonické domluvě, nabízíme podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné
životní etapy či manželské krize, poradenství
pro rodiče při obtížích ve vztahu s dětmi,
pomoc při výchovném směřování s psycholožkou Marcelou Anežkou Kořenkovou
* každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA –
adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
nástup do MŠ, připravuje na separaci od
rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé
skupině a bezpečném prostředí.
MC CIPÍSEK
Sídliště Svobody 3520/21, Prostějov
* v úterý 7. června odpoledne proběhne
SCREENINGOVÉ OČNÍ VYŠETŘENÍ
DĚTÍ

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, čisticí tablety či ušní tvarovky různých velikostí).
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.
AKADEMIE SENIORŮ zve dne 7. června ve 14:00 hodin na přednášku KAMENY
ZMIZELÝCH. Připomeneme si osudy židovských občanů, kteří byli před 80 lety násilně
odvlečeni do koncentračních táborů. Sraz
u zámku na Pernštýnském náměstí.
SLUÒÁKOV
centrum ekologických aktivit
města Olomouce, o. p. s.
Skrbeňská 669/70,
Horka nad Moravou, 783 35
* V sobotu 11. června ve 14:00 hodin se koná
PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE. Vydejte se
spolu s Malým princem za dobrodružstvím, při
kterém společně procestujete tajuplné vesmírné planetky a seznámíte se s jejich obyvateli.
Postaráte se s Princem o jeho růži, uvidíte sopky
a také baobaby, které mu přidělávají spoustu práce. Na konci vaší pouti si vlastnoručně sestrojíte
vesmírnou raketu, díky které pomůžete Malému princi vrátit se zpět domů na jeho planetku.
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Po 28 letech budou hrát

krajský přebor

DOMÁCÍ
DOUBLE
NA
DRUHOU

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Je to už fakt hodně dlouho, kdy fotbalisté TJ Sokol
Čechovice naposledy působili v
krajském přeboru. Téměř tři dekády,
přesně osmadvacet let. Teď se do páté nejvyšší soutěže ČR znovu vracejí,

boje na zelených trávnících aneb
I.A tøída skupina A – 24. KOLO

klikni na

www.vecernikpv.cz

poprvé v novém tisíciletí. Slavný postup je na světě!
Skutečností se stal včera večer, kdy
čechovičtí muži smetli v derby
Protivanov6:0adefinitivněsestalivítězi skupiny B v 1.A třídě Olomouckého
KFS 2021/22.„Pro zdejší klub je to velký úspěch, ze kterého máme všichni

KAM ZA F

ohromnou radost. A když Čechovice
hrály dvacet osm let 1.A třídu, tak by
teď mohly hrát aspoň dvacet osm let
krajský přebor,“ smál se šťastný trenér
Sokola Lukáš Koláček.

REPORTÁŽ ČTĚTE
NA STRANĚ 35

TBALEM

I.A tøída skupina B – 24. KOLO

I.A tøída skupina B – 24. KOLO

I.B tøída skupina A – 24. KOLO

Lion Sport I.B tøída skupina B – 24. KOLO

Pøebor OFS Prostìjov; II. tøída – 24. KOLO

SK PROTIVANOV
FC KOSTELEC NA HANÉ
SOBOTA 11. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Protivanově

TJ SOKOL OTASLAVICE
TJ SOKOL TOVAČOV
SOBOTA 11. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Otaslavicích

TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ
TJ SOKOL PIVÍN
SOBOTA 11. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Klenovicích n.H.

TJ SOKOL MOSTKOVICE
TJ SMRŽICE
NEDĚLE 12. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Mostkovicích

TJ SOKOL VÍCOV
TJ SOKOL BRODEK U PROSTĚJOVA
NEDĚLE 12. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion ve Vícově
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ƔƔ Právě v těchto dnech by mělo končit dopravní omezení na silnici mezi Pěnčínem a Kandií.

ck_)_

ƔƔ Po skoro měsíci od uveřejnění Večerníkem
byl oficiálně potvrzen návrat hokejového obránce Martina Pěnčíka k Jestřábům.
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ƔƔTřicáté narozeniny oslavil dnes již bývalý
fotbalový brankář Prostějova Filip Mucha, který
aktuálně chytá za ligové Teplice.
ƔƔ Přesně před týdnem oslavil 32. narozeniny
někdejší prostějovský hokejový obránce Jan Kolibár, který naposledy působil na Islandu.
ƔƔ Na 8. června od 14:00 hodin v Kostelci na
Hané připravují posezení pro seniory ve staré
škole, jehož součástí bude prohlídka budovy
nebo posezení nad kronikami.
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ƔƔ Na zámku v Čechách pod Kosířem hledají
po průvodci či osazenstvu pokladny aktuálně i
zahradníka.

FOTOGALERIE

(QVDCNKUVÆ6,5QMQNèGEJQXKEGXÊV÷\QXÆ#VąÊF[OWåčUMWRKP[$ Foto: Marek Sonnevend

strany 43 až 45

TJ SOKOL KONICE
SK NÁMĚŠŤ NA HANÉ
SOBOTA 11. 6. 10.00 HODIN
Fotbalový stadion v Konici

BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV Sezóna 2021/2022 FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je minulostí. Prostějovu přinesla hořkosladký příběh. Na jedné straně
solidní podzimní část zakončená v těžké konkurenci pěkným pátým místem, na straně druhé však také odchod stěžejních hráčů
a nepříliš vydařené doplnění kádru – do základní sestavy se natrvalo prosadil pouze Michal Hönig. Přes velké ambice je nakonec
jedenácté místo ve druhé nejvyšší soutěži vlastně i úspěchem.
Týmu totiž hrozila až těžko obhajitelná třináctá pozice. A zatímco dosud jsme na stránkách Večerníku hodnotili zejména tým
jako celek, nyní se pouštíme také do jednotlivých hráčů. Na těchto řádcích přinášíme podrobné statistik společně s redakčním
hodnocením (1 – nejhorší, 10
– nejlepší) a přidáváme i krátký
ČTĚTE
komentář k výkonu hráčů. Jak
si tedy prostějovští fotbalisté v NA STRANĚ 48
uplynulém ročníku vedli?
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MOŘICE Dvouletá odmlka je za námi, a tak se do toho letos v Mořicích původní
opět obuli ve velkém. Velmi úspěšný a dlouhodobý festival se letos reportáž
opět vrátil a zpříjemnil tak všem fanouškům první týden v červnu. pro Večerník
Stejně jako v předchozích letech se ani letos nevyhnul festivalu vydatný déšť, který přišel v sobotu odpoledne. Ani to ale program Jan
nezastavilo a mohlo se tak pařit od oběda až do pozdních nočních FREHAR
hodin a fanoušci se dočkali opravdového nářezu, který jim byl or- mohla dorazit. Po ní pokračovala reganizátory přislíben. Jubilejní dvacátý ročník tak dopadl opravdu na vival skupina Green Day z Bratislavy.
jedničku.
Program v této chvíli na čas pozastavil
V letošním roce se festival po dvouleté pauze způsobené covidem vrátil
a oslavil své dvacáté narozeniny. Po
delším čase se také vrátil jednodenní
formát a akce tak probíhala od brzkých odpoledních hodin až do pozdní
noci.

Program začal už krátce po obědě,
kdy se jako první představil Saša
Band Základní umělecké školy
z Němčic nad Hanou. Po něm se
představila kapela Revival Scorpions
ze Vsetína, která nahradila vypadnuvší
kapelu, jež kvůli nemoci zpěváka ne-

Proměny se vrací na pódium
PROSTĚJOV Pěvecký sbor Proměny byl nucen takřka dva roky nevystupovat. Nyní se však vrací se vší parádou na pódium. Poslechnout si jej
můžete přijít na koncert tuto nedělí
12. června v 18:00 hodin na nádvoří prostějovského zámku. Spolu se
svými hosty poplují na vlnách popu
a rocku a jistě ve vás rozproudí letní
náladu. Tak neváhejte s návštěvou!
Už se nám blíží tradiční Prostějovské léto. Jednou z prvních akcí, která
v rámci něj proběhne, jsou právě Poprockové Proměny. Na tomto koncertu vystoupí kromě pěveckého sboru
Proměny také hosté Patrik Ozzy Zatloukal, Oldřich Vidmuch a Robert
Šebík a také velká rocková kapela.
Rozhodně to tedy bude jízda. A na
co konkrétně se můžete těšit? „Na
koncert plný rockových a popových

hitů v podání našeho sboru, sólistů,
hostů a skvělé rockové kapely. Po téměř dvouleté odmlce se vracíme na
pódium a bude to stát rozhodně za
to. Zazní skladby od skupin ABBA,
Queen, zpěváků Viktora i Vojty Dyka
a mnoha dalších předních českých
i zahraničních hvězd. To vše v aranžích upravených pro náš sbor,“ uvedla
Lenka Copková z pěveckého sboru
Proměny.
Během Prostějovského léta proběhne mnoho dalších akcí. Koncerty
na hlavním náměstí s Pavlem Calltou,
kapelou Stracené ráj nebo Olympic,
mnoho vycházek s Ekocentrem Iris,
případně kvízy, deskohraní a virtuální
realita v knihovně nebo promítání filmů na nádvoří zámku a ještě spousta
dalšího. Určitě si je nenechte ujít!
(tez)
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PROSTĚJOV Už 65. ročník brzy
zahájí celostátní přehlídka recitátorů, festival Wolkrův Prostějov.
Organizátoři festivalu v úterý 14.
června symbolicky převezmou na
pět dní klíč k „městské bráně“ od
zástupců města. Zbytek příštího
týdne pak proběhne v jejich režii.
I díky tomu, že letošek znovu nabídne velké množství soutěžících
i bohatý doprovodný program.
„Recitátorů je sedmačtyřicet v první
kategorii, ve druhé jich je pětatřicet
a ve třetí čtrnáct. Před koronavirem
byla účast nastejno. Je to obrovský
úspěch. Když byla naopak odborná
rada, tak divadel se v krajských kolech dostalo daleko více, museli jsme
tedy škrtat – nevešla by se do programu. Vybrali jsme tedy jen ta nejlepší,“ uvedla za organizátory Martina
Drmolová z kulturního klubu Duha.
V některých ohledech se festival ovšem oproti dřívějšku změní. „Letošní
rok je trochu jiný. Snažili jsme se vzít
více soutěžních divadel, než normálně bereme. I na úkor toho, že nemáme žádné inspirativní představení.
Na úkor tohoto jsme vzali soutěžní
divadla,“ řekla Drmolová.

Další změny pak hlásí ohledně složení programu a žánru, jemuž se někteří interpreti věnují. „Určitě bych
pozvala ke Kotěrovi na zahrádku.
Nejde o hlavní program. Ale zde jsme
se snažili volit kapely, které fungují
v rámci alternativní scény, a na prostějovském létě jsme je neměli šanci
vidět. Třeba kapela Loutky, která je
složená z herců i laureátů na Wolkrově Prostějově. Kapela Hm je zase
jiná co se týče písniček,“ prozradila
Drmolová. Elektrická hudba zazní na
festivalu poprvé.
Jiné ale bude také zahájení. V minulosti na něm byla třeba velká představení artistů a dalších umělců. Letošek bude skromnější. „Neděláme
obrovské zahájení. V plánu je, že po
vystoupení druhého soutěžního divadla Dividlo se setkáme před Duhou, rozdáme si svíčky do ruky, potkáme se a půjdeme v průvodu k soše
Jiřího Wolkera. Tam uctíme památku
a od pana primátora nebo náměstkyně převezmeme na pět dní klíče od
městských bran,“ shrnula k úvodu
festivalu, který se koná na počest jednoho z nejslavnějších prostějovských
rodáků.
(sob)

prudký a silný déšť, který k festivalu
v Mořicích už tradičně patří. Díky velkým party stanům se ale fanoušci nerozprchli a vydrželi na svých místech,
takže po půlhodince se mohlo dále
pokračovat a zábava s přibývajícími
hodinami jen a jen gradovala.

Následoval jeden za zlatých hřebů
festivalu, kdy se představila kapela
Morčata na útěku, která nastoupila
v originálním složení a postarala se
o opravdu znamenitou show. „Chtěli
jsme se po dvouleté odmlce zase vrátit
v něčem inovovaném. A do každého
ročníku bychom chtěli minimálně jednu originální kapelu a festival navrátit
do původního jednodenního termínu.
Letos se nám podařilo dohodnout právě s kapelou Morčata na útěku a musíme přiznat, že opravdu si své fanoušky
našla a přilákala je k nám do Mořic, za
což jsme moc rádi,“ usmíval se starosta
obce a hlavní organizátor dvacátého
ročníku festivalu Tomáš Pavelka.

Po jejich show vystoupila kapela
Bon Jovi revival, která na festivalu
oslavila své desáté výročí od založení. O následnou večerní zábavu
se postarala revival kapela Metallica
z Prostějova, kterou vystřídala revival kapela Iron Maiden z Otrokovic
a celý program v pozdních nočních
hodinách uzavřela revival kapela
Black Sabbath.
„Už jsme se nemohli dočkat. Po těch
dvou letech, kdy se nemohlo nic konat, to stojí za to. Nejvíc se těšíme na
Iron Maiden, na kterých jsme vyrůstali. Ale musím říct, že se tu bavím
i u ostatních kapel. Jako obvykle je to
tu skvělé a snad už to do příštích roč-

níků nic nezastaví,“ hlásil ve vestě své
oblíbené kapely David Novák.
V rámci vstupného předávají organizátoři anketní lístek s dotazy, jak
se přítomní o festivalu dozvěděli,
kterou kapelu by rádi viděli příště, případně bylo možné připojit
vzkaz. „Tam jsme se celkem nasmáli,
když někteří z návštěvníků nás v těchto anketách upozorňovali na déšť,
který k festivalu patří, skutečně také
přišel, tak to pobavilo nás i fanoušky,“
doplnil se smíchem starosta, který se
sám ujal losování ankety o různé předměty spojené s festivalem.
Více než třinmáct hodin kvalitní
muziky si tak v Mořicích nenechala
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PROSTĚJOV V Muzeu a galerii
v Prostějově to ve čtvrtek opět ožilo
díky výstavě, která probíhá na základě nové spolupráce se Základní
uměleckou školou Vladimíra Ambrose. V rámci vernisáže uměleckých
výtvorů absolventů se studenti dočkali i předání absolventských listů,
které obdrželo v rámci vernisáže
hned patnáct z nich. Za jejich díla,
která budou k vidění až do 26. června v hlavní budově muzea a galerie,
je to pocta zasloužená.

Jan FREHAR
Vernisáž zahájily svým koncertem sestry Jana a Michaela Vlachovy, které zahrály na harmoniky. Úvodním slovem
pak všechny přivítala ředitelka muzea
Veronika Hrbáčková, následně předala slovo Lucii Hradilové. „Chtěla bych
v první řadě poděkovat za možnost
spolupráce a věřím, že se bude nadále prohlubovat. Na tomto místě práce
našich studentů rozhodně daleko lépe
vyniknou, konečně se tak dočkali prostoru, který si za svou píli zaslouží,“
prozradila spokojeně. Poté přivítala
hosty a společně s kolegyněmi předala
patnácti studentům výtvarného obo-
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ru jejich absolventské listy jako uznání
za vystavená díla. Slavnostní akt, kterému přihlíželi i rodiče a prarodiče, zakončilo vystoupení tanečního oboru
základní umělecké školy.
Díla absolventů rozvržená ve dvou
místnostech hlavní budovy muzea
celý prostor doslova rozzářila. Řada
barev i různých technik a témat osloví i širší veřejnost. Velmi vkusným
a vhodným doplňkem u každé z prací
je krátký popis od jednotlivých žáků
přibližující autora i jeho pohled na výtvarné umění a v krátkosti objasňující
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PROSTĚJOV Všechno jednou končí. To stejné platí i o divadelní sezóně
Divadla Point, kterou završí v pátek
10. června v 19:00 hodin komponovaným pořadem Zhasínání světel.
Bude se na něm zpívat, tancovat, jíst,
pít, smát a trochu i hrát divadlo... No
prostě Point se vším, co má mít.
Divadlo Point odehrálo na jaře šest inscenací, mezi nimi Britney goes to heaven, Charleyova teta, Když se zhasne
a Love you truly. Nakonec však i jeho
sezóna dospěla ke konci a nyní tak
uvede představení Zhasínání světel:
Kabaret ke konci sezóny. A na co se
na něm můžeme těšit? „Divadlo, pivo,
víno, tanec, chlebíčky, pivo a ještě trocha toho divadla! To vše a víc! Budeme
končit sezónu, tak to musíte s námi
oslavit. Slavnostní zakončení divadelní
sezóny 2021/2022 bude plné neotřelého humoru a známých i neznámých

písniček. K vidění bude další díl nekonečného divadelního sitcomu Divadélko Domeček. Navštíví nás Fíbí a její
okénko, levitující dervišové, krotitel
zlatých rybek a budete svědky nejednoho převtělení,“ lákají členové Divadla Point. Účinkovat v inscenaci budou
členové Pointu a jejich hosté. Rezervaci
vstupenek učiňte co nejdříve prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 731 705 122 nebo na e-mailu PetraPoint@seznam.cz.
Než Point zakončí sezónu, máte ještě
šanci vidět předtím jedno jeho představení. Ve středu 8. června v 18:00
hodin uvede v rámci MEDartu hru
Když se zhasne. V ní se střetnou dva
manželské páry při vánočním večírku.
Jedná se o jednu z nejhranějších komedií současnosti, v tomto představení
se však objeví dva skutečné manželské
páry.
(tez)

právě zvolené téma a techniku.
„Na výstavě Absolventi výtvarného
oboru ZUŠ V. Ambrose jsou prezentovány práce třinácti- a čtrnáctiletých
dětí a dále dvou devatenáctiletých.
Instalace barevných prací na kartounu je skvělá. Výstavu obohacují ale
především popisky v podobě vyznání v takzvané ich formě, v nichž žáci
popisují, proč si dané téma zvolili.
Upřímnost, čistota a opravdovost ještě dětské duše jsou na tom pro mě to
nejkrásnější,“ uvedla spokojeně ředitelka prostějovského muzea a galerie

Veronika Hrbáčková, která zmínila
i pár příkladů.
„Musím uvést pár příkladů, které se
mi moc líbí a se kterými se ztotožňuji. Jaromír Fidler (13 let) říká: ‚Vybral jsem si téma VESNICE, protože
tam bydlím a zajímá mě to.‘ Lucie
Matějová (14 let) zvolila téma SPÁNEK a vysvětluje: ‚Je to moje oblíbená činnost a není nic milejšího a příjemnějšího, než se zachumlat do
peřin...‘ Tina Pivoňková (14 let) si
zvolila ZUBY, protože když přemýšlela, jaké téma si vybere, inspiroval
ji úsměv kamarádky... To je opravdu
nádhera,“ pokračovala ředitelka.
Výstavu si bude možné prohlédnout
až do neděle 26. června v otvíracích
hodinách hlavní budovy městského
muzea a galerie. A dá se očekávat, že
vzniklá spolupráce se základní uměleckou školou rozhodně nebyla poslední. „Výstavní sály MGP poskytují
výtvarným pracím důstojný prostor
a příjemné prostředí pro slavnostní
završení jedné etapy studia. Navázaná
spolupráce se ZUŠ V. Ambrose byla
moc příjemná, vzájemná spokojenost
dává příležitost k vytvoření nové tradice,“ dodala závěrem ředitelka.

6. června 2022
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BRNO, PROSTĚJOV Už dlouho
dopředu se vědělo, že ve 12. kole 1. ligy družstev mužů ČR 2022
na půdě MNK mobilprovás
Modřice „B“ nastoupí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov bez své
největší opory Martina Müllera.
Jeho absenci se navzdory
maximální snaze všech hráčů
nepodařilo nahradit a kvalitní
protivník ze čtvrtého místa průběžného pořadí zvítězil na vlastním dvorci 6:3, čímž vedoucímu
celku tabulky uštědřil premiérovou porážku sezóny.

Marek SONNEVEND
„K utkání jsme jeli bohužel oslabeni o našeho klíčového hráče Martina Mullera,
který nemohl z pracovních důvodů.
Přesto jsme na kurtu nechali veškeré síly
a docela dobrý dojem, neboť jedenáct
setů velmi vyrovnaného zápasu končilo
až posledním možným míčem,“ přiblížil
trenér Sokola I Richard Beneš. „Hned
první dvojice Jan Matkulčík, Tomáš

Návrat na vítěznou vlnu v sobotu doma s Čakovicemi?
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Roba prohrála smolně 9:10 ve zkráceném třetím setu, což byla škoda, neboť
další dvojka Lukáš Pírek, Petr Zemánek
vyhrála – a také nejtěsněji 10:9 ve třetí
sadě – čímž jsme mohli vést 2:0,“ popisoval Beneš. „Smůlu jsme si vybrali v naší
tradičně silné střední části, kde třetí dvojka celý první set vedla a zbytečně jej ztratila vlastními chybami v závěru, načež
singlista Roba podlehl také až úplně posledním balónem v rozhodující sadě.

5LFKDUG%HQHã

Druhým zápasem otočených trojic jsme
ještě vykřesali naději na možnost boje
o konečnou remízu, ale předposlední
dvojici jsme vzápětí prohráli a body tak
zůstaly u soupeře,“ konstatoval kouč.
„Pro nás se i přes prohru nic neděje. Jsme
jistým postupujícím přímo do prvoligového semifinále a o vítězi základní
části soutěže rozhodnou závěrečná dvě
utkání,“ zůstával Beneš v klidu. Nicméně druhý Český Brod se na Hanáky

Z VERNISÁŽE…
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bodově dotáhl, tudíž před rozhodujícím vzájemným duelem za necelé dva
týdny na Slavoji potřebují prostějovští
nohejbalisté zvládnout nejbližší mač
proti TJ Avia Čakovice B. Ten hrají
v sobotu 11. června od 14.00 hodin
doma v areálu u sokolovny na Skálově náměstí. „Zveme fanoušky, vstup je
tradičně zdarma. A my půjdeme jednoznačně za vítězstvím,“ doplnil Richard
Beneš.
(son)
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SKUPINA JIHOVÝCHOD
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1. Dobrochov
2. Skalka
-QDGąKEG
&ąGXPQXKEG
8TD¾VM[
8ÊEGO÷ąKEG
-NQRQVQXKEG

Skalku 6:1. V dalších utkáních Orli
Otinoves zvítězili nad Kobeřicemi
5:0 a domácí Vrbátky přestřílely Juniors Hluchov 11:4.
Prolínací část soutěže nyní pokračuje v sobotu 11. června v Dřevnovicích, kde se střetnou celky
umístěné po základní části na
čtvrtých, šestých a sedmých pozicích: 8.00 hodin SK Dřevnovice
– FC Zavadilka Prostějov, 9.00 SK
Mexiko Víceměřice – Spojené kluby
Čehovice/Hluchov, 10.00 MK Klopotovice – FK Bohuslavice.
Letní přestávku před podzimní fází
okresních ligových soutěží v malé
kopané, jež budou pokračovat stejným systémem dvou regionálních
skupin jako na jaře, pak vyplní turnaj O pohár předsedy České unie
sportu PV v sobotu 18. června
a tradiční Pohár města Prostějova
plánovaný v rámci akce Sportuj
s námi na 28. srpna.
(bk, son)
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SK TOMEK 99 DOBROCHOV

VRBÁTKY, PROSTĚJOV Okresní ligové soutěže v malé kopané
ČUS Prostějovska 2022 pokračovaly prvním turnajem prolínací
části na hřišti ve Vrbátkách. Střetli
se tam vítězové obou základních
skupin Jihovýchod a Severozápad, tedy týmy SK Tomek 99 Dobrochov a 1.FC Laškov, následně
proti sobě nastoupila i mužstva
ze druhých, třetích a pátých míst
obou grup.
V souboji o mistra jarní fáze Dobrochov zdolal na konci výborného zápasu Laškov těsně 4:3. O bronzovou
příčku příkladně zabojoval posílený
FC Daniels Prostějov, který smetl
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PROSTĚJOV Pravidelně největší
fotbalový turnaj v regionu, který
hostilo hřiště v Krumsíně, se ani
letos neuskuteční. Klání pořádané vždy první víkend v červenci
neproběhne už třetím rokem
v řadě!
Předchozí dvě zastavila nejasná situace okolo covidu, letos je dle organizátorů důvodů více, jedním ze
zásadních je budování kanalizace
a nové cesty kolem hřiště. V příštím
roce by se ale turnaj měl do kalendáře prázdninových podniků podvrátit
a čekat by jej měly i novinky. Během
dubna ještě kolovaly různé informa-

ce, ve druhém květnovém týdnu ale
přišel finální verdikt.
„V pátek padlo definitivní rozhodnutí
ohledně letošního ročníku Krumsínského Haná Cupu 2022. Výbor
TJ Krumsín se definitivně unesl na
tom, že Haná Cup se letos konat nebude. Důvodů je víc, jedním z nich je
i budování kanalizace a cesty kolem
fotbalového hřiště,“ potvrdil hlavní
organizátor Martin Ošťádal. „Turnaj
čekají v příštím roce velké změny,
takže jsme nechtěli nic uspěchat.
Omlouváme se všem, ale bohužel
jsme nebyli schopni najít nějaké rozumné řešení,“ vzkázal Ošťádal. (jaf)

Zlatou tretru ozdobil světový rekord i loučení

OSTRAVA, PROSTĚJOV Atletickému podniku Zlatá tretra letos přálo
počasí a bylo to vidět i na výkonech.
Nizozemka Femke Bolová zaběhla
na třístovce překážek historické světové maximum. Rekord mítinku zaznamenal etiopský stýplař Lamecha
Girma. Nejlepších českých umístění
dosáhli dálkař Radek Juška a oštěpařka Nikola Ogrodníková, kteří skončili druzí. Nejlepší tuzemský atletický
podnik napsal svoji jednašedesátou
kapitolu a potvrdil, že největší světové
hvězdy mají Zlatou tretru rády.
Očekávaným vrcholem mítinku byl
závod žen na 300 metrů překážek, kde
se dopředu avizoval útok na historické
světové maximum Zuzany Hejnové.
Těsně předtím, než závodnice zaklekly
do bloků, proběhlo oficiální poděkování
úspěšné české reprezentantce za její veleúspěšnou kariéru. Pak už se mohla dívat,
zda se podaří Nizozemce Femke Bolové
překonat její rekordní zápis z mítinku
v Chebu v roce 2011. Bronzová olympijská medailistka pak přímo šokovala
časem 36.86, kterým dosavadní rekord
Hejnové srazila o jednu vteřinu a tři desetiny. Za nyní již bývalým maximem
naší reprezentantky příliš nezaostaly ani
Ukrajinky Viktoria Tkačuková (38.24)
a Anna Ryžikovová (38.36). Jedinou
českou zástupkyní v závodě byla sedmá
Barbora Veselá (41.73). „Doufala jsem
v čas pod sedmatřicet sekund. Během
závodu jsem se už s touto myšlenkou lou-

legendárních atletek
Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

čila, protože se mi do cesty připletly dvě
překážky. Nakonec to ale dobře dopadlo.
Mám obrovskou radost,“ jásala Bolová.
V závodě na 3000 metrů se postaral o jeden z nejkvalitnějších výkonů letošního
ročníku Zlaté tretry Etiopan Lamecha
Girma. Stal se totiž prvním běžcem, kterému se v Ostravě podařilo zaběhnout
stýpl pod osm minut. Jedenáct let starý
rekord mítinku Keňana Paula Kipsiele
Koeche srazil téměř o čtyři vteřiny na
7:58.68. Tento čas je také letošním nejlepším světovým výkonem a novým
etiopským národním rekordem. Životní závod za sebou má také Damián
Vích. Ten využil rychlého závodu v silné konkurenci k výraznému vylepšení
osobního maxima na 8:32.91, který ho
momentálně řadí v českých historických
tabulkách už na sedmou příčku.
Nejlépe z českých zástupců dopadla oštěpařka Nikola Ogrodníková, která skončila druhá výkonem 62,78 metru. Zvítězila
Řekyně Elína Tzéngkoová v osobním
rekordu 65,40 metru. V soutěži chyběla
světová rekordmanka a dvojnásobná

olympijská vítězka Barbora Špotáková.
Ta se na poslední chvíli omluvila kvůli
zranění lýtka. „Chtěla jsem vyhrát, mrzí
mě, že jsem zase druhá. Ale ten poslední šestý pokus mi udělal velkou radost,
i když byl vysoko. Když to příště trefím
trochu níž, tak to bude dobrý,“ vykládala
bezprostředně po závodě Nikola Ogrodníková.
V mužské oštěpařské kategorii se vůbec
nedařilo Jakubu Vadlejchovi, jenž nenavázal na výborný výkon z Diamantové
ligy v Dauhá, kde přehodil v polovině
května devadesátimetrovou hranici.
Tentokrát se závodem protrápil a skončil
až čtvrtý výkonem 82,38 metru. Vyhrál
Anderson Peters z Grenady hodem
dlouhým 87,88 m. „Zkrátka to nebylo
ono. Po rozcvičování jsem se necítil špatně, ale od prvního hodu jsem se lehounce pral s rozběhem a technikou a nedokázal jsem to skloubit,“ řekl stříbrný
olympijský medailista z Tokia. Vítězslav
Veselý byl pátý.
V dálce skončil druhý Radek Juška svým
výkonem sezóny 811 cm. Lepší byl už

jen Kubánec Massó, ten dolétl ještě o tři
centimetry dál. „Druhé místo trošku
štve. Ještě když to bylo o takový kousíček. Už podruhé mi to na Tretře uniklo
o kousek,“ hlásil Juška.
Ve výšce triumfoval italský showman
Gianmarco Tamberi. Olympijský vítěz
z Tokia skočil 230 centimetrů a díky svému šoumenství si nejvíce získal vítkovické publikum. Na mužské stovce pokořil
vítězný Brit Reece Prescod v protivětru
hranici deseti sekund a vylepšil si osobní
maximum na 9,93 s. Druhý doběhl někdejší mistr světa Jamajčan Yohan Blake
v čase 10,05 s.
Vrh koulí ovládl Američan Joe Kovacs.
Dvojnásobný mistr světa poslal své náčiní do vzdálenosti 22,25 metru a zaostal
jen o 18 centimetrů za rekordem mítinku krajana Crousera z roku 2020.
Na oválu dala druhým místem sbohem
Ostravě legendární sprinterka Allyson
Felixová. Jedenáctinásobná olympijská
medailistka letos uzavírá svoji kariéru
a pro evropskou túru si vybrala právě
i Zlatou tretru. Americká hvězda doběhla v závodě na 200 metrů druhá, 57 setin
za Aminatou Seyniovou z Nigeru. „Bylo
to krásné, na Ostravu budu vždy vzpomínat,“ loučila se Felixová.

V průběhu mítinku došlo i na slavnostní
ceremonie a předání šeků pro nejrůznější organice. Nechyběl u toho ani Miroslav
Černošek, majitel pořádající agentury
TK PLUS. „Letošní ročník se vydařil.

Diváci viděli skvělé výkony a my věříme,
že se postupně budou vracet do hlediště
v hojnějším počtu,“ zhodnotil 61. ročník
mítinku Zlatá tretra Golden Spike by
Ostrava.
(lv)
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PROSTĚJOV V nejvyšší soutěži
budou během sezóny 2022/2023
bojovat prostějovské basketbalistky U19. Dívčí tým se totiž díky
výborným výkonům dostal do
extraligy. Základní část vyhrál, ve
finálové skupině skončil třetí. Vše
rozhodla baráž, které se zúčastnily tři celky. A Prostějov v ní dokázal bodovat. Následovala tak velká
postupová radost hráček i trenéra
Pavla Švécara. „Beru to jako návrat, návrat k vyšším metám. Jsem
moc rád, že jsem u toho mohl být
a holkám pomoci,“ vyjádřil se
spokojený kouč.

hlavičkou K2 Prostějov. Dokázaly
totiž postoupit do extraligy, když
porazily o pět bodů v rozhodujícím
zápase celek KP Brno. „Trochu to
pokazila nesestupová sezóna a pak
jedna nedokončená. Cíl jsme ale
před ročníkem měli jasný: baráž
a pokusit se postoupit. Soutěž přitom proběhla podle předpokladů.
U17 zvítězila, přitom jsme poslední
dvě utkání kvůli nemoci neodehráli. Nakonec jsme ale do baráže nešli
a soustředili se spíše na U19,“ ohlédl se za dějem v uplynulém ročníku
trenér Pavel Švécar.
Následně připomněl cestu, jakou
– v základní části velice úspěšMichal SOBECKÝ tým
ný – za postupem podstoupil.
Pěkný sportovní úspěch se povedl „V posledním kole do toho spadlo
basketbalistkám U19 hrajícím pod KP Brno, Jablonec se pak baráže

vůbec nezúčastnil. A hrálo se na
palubovce Ústí nad Labem, vítěze
základní části,“ uvedl Švécar.
Před rozhodujícím kláním mladé
Prostějovanky ještě odehrály tři přípravná utkání, aby neztratily tempo
a herní rytmus, protože mezi baráží
a základní částí byla měsíční pauza.
Obavy ale byly zbytečné. „První zápas byl vyrovnaný po celou dobu,
po půlce to bylo o bod. Rozhodla
třetí čtvrtina, kdy jsme si vytvořili
desetibodový náskok,“ usmíval se
kouč.
Jenže, poté přišel nečekaný zádrhel.
A drama na samotný závěr sezóny.
„Brno překvapivě vyhrálo. Byli jsme
tedy v situaci, kdy jsme taky nutně
vyhrát potřebovali. Královo Pole
nás následně nepřekvapilo, nedoká-
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zalo střílet body. Jen díky našim faulům mělo hody trestné. Nakonec
jsme měli náskok až dvacet bodů,“
ohlédl se za dalším duelem. Následně Brno náskok stáhlo na bodů
pět, tým K2 totiž nasadil do zápasu
i hráčky z lavičky. Po utkání se ale
stejně slavilo. „První zápas nám
zejména rozhodly Monika Fričová
a Aneta Kytlicová. Dík ale patří celému družstvu. Jak za postup, tak za
celou sezónu. Mají skvělý kolektiv,
byl jsem u toho rád,“ vzkázal hráčkám na dálku. Nyní čeká hráčky
krátká pauza. A pak příprava na novou, nyní už extraligovou sezónu.
„Bude to těžké, s tím počítáme. Ze
tří tréninků uděláme čtyři. Doufám,
že se nám podaří zvýšit úsilí a udržet nadšení,“ těší se Pavel Švécar.

2TQUV÷LQXUMÆDCUMGVDCNQXÆLWPKQTM[UKRąKRUCN[XGNMÚ×UR÷EJRTQDQLQXCN[UGFQ
GZVTCNKI[
Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Poslední volejbalovou akcí definitivně končící
klubové sezóny 2021/2022
v hale Národního sportovního
centra Prostějov byl závěrečný turnaj aktuálního ročníku
Poháru Olomouckého kraje
starších žákyň.

ňovic, České Třebové, domácího
VK Prostějov a také hned dva výběry
Olomouckého kraje v rámci přípravy na blížící se letní olympiádu mládeže, jejíž volejbalová část proběhne
koncem června právě v NSC PV.
EXKLUZIVNÍ
„Osm družstev jsme rozdělili do dvou
reportáž
základních skupin po čtyřech, kde se
pro Večerník
utkal každý s každým. Následně přišly na řadu zápasy play-off o konečné
Marek
umístění, ale výsledky nebyly tolik
SONNEVEND
důležité. Hlavní cíl spočíval v tom,
Klání se zúčastnily týmy VAM Olo- aby si holky na závěr sezóny co nejlémouc, Šternberka, Uničova, Bohu- pe zahrály a měly z volejbalu radost,“

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

přiblížil šéftrenér mládeže pořádajícího vékáčka Aleš Novák.
Za prostějovský kolektiv nastoupila
i děvčata širšího kádru, neboť největší opory volejbalového mančaftu VK
U15 nedávno startujícího na mistrovství republiky se posunuly právě
do zmíněných krajských výběrů. Jež
celý turnaj v Národním sportovním
centru logicky ovládly, byly herně
nejsilnější. „Uvidíme, jak se našim
děvčatům bude dařit na olympiádě
mládeže. Věřím, že doma zabojují
o vysoké umístění,“ nadhodil Novák.

stavili náš krásný sport a ukázali ho
zblízka, aby si volejbal každý sám
vyzkoušel. V příštím školním roce
určitě budeme pokračovat, na takové projekty je potřeba si udělat čas,“
souhlasí Petráš s vedením mládeže k aktivnímu zdravému pohybu.
(son)

Jan
FREHAR

FOTOGALERIE
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Foto: Marek Sonnevend

éHxN\VLGYDNU¿WSRUDGLO\VH6ORYHQNDPL

2TQICNGTKUVW,KPFąKEJC5M¾EGNCVQD[NCRTXPÊXÚUVCXCMVGTQWKPUVCNQXCNUOCPåGNMQW
$CTDQTQW
(QVQCTEJKX,5M¾EGNC

manželkou, novinářkou a fotografkou
Pavlínou, s níž má tři děti. „Pavlína Saudková poslední tři roky působí v časopisu
Page a současně pracuje jako fotografka
na volné noze. Na výstavě je zhruba třicet
snímků, které vznikly z nového předsta-

vení oblíbeného pražského cirkusu La
Putika, a také několik portrétů,“ přiblížil
Jindřich Skácel.
Výstava, kterou podpořil Olomoucký
kraj, bude na zámku v Plumlově k vidění až do 4. září.

ČECHY POD KOSÍŘEM Pátečnímu podvečeru v Čechách pod
Kosířem zcela jednoznačně vládlo open-air představení Moravského
divadla Olomouc. Zavítalo sem s inscenací klasické komedie Carla
Goldoniho Sluha dvou pánů, v níž exceluje šéf činohry divadla
Roman Vencl (exkluzivní rozhovor čtěte na straně 14 dnešního
vydání – pozn.red.). Během večera pak společně se svými kolegy
pobavil všechny přítomné, kteří kvitovali nejednu vtipnou scénu
i skeče, v nichž nescházely narážky na místní region. Kdo byl přítomen, rozhodně nelitoval a odnášel si pěkný kulturní zážitek.

pro Večerník

BYLI JSME
U TOHO

V Plumlově je od uplynulé středy k vidění největší prodejní výstava Jana Saudka
v České republice. Vůbec poprvé pak
svá díla představí společně s manželkou
Pavlínou, která 16 let pracovala v časopisu Harper‘s Bazaar. „Je to vůbec první
výstava, kterou jsem instaloval se svou
manželkou Barunkou,“ upozornil galerista Jindřich Skácel, který mimo mnoha
jiného stál rovněž za loňskou veleúspěšnou výstavou Jana Saudka ve Špalíčku
prostějovského muzea.
Tentokrát je však k vidění zcela jiná kolekce snímků. V Plumlově návštěvníci spatří
zhruba padesát Saudkových děl. Konkrétně jde o méně známé fotografie z 80.
a 90. let minulého století. Ručně kolorovaná díla jsou plná erotiky a sexu. Vůbec
poprvé pak Jan Saudek vystavuje se svojí

Před blížícím se létem a letní divadelní
scénou Moravské divadlo zavítalo na
otevřenou scénu právě do Čech pod
Kosířem. Zámecká zahrada se tak solidně plnila už půl hodiny před zahájením
představení a během jeho začátku se jen
těžko hledalo volné místo pro opozdilce. A od prvních minut představení se
diváci neskonale bavili. Řada vtipných

hlášek ale i zápletka od začátku do konce
dějství zkrátka upoutaly pozornost přítomných. A že se jedná o třetí představení v necelých 60 hodinách pro herce,
tomu ani nechtěli věřit. „To není možné,
tomu nevěřím, že by se po dvou dnech
dokázal i ve třetím někdo tak předvádět. To jste mě teď úplně zaskočil a za to
zaslouží ještě větší kredit, tak jako dnes
jsem se opravdu dlouho nepobavila,“
pravila jedna z divaček po tomto zjištění.
Inscenaci dodával největší lesk a vyvolával smích její hlavní protagonista Roman Vencl, který už v první
části diváky vtáhl do děje a různými
hláškami také skvěle pobavil. Znovu
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navíc nescházela především aktuální témata, která nyní hýbou životem
v Česku. Nechyběly tak narážky na
drahou elektřinu, konec různých
energetických firem, ale i inflaci. Herci
nezapomněli ani na politickou scénu
či „opici“ Dády Patrasové, čemuž se
přítomní hodně smáli.

Opomenuto nezůstalo samozřejmě
ani místo konání a objevily se tak narážky na Kosíř, zámek, park, ale i třeba žáby, které z nedalekého rybníka
svým skřehotáním upozorňovaly
na svou přítomnost. Ve druhém dějství přišel na přetřes i nedávný úspěch
hokejistů, kde si za pomoci citrónu při-

.YëKUiPSŐLVSĚOD)DOWtQRYiSRUDæHQpYëUD]QĚWiKOD
.YëKUiPSŐLVSĚOD)DOWtQRYi
SRUDæHQpYëUD]QĚWiKOD V Konici se setkali milovníci vážné hudby z celé ČR

PROSTĚJOV Roli favoritek potvrdily volejbalistky České republiky v obou derby zápasech Golden European League žen 2022
proti Slovensku. Na dvou shodných čtyřsetových výsledcích se
podílely i dvě hráčky VK Prostějov – každá na jedné straně.
Ve 3. kole základní skupiny B Zlaté
Evropské ligy měl výhodu domácího prostředí tým SR, který však
uprostřed minulého týdne v Nitře
podlehl navzdory dost vyrovnanému průběhu 1:3 (-20, -21, 23, -22).
Za hosty nastoupila v základní se-
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stavě smečařka vékáčka Klára Faltínová, na hřišti vydržela dvě sady
a zaznamenala 3 body. Slovenky
extrémně držela prostějovská univerzálka Karin Šunderlíková, leč ani
jejích 23 bodů na úspěch nestačilo.
„Podaly jsme určitě lepší výkon než
předtím v Chorvatsku. Sice jsme
znovu hodně chybovaly, ale také
dělaly spoustu dobrých věcí. Cítíme,
že se každým dnem víc a víc zlepšujeme. Nastartoval nás hlavně získaný
set, bohužel jsme pak měly obavy víc

riskovat. Přesto věřím, že další zápas
odehrajeme ještě kvalitněji,“ říkala
ve středu večer Karin Šunderlíková.
Úvodní dva sety sobotního duelu
v Karlových Varech, což tedy vlastně byla vzájemná odveta, její slova
platila. Slovenské družstvo vydřelo
v koncovce první část, sahalo rovněž
po zisku druhého dějství. Jeho závěr
však urvaly Češky, aby se ve zbytku
střetnutí už neohlížely zpět k výsledku 3:1 (-23, 23, 15, 17). Na obratu
se výrazně podílela Klára Faltínová,
jež naskočila z lavičky na sklonku zahajovací sady a zahrála výborně (12
bodů). Účku VK se dařilo především
zpočátku, s přibývajícím časem byla
Šunderlíková pozorněji bráněna
a dohromady nasázela 17 bodů.
Zajímavostí odvetné exfederální bitvy bylo, že na západě Čech
osobně fandili dva velcí příznivci
volejbalového Prostějova a současně otcové zainteresovaných dcer.
Pánové Faltín a Frič (tatínek Karolíny Fričové, která z Hané odchází),
ovšem tentokrát povzbuzovali logicky proti sobě. Přesto si kamarádsky
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popovídali, viz připojený snímek.
Výběr ČR má teď po dvou triumfech slibně našlápnuto k postupu
na závěrečný turnaj Final Four,
k jistotě mu stačí v posledním
utkání skupiny získat na vlastní
palubovce dva sety proti Chor-

vatsku (sobota 11. června, 19.00
hodin, Zlín). Možná je ale nebude ani potřebovat, pokud kolektiv
Slovenska již předtím sebere aspoň
bodík právě balkánskému souboru.
Hraje se ve středu 8. června od 16.30
hodin v Popradu.
(son)

PROSTĚJOV Základní umělecká
škola Vladimíra Ambrose v Prostějově sotva uvedla jednu velkou
akci a už rozjíždí další. Ve čtvrtek
26. května jste se mohli přijít podívat na nádvoří místního zámku
na program nazvaný Umění v toku
času, který propojoval hudbu,
tanec, divadlo i výtvarné umění.
V neděli 5. června pak ZUŠ zahájila tradiční přehlídku prostějovských divadelních souborů a jejich
hostů s názvem MEDart. A to ničím jiným než představením Sex
na vlnách v podání Mého divadla
Prostějov.
V průběhu tohoto týdne pak můžete zajít na další inscenace nebo akce
v rámci přehlídky MEDart. „Představí se prostějovské divadelní spolky
během jednoho týdne, což je unikátní věc. Osobně bych doporučila
pro celou rodinu úterní program Na
návštěvě u Pernštejnů. Tento projekt
pořádáme v rámci vyhlášeného Roku
Pernštejnů – 500 let od založení zámku. Na nádvoří bude probíhat jarmark
a pouliční divadlo Komedianti na
káře. Návštěvníci se mohou podívat
do prostor naší školy na zámku s netradičním výkladem. Na závěr pak na
nádvoří mohou zhlédnout loutkovou

pohádku Studia Damúza z Prahy,“
láká ředitelka ZUŠ Vladimíra Ambrose Eliška Kunčíková. Tento program
bude probíhat na nádvoří zámku na
Pernštýnském náměstí v úterý 7. června od 16:00 hodin, začátek pohádky je
stanoven na 18.00 hodin. Určitě si ale
nenechte ujít i další akce MEDartu.
Kompletní program najdete na internetových stránkách Večerníku.
(tez)

pravili herci pro diváky krátkou scénku
s buly, následným útokem i brankou,
kterou proměnil v dresu národního
týmu hlavní aktér představení. Diváci
bouřlivě slavili společně s hlavním aktérem, jenž se v tu chvíli producíroval na
kolečkových bruslích.
Největšího aplausu se ale rozhodně dočkalo tlumočení italštiny v podání Romana Vencla a jeho následné líčení skonu
jeho bývalých pánů. Hlášky typu „píchl
koně“ či „pak ho pošlapal cirkus, co šel
okolo,“ vyvolávaly salvy smíchu. Jak už
to ale v komedii bývá, nakonec se i přes
všechny nezdary podařilo vše vysvětlit

a všechno dopadlo přesně tak, jak mělo,
svou lásku našel i sám sluha Truffaldino.
V krásném areálu zámku se tak
diváci dočkali opravdu skvěle zahrané komedie, která pohladila po
duši a již si všichni užili. „Tak jsem se
už dlouho nenasmála. Kamarádky mi
už říkaly, jak je to úžasné představení,
ale že to bude až takové, to jsem opravdu nečekala. Na to budu ještě dlouho
vzpomínat, klidně bych na to šla hned
znovu. Jak do toho dokázali zakomponovat i aktuální dění, je až neuvěřitelné,“ po dlouhém potlesku ve stoje se
vracela k zážitku divačka Marie Nová.

6OXKDGYRXSiQŢVORXæLODOHSŐHGHYätPEDYLO
EXKLUZIVNÍ
reportáž
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otevřela obligátní rozcvička, po níž
si holky i kluci zkoušeli základní volejbalové údery. Potom si jednoduše pinkali, absolvovali různé menší
soutěže. A nakonec došlo také na
hru přes síť.
„Musím říct, že to s dětmi byla zábava. Rádi jsme jim trochu víc před-

plumlovském zámku zaèal sexem
Martin ZAORAL

ujít řada příznivců, kteří si koncerty s chutí užili. Tančilo se, kde mohlo,
pivo teklo proudem, nechybělo ani
něco ostřejšího a z nabídky jídel si také
vybral každý. „Já jsem opravdu spokojený. Lidé si to užili a nezastavil je ani
nepříjemný půlhodinový déšť. Zahrály skvělé kapely, bylo tu vynikající jídlo i pití v režii našich spolků a největší
radost jsem měl ze zpětné vazby návštěvníků, kteří byli velmi spokojení.
Snažili jsme se po těch dvou nevydařených covidových letech vrátit k tradici a udělat vše pro to, aby měl festival
nabito i do dalších let. Pevně věřím,
že to se nám podařilo a už nyní se tak
moc těšíme na další ročník.
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Manželé Saudkovi už visí na Pøichází MEDart
PLUMLOV Tak se to rozjelo. Jak Večerník avizoval, první červnový den
byla zahájena výstava „Saudkovi na
plumlovském zámku“, která představuje tvorbu světoznámého fotografa
Jana Saudka a jeho manželky Pavlíny.
Expozice nebyla otevřena tradiční
vernisáží. Setkání s oběma autory je
naplánováno na sobotu 23. července
od 16:00 hodin.
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PROSTĚJOV Poslední z osmi
Ukázkových hodin volejbalu,
s nimiž klub VK postupně navštívil osm různých základních škol
v Prostějově, měla nejzvučnější
personální obsazení. Na ZŠ Jana
Železného totiž zavítal asistent
hlavního kouče Lubomír Petráš
společně s kvartetem členek hráčského kádru ženského A-družstva
vékáčka.
Mezi děti přišly nahrávačky Simona Bajusz a Klára Dvořáčková,
smečařka Pavla Meidlová i blokařka Petra Kožoušková. „V tomhle složení jsme absolvovali tři
týdny trvající posezónní přípravu.
A volejbalovou předváděčku na ZŠ
Jana Železného jsme si vzali jako
součást tréninku, takové příjemné
zpestření,“ řekl Luboš Petráš.
Celou Ukázkovou hodinu v rámci
tělesné výchovy školáků a školaček logicky vedl asistent hlavního
trenéra staronových mistryň České republiky. Speciální vyučování

BYLI JSME
U TOHO

6. června 2022

Z VÝSTAVY...

KONICE Tito lidé kvalitní hudbu
nejen milují, ale jsou pro ni ochotni i mnohé obětovat. Předminulou
sobotu 21. května hostila Konice setkání organizátorů koncertů vážné
hudby. Není se co divit. Místní Kruh
přátel hudby totiž patří v rámci celé
republiky k těm vůbec nejaktivnějším.
Do Konice se sjelo zhruba čtyřicet
lidí ze všech koutů naší vlasti. Cílem
bylo společné setkání pořadatelů
koncertů vážné hudby, výměna postřehů či tipů na umělce. Po přivítání konickým starostou vystoupila
v koncertní síni místního zámku
klarinetistka Anna Paulová za klavírního doprovodu Daniela Wiesnera.
Na cembalo posléze zahrála Ilona
Růčková, kterou na flétnu doprovodil její syn Jan.
„Setkání bylo úžasné a přínosné. Účastníci mimo jiné navštívili také naše
muzeum řemesel. Všem se u nás moc
líbilo,“ zhodnotila neúnavná předsedkyně konického Kruhu přátel hudby

POZNÁMKA AUTORA
Nádherný areál, skvělá atmosféra i fantasticky zahrané představení – to
vše dohromady zaručeně přineslo úspěch. I pro diváky, kteří tuto komedii
neviděli poprvé, se jednalo o skvělý zážitek, který kromě spousty očekávaných slovních hříček, přináší řadu novinek vztahujících se k aktuálnímu
dění. Zkrátka a jednoduše Goldoniho komedie má co říct i dnešnímu divákovi a ve spojení s vynikajícími herci je o zábavu a nevšední zážitek postaráno.

Agentura „BOM MUSIC“ Brodek u Prostějova , Město Prostějov
a mediální partneři „ RADIO HANÁ “
pořádají
17. ročník regionální soutěže ve zpěvu populárních písní

Hanácký skřivan 15-20
Kategorie soutěže:
l. Věk 15 - 17 let
2. Věk 18 - 20 let
3. Duo, trio – věk 15 - 20 let
SOBOTA 25.června 2022
restaurace Národní dům / divadlo / Prostějov
Začátek: 9.00 hodin
Přihlášky zasílejte nejpozději do 23.června 2022 na tuto adresu:
Ing. Bohumil Moudrý, 798 O7 Brodek u Prostějova 26
mobil 605 247 688
E-mail: mobo@o2active.cz nebo mmobovka@seznam.cz

8T¾OEKRTQITCOWUGOKOQLKPÆRąGFUVCXKNC+NQPC4čéMQX¾PCEGODCNQMVGTQWFQRTQXQFKNLGLÊU[P,CP

Ludmila Kopečná Nedomanská s tím,
že další program včetně cimbálové muziky pokračoval v Litovli.
Aktuálně vzniká program koncertů
Kruhu přátel hudby na příští sezónu,

která by měla odstartovat koncem září.
„Chybět by neměla akce k poctě zakladatele a předsedy kruhu pana Aloise
Trnečky. V prosinci si totiž připomeneme desáté výročí od jeho úmrtí.

(QVQ(CEGDQQM

Pan Trnečka miloval housle, na které
i aktivně hrál, takže při této příležitosti
určitě bude znít tento nástroj,“ nastínila
s předstihem konická klavíristka, kantorka a organizátorka.
(mls)

Doprovod ke zpěvu si každý účastník zajistí nebo přinese sám!
K dispozici je přehrávač CD, MD, MP3.Restaurace Národní dům je na Vojáčkově náměstí v Prostějově, je součástí Městského divadla. V restauraci je
zajištěno občerstvení pro účastníky.
Tuto akci podporují:
Tato akce se koná pod záštitou významných osobností našeho
regionu – poslance parlamentu ČR ing. Radima Fialy
a Primátora města Prostějov Mgr. Františka Jury.
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Nejlepší guláš od rockerů, šé
„Bylo báječné, že lidé doma
nevařili a dorazili na oběd,“
lebedila si Milada Sokolová
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PROSTĚJOV Blanka Vysloužilová,
která se těsně před smrtí vrátila ke
svému rodnému příjmení Skládalová, vstoupila do veřejného života
v Prostějově jako ředitelka Finančního
úřadu. V této funkci působila dlouhých
patnáct let.

Michal KADLEC

22060310976

„Několik dalších let pak zastávala nejvyšší
pozice ve veřejné správě. Působila jako
ekonomická náměstkyně na Ministerstvu
vnitra ČR a také ekonomická náměstkyně
a zástupkyně vedoucího Úřadu Vlády
České republiky. I ve Strakově akademii po
ní zůstala stopa v podobě vybudovaného
tiskového sálu, ze kterého dnes diváci
televizí sledují tiskové konference vlády,“
připomněl její syn Tomáš Weber.
Do Prostějova, ve kterém většinu života
žila, se Blanka Vysloužilová vrátila v roce
2018 na pozici tajemnice magistrátu, kdy
jasně zvítězila ve výběrovém řízení. O tři
roky později však na funkci rezignovala.
„Máma se celý život snažila chránit slabší,
a i když uměla být přísný šéf, tak vždy
chránila své podřízené. Možná i toto
velké nasazení přispělo a otevřelo cestu
zákeřné nemoci. Jako velká bojovnice
se nevzdala ani tváří v tvář nemoci, se

kterou si medicína zatím neumí poradit.
Během léčby rozdávala úsměvy a snažila
se podpořit i další pacientky, které potkávala. Neustále překvapovala zdravotnický personál a ten se často ptal, kde
bere všechnu tu sílu. V posledních dnech
byla velmi vděčná za péči pracovníků
Charity Prostějov a Mobilního hospice
ze Svatého Kopečku. Odešla v úterý 31.
května ve spánku, doma, obklopena rodinou a přáteli,“ zavzpomínal na nedávné
okamžiky syn Blanky Vysloužilové
Tomáš Weber.
Blanka Vysloužilová zanechala za sebou syna Tomáše, dceru Terezu a tři
vnoučátka. „Byla to zlatá ženská se zlatým
srdcem. Potkávali jsme se spolu velice
často ať už pracovně, nebo i soukromě.
Pomohla stovkám lidí a na radnici vždy
chránila a podporovala své podřízené.
Často jsem ji v pracovních záležitostech
žádala o radu a ona mi vždy pomohla.
Znala všechny potřebné zákony. Vím, že
měla moc ráda přírodu, milovala květinky
a jezdila na koni. Bude mi moc chybět,“
sdělila Večerníku dojatým hlasem Alena
Rašková, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
S Blankou Vysloužilovou se na její poslední
cestě rozloučí rodina a přátelé v sobotu 11.
června ve 14.00 hodin v kostele v Cholině.
(mik)

PROSTĚJOV Báječný a pohodový den připravil Okrašlovací spolek města Prostějova společně s Jiřím Petriciusem a Jiřím Kočíkem
pro všechny, kteří se uplynulou sobotu chtěli bavit, dobře se najíst nebo si poslechnout skvělou muziku. V pořadí již šestý ročník
soutěže ve vaření kotlíkových gulášů přivábil během celodenního
programu do Kolářových sadů stovky návštěvníků. Během dopoledne tady zápolila šestice družstev o vítězství v tradiční soutěži
o nejchutnější guláš, odpoledne pak byl připraven bohatý kulturní
a společenský program plný atraktivních výstav, přehlídek, stánků
s občerstvením a atrakcemi pro děti. Soutěž ve vaření kotlíkových
gulášů byla tradičně spojena i s charitou, proběhla finanční sbírka
na Zdeničku Kotyzovou a Davida Vítka.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC

guláš sestaveného s pracovníků prostějovského magistrátu. „Jsme z odboru sociálních věcí a pan velitel městské policie
je náš šéfkuchař! Spolupracujeme s ním
na úseku prevence kriminality a tak jsme
ho přemlouvali i pro tuto akci. Nebylo
to těžké, i když nejdřív pořád tvrdil, že
nemá čas. Potom ale uznal, že nás v tom
nemůže nechat,“ usmívala se „mluvčí“
družstva Já miluji guláš Gabriela Petrželová. „Vsadili jsme na zvěřinu, připravujeme
kančí i srnčí gulášek. Oba guláše jsme si
nejdříve vyzkoušeli doma, dali jsme si takovou předpremiéru k této soutěži. Přesný recept vám neřeknu, protože ho ani
nemáme. Vše vaříme takzvaně od oka,“
dodala Gabriela Petrželová, zatímco šéf
městské policie měl už dokrájenou cibuli,

tenis je neuvěřitelně vyrovnaný,“ Vynucené absence
VGPKUW „Současný
poznamenala ředitelka Petra Černošková
'DOxËY\XæLW¿xDQFHêHVNÛFKPODGËNĎ
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PROSTĚJOV Pořadatelé UniCredit
Czech Open tradičně dávají příležitost
mladým hráčům. Výsledky českých
nadějí ukázaly, že je to dobrá cesta.
Volnou kartu do hlavní soutěže využil
především Martin Krumich.

Ladislav VALNÝ
BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

zápas neměl. „Oba dobře znám, jsme kamarádi. Na utkání se těším, ať už narazím
na Vítka Kopřivu, nebo Filipa Horanského,“ uzavřel Svrčina.
Ve druhém semifinále mezi Vítem Kopřivou a Filipem Horanským prohrál český
tenista jednoznačně první set, když získal
jedinou hru. V dalším průběhu se dokázal
svému soupeři vzepřít a velkou bojovností
vybojoval rozhodující sadu. V ní utkání
gradovalo, oba tenisté se přetahovali o každý míč. Klíčový okamžik přišel v osmé hře,
kdy Kopřiva získal podání slovenského tenisty, vzápětí svůj brejk potvrdil a mohl se
3x foto: Michal Kadlec
radovat z postupu. „První set se vůbec nepovedl. Nešly mi nohy, necítil jsem míče.
×VGTÚPGOQEPÚ
Zlomilo se to až na začátku druhé sady, ve
.GJGéMC
které se mi poprvé podařilo získat Filipův
servis a začal se cítit lépe,“ popisoval náročné pasáže duelu Kopřiva. „Pořád jsem bojoval a vítězství urval. Jinak se to říci nedá,“
poznamenal vítěz. Člen prostějovského
tenisového klubu se dostal do svého prvního finále na challengeru. „Konečně se to
UVąGFCVąK
podařilo. Je to pro mě speciální, protože se
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to povedlo v Prostějově, kde jsem doma.
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A že ve finále budeme s Daliborem, je něco
úžasného,“ radoval se Kopřiva.
éVXTVGM-TWOKEJQXC
R¾VGMéGUMQUNQXGPUMÆ
Po semifinálových zápasech se odehrálo
LÊ\FC
UGOKHKP¾NG
finále v deblu. Z vítězství se radoval indický
UMQPéKNC
pár Yuki Bhambri, Saketh Myneni, který
PROSTĚJOV Již o tomto víkendu se místní umělci,“ seznámila Večerník s pod- ly lepší tržby než o hodech! Udělalo mi to jídel. Osobně se velmi těším, v kalendáři porazil česko-slovenskou dvojici Roman
uskuteční ProstěJOV festival dobrého statou akce ProstěJOV festival dobré- osobně velkou radost, protože tato akce je mám již zaznamenán čas první otevřené Jebavý, Andrej Martin ve dvou setech.
jídla, jenž pořádá město Prostějov, po- ho jídla Milada Sokolová, náměstkyně tak trochu mojí srdeční záležitostí, neboť restaurace,“ ujišťuje Milada Sokolová, nátažmo oddělení DUHA. Jedná se o dru- primátora Prostějova. Jak vzápětí dodala, jsem si myšlenku uskutečnit tento festival městkyně primátora Prostějova. (mik)
UQDQVCHKP¾NGRąKPGUNQ
UQDQVC
HKP¾NGRąKPGUNQ
hý ročník této akce, poprvé se obyvatelé o festival byl notný zájem i mezi provozo- jídla a kultury dovezla ze zahraničí, kdy
RTQUV÷LQXUMÆ
města i návštěvníci s tímto projektem vateli prostějovských restaurací. „Vloni, jsem na něj zcela náhodně narazila. Vloni
FGTD[
setkali v září loňského roku.
kdy se akce konala poprvé, se zapojilo do bylo báječné potkávat zcela neznámé lidi
„Jedním z hlavních důvodů, proč akci projektu deset restaurací, letos je jich cel- s brožurkou v ruce, což sloužilo jako idenVstup do finálového utkání dvou prostěuskutečnit, a to kromě báječného kuli- kem čtrnáct, tedy o něco víc. Ale myslím, tifikační bod pro otázky typu: Kde jste již
jovských hráčů zvládl lépe Dalibor Svrčina,
nářského zážitku pro zúčastněné ‚ochut- že to zcela stačí! Ochutnat na čtrnácti mís- byli? Co jste ochutnali? Jaké to bylo? A co
který rychle vedl 2:0 a ve třetí hře měl k disnávače‘, byla pomoc restauratérům a ka- tech vždy po dvou nabízených pokrmech ten umělec, dobrý? Já sama se i letos těším
pozici několik dalších brejků. Vít Kopřiva
várníkům po dvou dlouhých covidových nebude vůbec jednoduché! Lidé ve všech na to, že návštěvnost akce bude ještě vyšší,“
přesto své podání uhájil a nastartoval velký
letech a snaha přitáhnout zpět do jejich zapojených podnicích, ale i v městském přeje si náměstkyně primátora Milada Soobrat. Klíčová byla dlouhá sedmá hra, v níž
podniků návštěvníky ať už pravidelné, informačním centru, naleznou brožury, kolová, která lidem sama půjde příkladem.
se několikrát mohl Svrčina vrátit do setu.
či ty zcela nové. Samozřejmě jsme též ve kterých přehledně najdou nejen mapu „S manželem jsme v září navštívili osm
Své šance neproměnil, a když jeho soupeř
chtěli oživit naše město, a to nejen jeho se zapojenými restauracemi, kavárnami či z deseti restaurací, návštěvy jsme rozložizvýšil na 5:2, bylo o vítězi prvního dějství
centrum. Jedná se tedy o výjimečnou pře- vinárnami, ale i nafocená nabízená menu li do dvou dnů. Některé pokrmy mi tak
rozhodnuto. V posledním gamu mladší
hlídku, která propojí originální gurmán- a samozřejmě kulturní ‚jednohubky‘, čímž chutnaly, že bych si je nejraději zopakofinalista vyrobil dvě dvojchyby a zkušenější
ské pochoutky se zajímavými kulturními myslíme časy a názvy vystupujících uměl- vala, ale věděla jsem, že bych neochutnala
protivník získal vedení. „Utkání nemůžu
zážitky. Během dvou dnů tak mohou lidé ců,“ upřesňuje Milada Sokolová, která se nic na další ‚štaci‘, tak jsem se mnohdy drhodnotit pozitivně. Až na začátek, který se
navštívit zapojené restaurace a kavárny také těší na hojnou účast veřejnosti. „Už žela zpátky... Nejlepší je jít v páru či skupipovedl. Vedl jsem 2:0 a měl šanci na další
v našem městě a ochutnat výborné de- vloni byl zájem o tuto událost obrovský! ně, lidé si objednají na daném místě oba
brejk, nevyšlo to. Pak se soupeř chytil a až
gustační menu či ‚jednohubky‘. Zároveň Některé restaurace již druhý den nabízely pokrmy a uždibují. Jsem zvědavá, najde-li
do konce utkání byl lepší. Podobné zápasy
před těmito podniky budou vystupovat pouze jedno ze dvou menu, některé hlási- se někdo, kdo ochutná všech osmadvacet
jsou vždy o drobnostech, tentokrát se rozhodující míče nepodařilo uhrát, jak jsem
potřeboval,“ uznal Svrčina.
Na ztracenou sadu chtěl talent TK Prostějov rychle zapomenout a tomu odpovídalo velké nasazení na začátku té násle*TCEÊRCXQWMéV[ąJT[OG\KP¾TQFPÊJQVGPKUQXÆJQVWTPCLG
dující. Vyrovnané skóre držel do stavu
2:2, pak Kopřiva zaútočil. Po úspěšném
servisu prolomil podání soupeře a vzápětí brejk potvrdil, což rozhodlo také o celkovém vítězi.
„Je to neuvěřitelný pocit. Vyhrát turnaj,
navíc doma, se každému nepodaří. V zápase jsem byl trošku aktivnější, proto se
dařilo uhrát výměny na moji stranu. Ale
0¾O÷UVM[P÷RTKO¾VQTC/KNCFC5QMQNQX¾ celkově šlo o vyrovnaný duel, konečné
\XG PGLwKTwÊ XGąGLPQUV PC FTWJÚ TQéPÊM skóre úplně neodpovídá průběhu. Da2TQUV÷,18HGUVKXCNWFQDTÆJQLÊFNC#MEG libor byl těžký soupeř, věřím, že se nám
\CéÊP¾WåVGPVQR¾VGM
oběma bude dařit i nadále,“ prohlásil

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Kopřiva.

V sobotu 4. června už těsně po deváté
hodině to začalo v okolí hvězdárny v Kolářových sadech náramně vonět. Šest
přihlášených družstev se pustilo do vaření kotlíkových gulášů a většina kulinářů
začala pochopitelně krájením cibule,
která je neoddiskutovatelným základem
všech dobrých gulášů. Při této činnosti
Večerník „nachytal“ i ředitele Městské
policie Prostějov Libora Šebestíka, který
byl součástí družstva s názvem Já miluji
saa
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která okamžitě zamířila na olej do připravených kotlíků. „Já vařit umím, nemyslete
si. A neskončím jen u té cibule,“ pochválil
se před Večerníkem Libor Šebestík.
Do práce se pár minut po zahájení soutěže dala i zbývající družstva, připravovaly
se jak zvěřinové, tak i hovězí a vepřové guláše. „Uděláme všechno pro to, abychom
letos nebyli zase poslední. To je náš cíl,“
podotkl Petr Sokol, šéfkuchař Modrých
sokolů, kteří se pustili do vepřového guláše s hovězím vývarem.

Zatímco kuchařské týmy byly v plné
permanenci, organizátoři připravovali
i další program celodenní akce. „Na organizaci v pořadí šestého ročníku soutěže
ve vaření kotlíkových gulášů se podílel
Okrašlovací spolek města Prostějova, Jiří
Petricius a Jiří Kočík. Okrašlovací spolek
měl na starost nejen shánění sponzorů
pro tento ročník, ale také aktivity pro děti
i dospěláky. Dorazila tak Městská policie
Prostějov, firma Generali, k vidění jsou
teddy králíčci, dravci se sokolníkem, lidé

jjak
ak guláše
guláše provoněly
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lyy kkolářovy
ollářřovy sa
sady…
ady…
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„Současný tenis je neuvěřitelně vyrovnaný, každý si musí úspěch urvat.
Koho by napadlo, že nejvýše nasazený
a obhájce titulu Federico Coria skončí
hned po prvním zápase. A to je hráč
šesté světové desítky. Proto je skvělé,
že u nás máme turnaj, na kterém můžeme dát šanci našim mladým. Každý
získaný bod má pro ně velkou cenu
a pomůže jim v žebříčku ATP nahoru,“
říká ředitelka UniCredit Czech Open
Petra Černošková. „Stejně důležité
jsou zkušenosti, které u nás získají. Ty
se u mladých kluků, kteří přecházejí do
seniorské kategorie, nedají ničím nahradit,“ dodává Černošková.

Federico CORIA (Argentina) - 1
Dalibor SVRČINA (Česko)
Jevgenyj DONSKOY
Thiago Agustin TIRANTE (Argentina)

Facundo DIAZ ACOSTA (Argentina)
Terence ATMANE (Francie)
Hamad MEDJEDOVIČ (Srbsko) - DK
Norbert GOMBOS (Slovensko) - 5

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

V kvalifikaci se mezi muži poprvé
představil teprve patnáctiletý Jan
Kumstát se zkušeným Němcem Louisem Wesselsem, který se později dostal do 2. kola hlavní soutěže. Adam
Jurajda zase odehrál naprosto vyrovnaný souboj s Benjaminem Hassanem. Libanonský tenista měl v Prostě-
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61 6
66
32
66 6
714
63 6
362

Dalibor SVRČINA (Česko)
Jevgenyj DONSKOY

jově přitom parádní formu a dotáhl to
až do čtvrtfinále.
„Právě v takových zápasech si kluci
otestují, jak na tom jsou. V čem se potřebují zlepšit, na čem musí zapracovat.
Z pohledu dalšího směřování jejich kariér je to extrémně důležité,“ míní bývalá úspěšná tenistka.

V prostějovském tenisovém areálu by se
nenašel fanoušek, kterého nezklamalo, že
na kurtu v akci nemohl kvůli zdravotním
problémům vidět Jiřího Veselého a Jiřího
Lehečku. Veselý přišel o šanci bít se o čtvrtý
titul, Lehečka zase o vysněnou příležitost
uspět na domácích kurtech. Věřme, že oba
budou mít šanci za rok, pokud ovšem nebudou bojovat v Paříži o velký úspěch na
Roland Garros.
Antukový challenger i tak nabídl špičkovou podívanou, v hlavních rolích se pouze
objevili nečekaní hrdinové, kteří se skvěle
chopili nabídnuté šance a v řadě případů
si vylepšili své postavení na světovém žebříčku.
Pohádkový příběh obou finalistů musel nadchnout každého fanouška. Vít
Kopřiva a Dalibor Svrčina spolu trénují
v Prostějově. Jsou kamarádi, společně
se připravovali na začátek UniCredit
Czech Open. A pak svoji formu neuvěřitelně prodali v zápasech na centrálním
dvorci. Na stupínek pro vítěze nakonec
vystoupil zkušenější z nich. Kopřiva si
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Dalibor SVRČINA (Česko)
Hamad MEDJEDOVIČ (Srbsko)

Facundo DIAZ ACOSTA (Argentina)

Hamad MEDJEDOVIČ (Srbsko)

vytouženou trofej už zasloužil. Procestoval celý svět a všude se marně snažil
o titul. Na největší úspěch dosavadní kariéry nakonec dosáhl doma. Před zraky
rodiny a kamarádů, o to je triumf cennější. Svrčina na kurtu nechal všechny
síly i srdce. Zklamání z finálové porážky
jistě rychle přebolí, v devatenácti má kariéru před sebou. Poháry a tituly na něj
jistě čekají, pokud nepoleví v tréninku.
I zahraniční tenisté předvedenou hrou
přiměli fanoušky k tomu, aby si pořádně
zapamatovali jejich jména. Pozorovat
v příštích letech například Hasana Medjedoviče ze Srbska, osmnáctiletého mladíka,
kterému radí i Novak Djokovič, může být
hodně zajímavé. Možná budeme za pár
let vzpomínat, jak jsme sledovali na prostějovských kurtech tenisovou hvězdu první velikosti. Podobné situace návštěvníci
prostějovského areálu opakovaně zažili.
Vzpomenete si například na rok 2019, kdy
se do semifinále dostal Casper Ruud? Ano,
ten Casper Ruud, který letos hrál finále na
Roland Garros.
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Dalibor SVRČINA (Česko)
Lukáš KLEIN (Slovensko)

Benjamin HASSAN (Libanon)
Alexandre MÜLLER (Francie)
Calvin HEMERY (Francie)
Lukáš POKORNÝ (Slovensko) - DK
Alexander ERLER (Rakousko)
Lukáš KLEIN (Slovensko) - SE
Enzo COUACAUD (Francie)
Andrej MARTIN (Slovensko) - 7
Elias YMER (Švédsko) - 6
Zsombor PIROS (Maďarsko)
Dennis NOVAK (Rakousko)
Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA (Brazílie)

Vít KOPŘIVA (ČESKO)
Francisco COMESANA (Argentina)
Lucas MIEDLER (Rakousko)
Pablo ANDUJAR (Španělsko) - 4
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Benjamin HASSAN (Libanon)
Calvin HEMERY (Francie)

6 6
4 4
Benjamin HASSAN (Libanon)
Lukáš KLEIN (Slovensko)

Lukáš KLEIN (Slovensko)

Enzo COUACAUD (Francie)

6 5
7 7
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Dalibor SVRČINA (Česko)
Vít KOPŘIVA (ČESKO)

Elias YMER (Švédsko)
Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA (Brazílie)

6 6 2
3 76

Vít KOPŘIVA (ČESKO)

Matheus PUCINELLI DE ALMEIDA (Brazílie)

Vít KOPŘIVA (ČESKO)

Vít KOPŘIVA (ČESKO)
Pablo ANDUJAR (Španělsko)

VÍTĚZ TURNAJE

3 3
6 6

6 7
1 6
Vít KOPŘIVA (ČESKO)
Filip HORANSKÝ (Slovensko)

Zdeněk KOLÁŘ (ČESKO) - 8
Louis WESSELS (Německo)
Martin CUEVAS (Uruguay)
Martin KRUMICH (Česko)
VItalij SACHKO (Ukrajina) - ALT
Filip HORANSKÝ (Slovensko)
Duje AJDUKOVIČ (Chorvatsko)
Fabian MAROZSAN (Maďarsko)

36 2
636
36 4
646
26
67
66
77

Louis WESSELS (Německo)
Martin KRUMICH (Česko)

Filip HORANSKÝ (Slovensko)

Fabian MAROZSAN (Maďarsko)

1 6 6
6 4 3

2 6 4
6 06
Martin KRUMICH (Česko)

Filip HORANSKÝ (Slovensko)

7 6
5 2

2 7 6
6 54

5 4
7 6

Prize money:

90 280 €
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ANTUKOVÝ „Bylo báječné, že93URVWøMRYøVNRQêLOURêQËN
éf policie krájel cibuli
lidé doma
nevařili a dorazili na oběd,“
CHALLENGER RąKPGUNPCDKVÚVÚFGPRNPÚUMX÷NÆJQ
lebedila si Milada Sokolová

PROSTĚJOV Osmnáct zápasů kvalifikace, patnáct duelů ve čtyřhře a především jednatřicet utkání ve dvouhře. Takovou porci
odehráli tenisté v průběhu 29. ročníku prostějovského turnaje
UniCredit Czech Open 2022, než se vítězové dopracovali k dekorování těch nejúspěšnějších v deblu i singlu. Kronika letošního
ročníku byla opravdu pestrá a potvrdila, že zdejší challenger patří
mezi prestižní antukové podniky v rámci celé ATP Tour a je bezesporu největším i nejlepším tuzemským podnikem.
RQPF÷NÊ5XTéKPCwQMQXCN
RQPF÷NÊ5XTéKPCwQMQXCN
8GUGNÚ
QFUVQWRKN
Úvodní zápasy patřily finalistům kvalifikace. Do hlavní soutěže se nedostal Andrew
Paulson, poslední domácí naděje v první
fázi turnaje. V souboji s Maďarem Fabianem Maroszanem prohrál první sadu,
a přestože dokázal vyrovnat, z postupu se
nakonec radoval jeho soupeř.
V dalším průběhu denního programu se
odehrálo také šest duelů 1. kola hlavní soutěže 29. ročníku UniCredit Czech Open.
Do bojů zasáhli dva zástupci českého
tenisu. Dalibor Svrčina narazil na nejvýše
nasazeného Federica Coriu z Argentiny.
Devatenáctiletý mladík favorita zpočátku naprosto zaskočil a aktivní hrou získal
první set. Vzápětí navíc získal Coriovo podání, pak se ale Argentinec výrazně zlepšil
a hladce vyrovnal. Svrčina se však vzepjal

ke skvělému výkonu a zaslouženě se radoval z překvapivého úspěchu. „Coria je
pochopitelně výborný hráč, přesto jsem si
věřil, že můžu uspět. Není to Djokovič, se
kterým by se asi nedalo hrát. Pro oba to
bylo hodně náročné utkání, výměny byly
dlouhé. Mám velkou radost,“ prohlásil
Svrčina po zápase. Klíčová byla sedmá hra
třetí sady, ve které se soupeři o bod přetahovali přes sedm minut. „Šlo o rozhodující
moment. Bylo to hodně únavné, ale podařilo se mi ještě najít síly, které mě dovedly
k úspěchu,“ řekl prostějovský hráč na centrálním dvorci. „Pokud to bude možné, chci
hrát na tomto kurtu i další zápasy,“ přeje si
Svrčina.
Na největším dvorci se měl představit také
Jiří Veselý, pro nasazenou dvojku ale turnaj
skončil dříve, než začal. Nejlepší český hráč
chtěl bojovat o svůj čtvrtý prostějovský
titul, stopku mu ale vystavily zdravotní
problémy a do zápasu 1. kola s Chorvatem
Duje Andukovičem vůbec nenastoupil.

%đKHPWHQLVRYpKRILQiOH

]NRODERYDODVEđUDćND
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Nepříjemné chvíle
prožívali tenisté i diváci na centrálním dvorci v Prostějově. Během
finálového utkání mezi Daliborem
Svrčinou a Vítem Kopřivou zkolabovala jedna z dívek, která plnila roli
sběračky. Utkání bylo na více jak 15
minut přerušeno a pro dívku přijela
sanitka.
Ke kolapsu v horkém a dusném prostějovském počasí došlo v průběhu druhé hry
druhého setu. Ballgirl, jak se funkce dívčích
sběraček oficiálně nazývá, nekontrolovaně
padla k zemi, přičemž ruce měla stále spojena za zády pro klasický sběračský postoj.
K dívce se okamžitě vydal duchapřítomný
lajnový rozhodčí Libor David, který je známým fyzioterapeutem sportovních klubů
a dívce pohotově poskytl první pomoc.
Záhy přiběhli oba finalisté včetně otce Dalibora Svrčiny, který je lékařem, na místě
byl i turnajový lékař René Kloc. Ještě před
příjezdem sanitky se snažili mladé dívce
pomoc, přispěchal i radní Olomouckého
kraje a další lékař Ivo Mareš. O mladou
dívenku tak bylo okamžitě odborně postaráno, za což organizátoři zaslouží podtrženou jedničku. Přispěchala také turnajová
ředitelka. „Všichni, kdo pomohli, zaslouží

velké poděkování. Bylo velkým štěstím,
že nejblíže byl právě zkušený fyzioterapeut
a pak pomohli lékaři. V první chvíli to vypadalo hrůzostrašně, ale záhy přítomní
odborníci pronesli, že sběračka není v přímém ohrožení života. Přesto jsme pro jistotu zavolali sanitku,“ popsala exkluzivně
Večerníku horké chvilky Petra Černošková. „Věřím, že všechno bude v pořádku,
všichni si přejeme, aby byla v pohodě, protože zdraví je nejpřednější,“ uvedla následně v průběhu závěrečného ceremoniálu
ředitelka UniCredit Czech Open.
„Je to něco strašně nepříjemného. Něco
takového jsem viděl poprvé. Doufám, že
bude v pohodě, protože zničehonic holčička omdlela, zkolabovala a spadla hlavou
dopředu,“ popisoval Vít Kopřiva situaci.
„Byly těžké podmínky, protože nebyla
úplně otevřená střecha. Bylo hodně vlhko,
velké teplo... Prostě se to stalo a já doufám,
že bude v pohodě.“
Dívku se tedy postupně naštěstí povedlo
přivést k vědomí, což byla skvělá zpráva.
I tak však byla z preventivních důvodů
transportována do místní nemocnice
k dalším vyšetřením, která dle informací
Večerníku neodhalila nic závažného. Dívka už se k večeru cítila lépe, přesto zůstala
přes noc na lůžku k pozorování. „Ještě že to
tak dopadlo,“ oddechla si ředitelka. (pk)
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se naopak na servisu nedařilo. „Zkoušel
jsem podávat různým způsobem, nic nefungovalo. Soupeř je velký, všude dosáhl,“
přiznal prostějovský tenista., který připustil, že jej protivník zaskočil aktivní hrou.
„Čekal jsem, že bude hrát dlouhé výměny,
místo toho se snažil o vítězné údery. Nedokázal jsem si s tím poradit,“ konstatoval
Kokář. Nasazený tenista ztratil první sadu,
po vyrovnání mu utekl začátek třetího
setu. „Rychle jsem přišel o podání, to byl
problém. Kdybych servis udržel, mohlo
to dopadnout opačně, protože na konci
druhého setu Wessels udělal nějaké chyby.
Po mém zaváhání se dostal zpátky nahoru,“
hodnotil duel člen TK Prostějov.
×VGTÚPGOQEPÚ
×VGTÚ
PGOQEPÚ
Z favoritů nabídl kvalitní podívanou přede.GJGéMC
vším Španěl Pablo Andujar, čtvrtý nasazený hráč turnaje. Precizními údery přetlačil
Ještě před začátkem prvních zápasů přišel Lucase Miedlera z Rakouska a udržel šanci
turnaj o velkou hvězdu. Kvůli angíně musel navázat na svůj předloňský triumf. Vypadl
odstoupit třetí nasazený Jiří Lehečka, které- naopak Slovák Norbert Gomboš.
ho nucená absence hodně mrzela. Cítil formu a věřil, že může turnaj vyhrát. Českého
UVąGFCVąK
UVąGFC
VąK
reprezentanta nahradil Benjamin Hassan,
FQO¾EÊ
další ze šťastných poražených v kvalifikaci.
RQUVWR[
Jako první z domácích tenistů do utkání
nastoupil Vít Kopřiva a s argentinským Ve 2. kole prostějovského antukového
kvalifikantem Franciscem Comesanou challengeru UniCrecit Czech Open se
musel o postup tvrdě bojovat. V rozhodu- českým zástupcům dařilo. Do čtvrtfinále
jící třetí sadě se mu povedlo získat za stavu postoupili všichni tři zástupci domácího
1:1 brejk a náskok si pak pohlídal. „Třetí tenisu Vít Kopřiva, Martin Krumich i Dahra posledního setu byla klíčem k vítězství. libor Svrčina.
V závěru už mi soupeř několik míčů daro- První sada zápasu Kopřivy s předloňval, koncovka byla jednodušší,“ konstato- ským vítězem Pablo Andujarem se stala
snadnou kořistí českého tenisty, zkušený
val po utkání Kopřiva.
Skvělým způsobem využil divokou kartu Španěl pak ale dokázal odpovědět a vedl
Martin Krumich, který narazil na zkuše- 4:0 a 5:1. Kopřiva se však nevzdal, dokázal
ného Martina Cuevase. Po více než dvou srovnat krok a ve zkrácené hře vybojoval
hodinách se z postupu radoval devatenác- postup mezi nejlepší osmičku. „Za stavu
tiletý zástupce nastupující české generace. 1:5 jsem neměl co ztratit a pokusil se hlavV pěti případech sice ztratil své podání, ně získat rytmus do blížící se třetí sady.
hned sedmkrát ale získal servis soupeře Několik povedených výměn mě dostalo
zpátky, a když se nabídla šance set otočit,
a to stačilo na vítězství.
S turnajem se naopak rychle rozloučil chytl jsem se jí,“ přiblížil rozhodující obrat
osmý nasazený Zdeněk Kolář, který nesta- utkání Kopřiva, který svým úderům dával
čil na Louise Wesselse. Německý tenista potřebnou razanci a španělského soupeře
se opíral o kvalitní podání, českému hráči přinutil k chybám. „Hlavně konec byl hod-

„Jirku trápily žaludeční potíže. Do poslední
chvíle přesto věřil, že bude moci nastoupit, tělo ale bylo bohužel proti,“ potvrdila
Veselého odstoupení z turnaje ředitelka
UniCredit Czech Open Petra Černošková. Místo Veselého se do hlavní soutěže
dostal Němec Louis Wessels, jeden z poražených finalistů v kvalifikaci.
Z nasazených hráčů vstoupili do turnaje
ještě Andrej Martin a Elias Ymer. Švédský
tenista si snadno poradil s Zsomborem Pirosem z Maďarska, zkušený slovenský matador po velké bitvě prohrál s Francouzem
Enzem Couacaudem.
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ně vyrovnaný. Pomohly mi Andujarovy
dvojchyby,“ poznamenal Kopřiva. Prostějovský tenista získal skalp čtvrtého nasazeného hráče UniCredit Czech Open, což si
patřičně považoval. „Každé vítězství nad
hráčem z první světové stovky má velkou
cenu, i když stálo hodně sil,“ radoval se další
člen TK Prostějov.
Dalibor Svrčina utkání s Jevgenijem Donským začal parádně a vedl 3:0, pak se ale
zasekl a sadu vyhrál díky brejku v poslední třinácté hře. Vyrovnaná partie, v níž se
prostějovskému hráči nedařilo, dospěla
nakonec až do zkrácené hry rozhodující
sady, v níž se přece jen radoval český zástupce. „Nebylo to dobré, vítězství jsem
si za předvedenou hru ani nezasloužil.
Na úrovni byla jen bojovnost, ta mě dostala do dalšího kola,“ oddechl si Svrčina.
„Po překvapivém postupu z prvního
kola jsem byl tentokrát favoritem, možná
i proto jsem se necítil dobře. Až v poslední sadě jsem se dokázal alespoň částečně
uklidnit a soustředil myšlenky výhradně
na dění na kurtu,“ hodnotil kriticky své
vystoupení vítěz.

„Vlastně až do stavu 4:0 ve druhém setu
to bylo úplně v pohodě. Výkon byl kvalitní,“ uvedl český tenista, který se letos poprvé dostal do semifinále na challengeru.
Dalibor Svrčina v duelu s Hamadem
Medjedovičem ze Srbska získal poměrně
snadno úvodní sadu. Ve druhém setu sice
jednou ztratil servis, ani to jej ale nezastavilo v cestě za vítězstvím. „Podal jsem
mnohem lepší výkon než v předchozím
kole. Soupeř dělal hodně chyb, to mě
nastartovalo. Z mé strany do byl naopak
solidní výkon,“ pochvaloval si Svrčina,
který dokázal využít opakovanou ztrátu
koncentrace svého protivníka.
Martin Krumich zažil nejlepší týden v sezóně, v zápase o účast v semifinále ale našel přemožitele v podobně Filipa Horanského. O jedenáct let starší soupeř využil
své zkušenosti, méně chyboval a chytrou
změnou rytmu získával důležité míče,
které jej přivedly k vítězství. „V posledním
zápase jsem neukázal svůj nejlepší tenis,
ale až opadne zklamání z porážky, budu
s postupem do čtvrtfinále určitě spokojený,“ řekl Krumich.

jak guláše provoněly kolářovy sady…
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Dobrou formu z posledních týdnů potvrdil Lukáš Klein v souboji s Libanoncem
Benjaminem Hassanem. Slovenský tenista
získal první set ve zkrácené hře a uspěl také
ve druhé sadě, přestože prohrával už 1:4.
Mezi nejlepší čtyři hráče turnaje jako první Čech postoupil Vít Kopřiva, na kterého nestačil Matheus Pucinelli de Almeida
z Brazílie. Domácí tenista v průběhu celého utkání diktoval tempo hry a do menších potíží se dostal teprve v koncovce,
v níž proměnil až osmý mečbol. „V prvních dvou jsem nevyužil své šance a pak
to už bylo složitější. Nervozita se postupně zvyšovala, naštěstí to dopadlo dobře,“
popsal závěr duelu Kopřiva, který byl
jinak se svým vystoupením spokojený.

Prvním finalistou se stal Dalibor Svrčina,
který s Lukášem Kleinem ze Slovenska
odehrál parádní partii. První sadu získal
díky zvládnuté koncovce, pak už na kurtu
dominoval a podruhé v sezóně postoupil
do zápasu o titul challengeru. „Na konci
první sady mi soupeř za stavu 5:5 pomohl, když udělal dvě dvojchyby. To mě
uklidnilo a v dalším průběhu už to byl
z mé strany opravdu dobý výkon. Držel
jsem se stanované taktiky, která fungovala,“ pochvaloval si Svrčina. Ve druhé sadě
rychle získal vedení 4:0 a bez problémů
došel k vítězství. „Čtvrtá hra byla důležitá.
Podařilo se získat druhý brejk, pak už ten
náskok byl opravdu velký,“ poznamenal
vítěz. Vybraného soupeře pro závěrečný

Jebavý kousek od titulu
PROSTĚJOV Člen prostějovského
tenisového lubu Roman Jebavý se Slovákem Andrejem Martinem finále čtyřhry prostějovského UniCredit Czech
Open nezvládli, když v pátečním odpoledním střetnutí podlehla indickému
páru Bhambri - Myneni 3:6, 5:7. Jak
postupovaly páry do finále?
Druzí nasazení Roman Jebavý se Slovákem Martinem porazili argentinsko-peruánský pár Diaz Acosta, Merino 6:4,
6:1, ve druhém kole Paulsona se Svrčinou
6:1, 7:5 a v semifinále Indy Balaji, Kahde
6:7(3), 7:5, 10:7. Finalový soupeř Bhambri, Nynei přehrál švýcarsko-ukrajinský
pár Margaroli, Sačko 7:5, 6:3, poté ukrajinsko-chorvatskou dvojici Molchanov,
Skugor 7:6(4), 3:6, 13:11 a v semifinále
první nasazené Rakušany Erlera a Miedlera 6:4, 6:4.

Druhý nasazený debl Jebavý, Martin nezachytil úvod zápasu, rychle prohrával
0:3, ve čtvrtém gemu navíc odvrátil dva
brejkboly v řadě, na returnu si naopak
vypracoval jedinou příležitost, kterou nezužitkoval. Druhé dějství přineslo vyrovnanější průběh, Jebavý s Martinem však
za stavu 5:5 ztratili podání čistou hrou,
rebrejk se jim v následujícím gemu nevydařil a radovali se přesnější Indové. „Hráli
výborně, dobře servírovali, nedávali nám
moc šancí, navíc – my jsme dnes neodehráli dobrý zápas,“ říkal po finále Roman
Jebavý. „Na začátku nás navíc brzy brejkli, my jsme nedokázali odpovědět a oni
rychle vyhráli první set. A ve druhém
setu šli za vítězstvím víc než my.“ Kdyby
někdo řekl Jebavému, že budou ve finále?
„To bych samozřejmě bral, ale když pak
postoupíte do finále a cítíte šanci, že mů-

žete vyhrát, tak je to vždycky špatně, když
se vám to nepodaří.“
Ceny předávali Jiří Kunert, předseda
Dozorčí rady UniCredit Bank Česká
Alexander ERLER
Lucas MIEDLER ( oba Rakousko)

David POLJAK
/Jiří VESELÝ (oba Česko)

6 6
3 2

a Slovenská republika, Oldřich Dostál,
marketingový ředitel NOTINO a Petra
Černošková, ředitelka turnaje UniCredit
Czech Open.
(red)

5NCXPQUVPÊEGTGOQPK¾NRQHKP¾NGéV[ąJT[

*TCEÊRCXQWMéV[ąJT[OG\KP¾TQFPÊJQVGPKUQXÆJQVWTPCLG
KOPŘIVA
6 7
3 2 VítJaroslav
POSPÍŠIL (oba Česko)
Sanjar FAYZIEV (Uzbegistán)
3 2
6 6 N, Sriram BALAJI
Alexander ERLER

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

6 3 7
2 6 10

Lucas MIEDLER ( oba Rakousko)

Adam JURAJDA/Daniel
SINIAKOV (Česko)
Sanjar FAYZIEV (Uzbegistán)
Markos KALOVELONIS (Řecko)

4 5
6 7

Markos KALOVELONIS (Řecko)

Arjun KADHE (oba Indie)

Alexander ERLER
Lucas MIEDLER ( oba Rakousko)
Yuki BHAMBRI

Denys MOLCHANOV (Ukrajina)
Franko SKUGOR (Chorvatsko)
Federico CORIA (Argentina)
Martin CUEVAS (Uruguay)

6 6 10
7 4 4

Saketh MYNENI (oba Indie)

Vitalij SACHKO (Ukrajina)
Yuki BHAMBRI
Saketh MYNENI (oba Indie)

5 3
7 6

Yuki BHAMBRI
Saketh MYNENI (oba Indie)
Roman JEBAVÝ (Česko)

7 5 7
6 7 10

N, Sriram BALAJI
Arjun KADHE (oba Indie)

Yuki BHAMBRI
Saketh MYNENI (oba Indie)

6 6 11
7 3 13

6
3
Yuki BHAMBRI
Saketh MYNENI (oba Indie)

7
5
VÍTĚZ TURNAJE

Louis WESSELS (Německo)

Vít KOPŘIVA
Jaroslav POSPÍŠIL (oba Česko)

6 6
3 4

N, Sriram BALAJI
Arjun KADHE (oba Indie)

6 6
1 3

Andrew PAULSON
Dalibor SVRČINA (oba Česko)

Fabian FALLERT (Německo)
Luiz David MARTINEZ (Venezuela)

Roman JEBAVÝ (Česko)
Andrej MARTIN (Slovensko)

Andrej MARTIN (Slovensko)

Denys MOLCHANOV (Ukrajina)
Franko SKUGOR (Chorvatsko)

Luca MARGAROLI (Švýcarsko)

4 4
6 6

Benjamin HASSAN (Libanon)

1 5
6 7

Andrew PAULSON
Dalibor SVRČINA (oba Česko)
Roman JEBAVÝ (Česko)
Andrej MARTIN (Slovensko)

4 1
6 6

Theo ARRIBAGE
Enzo COUACAUD (oba Francie)

Facundo DIAZ ACOSTA (Argentina)
Alexander MERINO (Peru)
Roman JEBAVÝ (Česko)
Andrej MARTIN (Slovensko)

si mohou vyzkoušet laserovou střelbu,
ale i různé netradiční sporty, jako cornhole, lacros, pétanque či kroket. Jiří Petricius
pak má na starost občerstvení a Jiří Kočík
hudební kapely,“ popisovala Večerníku
Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova.
Těsně před polednem bylo hotovo
a soutěžící kuchaři začali nabízet guláše návštěvníkům. U všech stánků
se stály dlouhé fronty nedočkavých
jedlíků. Ještě předtím ale porota guláše
ochutnávala a vybírala ty nejlepší. „Vybrat porotce bylo zcela jednoduché. Vyzvala jsem všechny přítomné hosty, kteří
mají kladný vztah ke guláši a neměli nic
společného se soutěžícími týmy, aby se
do hodnocení zapojili. Dorazilo devět
lidí, kteří ochutnávali z očíslovaných
misek, aniž by věděli, který tým se pod
kterým číslem ukrývá. To jsem věděla
pouze já a k číslům přiřadila názvy soutěžících až v úplném závěru. Já osobně
se ochutnávání neúčastním, tým mého
muže mi totiž po celý rok spílá, že za to
mohu já, jak špatně se umisťují,“ smála

se hlavní organizátorka akce Milada Sokolová.
Během slavnostního vyhlášení vítězů se
konečně dočkalo i družstvo Modrých
sokolů, za guláš získal tento tým čtvrté
místo a tím „bramborovou“ medaili.
„Srovnávám to s úspěchem našich hokejistů na mistrovství světa,“ jásal šéfkuchař
družstva Petr Sokol. Bronzovou pozici
pak obsadilo družstvo Ivanovců, kteří za
svůj voňavý výtvor získali dva vykuchané
kapry na gril. Na druhém místě skončil
tým Poslední reservé se svým vepřovým
gulášem a za tento úspěch si odnesl od
pořadatelů medaili a karton nealkoholického piva.
A vítěz? Poměrně překvapivý. Nejlepší guláš 2022 navařili členové prostějovské rockové kapely Hard, kteří si
jako první cenu odnesli dvě vakuované vepřové kotlety! „A to jsme vařili jen
tak podle své chuti,“ poznamenal Luboš
Jurčík z rockové kapely Hard.
Jednotlivé porce gulášů šly pak doslova
na dračku, stály se na ně dlouhé fronty.
„Přišel jsem z domu hladový, manželka
dnes odmítla vařit. Ochutnám všech šest
gulášů a proložím je pivkem,“ lebedil si
například Petr Nádvorník z Prostějova.
Sobotní akci, která vařením kotlíkových gulášů rozhodně nekončila, navštívilo podle odhadu více než 1 500
lidí. „S návštěvností a také účastí soutěžících družstev jsem maximálně spokojena. Čtyři účastnické týmy sice na poslední chvíli odřekly, ale soutěžící družstva
navařila tolik guláše, že se jedl ještě odpoledne! Bylo báječné, že lidé skutečně

doma nevařili a přišli na oběd sem
do Kolářových sadů. Vyslechli si tak
báječnou kapelu Fan Clun Music
Hloučeláci, která nás doprovázela
dopoledním programem, a přitom
se skvěle najedli,“ pochvalovala
si Milada Sokolová, které však
trošku pokazil náladu odpolední
přívalový déšť. „Bohužel jsme byli
nuceni hudební doprovod, tedy
spíše jednu kapelu, odvolat. Kapela Hard, která byla nejlepším
týmem při vaření gulášů a která
měla vystoupit jako poslední, a to
od šesti do devíti do večera, již zazpíávat
nemohla. Krátká, ale opravdu velká průtrž mračen tak znemožnila zvukařovi
bezpečně ve zvučení pokračovat. Museli
jsme se tak spokojit s tím, že akce doběhla
již bez hudebního doprovodu poslední
pozvané kapely. Skutečně jsem ovšem
nadšená z báječné atmosféry, která byla
po celý den v Kolářových sadech znát,
lidé se bavili, usmívali na sebe a přispívali
do kasiček,“ uvedla pro Večerník předsedkyně Okrašlovacího spolku města
Prostějova, které se Večerník samozřejmě
nezapomněl zeptat na výsledky charitativní sbírky ve prospěch Zdeničky Kotyzové a Davídka Vítka. „Snažíme se vždy
získat finanční prostředky od sponzorů,
abychom náklady spojené s tímto charitativním dnem uhradili. Zbylé finanční
prostředky, letos dvanáct tisíc korun, jsem
již poslala na oba dva charitativní účty,
tedy Davídek i Zdenička obdrželi po šesti
tisících. Po otevření kasiček na magistrátu
budeme chytřejší a zjistíme tak, kolik skutečně charitativní akce přinesla dětem.
Ale přiznejme si, je to také o tom, aby se
lidé dobře bavili, zpívali a užívali si jeden
druhého,“ poznamenala Milada Sokolová. V závěru ještě dodala, že poblahopřála
také svému manželovi a jeho družstvu, že
konečně nebyli poslední v soutěží o nejlepší kotlíkový guláš. „Samozřejmě jsem
kvůli Modrým sokolům byla šťastná, že
získali čtvrté místo. I oni vypadali spokojeně! Vyhráli totiž pěkné kuchyňské prkénko,“ uzavřela Milada Sokolová, hlavní
organizátorka báječného sobotního dne
v Kolářových sadech.
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PROSTĚJOV
Barbora
Kucsa Prágerová je ředitelkou
prostějovského kina už více než pět
let a za tu dobu se jí podařilo takřka
nemožné. Metro 70 za jejího vedení
doslova vstalo z mrtvých a dnes
patří mezi nejoceňovanější kulturní stánky tohoto druhu v republice. Nyní ale na mladou ženu čekají
zcela jiné, ale příjemné mateřské
povinnosti.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
„Je to tak, s manželem čekáme
holčičku. Oba se moc těšíme,
manžel chtěl děvčátko, takže je
nadšený. Svou budoucí roli si
už teď užívá a rád by se se mnou

vystřídal na rodičovské dovolené.
Rodinný přírůstek očekáváme na
začátku října,“ potvrdila exkluzivně
Večerníku Barbora Kucsa Prágerová,
ředitelka kina Metro 70 v Prostějově.
„Na rodičovství se s mým mužem oba
moc těšíme. Práce v kině mě naučila
čelit velkým životním výzvám, kterou mateřství bezpochyby je. Cítím se
na roli maminky připravená, ostatně
mým takovým prvním dítětem je
prostějovské kino, ke kterému chovám vřelé city. Trochu ale tuším, že
ty mateřské je hravě přebíjí,“ usmála
se Kucsa Prágerová.
Otázkou ale nyní zůstává, kdo
mladou ambiciózní ředitelku
ve funkci zastoupí po dobu její
mateřské dovolené? „Touto otázkou se Rada statutárního města
Prostějova bude teprve zabývat.
Prozatím jsem o odchodu paní
ředitelky na mateřskou dovolenou
byla zpravena pouze ústně, nastalou
situaci v kině budeme řešit ve spolupráci s paní ředitelkou a jejími náv-

rhy,“ zareagovala na dotaz Večerníku
Milada Sokolová, náměstkyně primátora pro kulturní oblast v Prostějově.
Jak jsme ovšem zjistili, sama ředitelka
kina Metro má už určitý návrh, kdo ji
zastoupí. „Svou práci mám moc ráda,
takže v kině mám v plánu být tak
dlouho, jak to jen půjde, odhadem
do konce prázdnin. Zastupováním
pověřím kolegu Michala Zábranského. Pracuje v kině již více než
tři roky, studoval filmovou vědu
jako já a s chodem kina je perfektně
obeznámen. Diváci jej navíc dobře
znají z odborných úvodů, které
připravoval pro filmový klub. Před
svým odchodem připravuji několik
projektů, které on posléze dokončí.
Například obnovu zvukového systému a upgrade na prostorový zvuk
Dolby Atmos! Kino bude v dobrých
místodržitelských rukou, myslím
ale, že dlouhé roky doma nezůstanu
a na kino budu zpovzdálí dohlížet
i během své nepřítomnosti,“ ujišťuje
Barbora Kusca Prágerová.

30. května 2022
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PROSTĚJOV Tento pátek 10.
června bude po roce zase noc
patřit kostelům. Tradiční akce,
do níž se běžně zapojuje také
několik kostelů z Prostějova,
nabídne opět bohatý program
zahrnující několik koncertů,
prohlídky útrob kostelů, bohoslužby či projížďky kočárem, ale
třeba i hororový příběh. Každý
si určitě něco najde, teď už se jen
rozhodnout, do kterého z kostelů zavítat.
Do Noci kostelů 2022 se letos
v Prostějově zapojí celkem sedm
kostelů a modliteben: kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Petra
a Pavla, kostel sv. Josefa, Husův
sbor, Českobratrská církev evangelická, modlitebna Církve bratrské a kaple sv. Anny. Každý z nich
si pro vás připraví bohatý program.
„Akce bude zahájena v kostele Povýšení svatého Kříže v 18:00 hodin pozdravem primátora města

Františka Jury. Hned poté bude
následovat bohoslužba a v 18:30
hodin varhanní koncert. Na něm
uslyšíme studentku ZUŠ Prostějov Terezii Klemešovou, kterou
připravila Mgr. Erika Trunečková.
Na programu bude předehra Ich
ruf zu Dir Jesu Christ J. S. Bacha
a Toccata od francouzského skladatele Theodora Duboise,“ přibližují začátek akce v hlavním kostele
pořadatelé.
Celkově rozezvučí prostory ještě
dva koncerty – kytarového souboru Non Mesure žáků ZUŠ Vladimíra Ambrose a skupiny Trio
El Papa, jež vystoupí s kytarou
a bubínky. Samozřejmostí jsou
i prohlídky vnitřních prostor kostela, kaple nebo věže. A dokonce
se s dětmi budete moci pokusit
odhalit tajemství skrytá ve zdech
kostela. Od 18:00 hodin se pak
můžete na různých místech účastnit projížděk historickými kočáry.

Nesmíme však opomenout ani
další kostely, které poskytnou zajímavý program. Namátkou zmiňme například Husův sbor, jenž
představí mysteriózní hororový
příběh Edgar. „Ve sklepení kostela
vedle mikve se bude hrát mysteriózní loutkový hororový příběh
Edgar podle divadelní hry Ladislava Klímy. Boj nebohého snílka
Edgara s hnusným a odporným
umrlcem Benediktem, který ho za
života trápil a vychovával k lotrovství, nepostrádá typicky klímovský
metafyzický motiv rozporu mezi
skutečností a snem,“ upřesňují
pořadatelé. Hra začne ve 21:45
hodin a je třeba si na ni kvůli omezené kapacitě rezervovat místo na
e-mailu divadloplysovehomedvidka@email.cz.
Podrobnější informace o programu jednotlivých kostelů naleznete na stránkách www.nockostelu.cz.
(tez)
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ČECHY POD KOSÍŘEM Zámek v
Čechách pod Kosířem se každoročně zapojuje do celostátního projektu Víkend otevřených zahrad. To
znamená, že pro návštěvníky bude
připraven zajímavý program zahrnující prohlídku parku, dílny pro
děti nebo prodej výrobků lokálních
umělců a řemeslníků. Ale hlavně si
budete moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak se dříve sekla tráva – tedy
ne sekačkou a křovinořezem, ale
ručně kosou! Tak dorazte v sobotu
11., případně v neděli 12. června do
zámeckého parku.
Zámecky sečení lóke aneb Dež možské kosel a robe pohrabovale, tak takový nese název víkendová akce na
zámku v Čechách pod Kosířem. V
sobotu 11. června od 8:30 do 11:30
hodin budete mít jedinečnou šanci se
účastnit sečení trávy a jejího hrabání v
zámeckém parku. „Přijďte s námi přivonět k hanácké trávě, když se ručně
kosí na loukách v zahradě zámku v
Čechách pod Kosířem. Dorazí také
sekáči, vypravěči, zpěváci a muzikanti
z dalších koutů Hané,“ láká kastelán
zámku Martin Váňa. Po přivítání od
zámeckého pána vám přítomní ukážou kutí a základ kosení. Následně
se bude tráva síct a pohrabovat. A to
vše za prozpěvování hanáckých písniček. Nakonec vše zakončí posezení s
dobrou svačinou na louce. Je třeba si
s sebou přinést kosu, hrábě, případně
deku, skleničku, hrníček i něco na zub
pro ostatní. Vítán je rovněž pracovní
oděv, obzvláště pak lidový.
V neděli 12. června se od 14:00 hodin uskuteční prohlídka zámeckého parku s vedoucím zahradníkem.
Po celý víkend pak budou probíhat
komentované prohlídky zámecké-

ho parku (dospělí zaplatí cenu sníženého vstupného, děti mají vstup
zdarma), dílničky pro děti a prodej
výrobků lokálních umělců a řemeslníků v Hanácké ambasádě. Akce se

nicméně z pochopitelných důvodů
bude konat pouze za příznivého počasí. Pokud tedy bude na obloze svítit
sluníčko, určitě byste si ji neměli nechat ujít!
(tez)
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S létem se blíží i čas dovolených, na kterou se
všichni každoročně tak těšíme. Mnozí z nás
přemýšlí, vzhledem k rostoucím cenám, jestli si
budou moci nějakou dovolenou vůbec dovolit. Pokud si však přečtete naše rady, jak za dovolenou ušetřit, zjistíte, že si určitě budete moci
dopřát výlet do zahraničí, a to s veškerým komfortem, který se nabízí. Jen musíte vědět, jak na
to! A právě k tomu vám poslouží dnešní tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
Text připravila: Tereza Zaoralová
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Jak ušetřit za dovolenou?

Na last minute zájezdech
můžete ušetřit až několik
desítek procent z ceny

vidla za několik dní. Last minute
zájezdy kupujete „v poslední chvíli“,
tedy těsně před jejich započetím. Jejich cena je snížena až o desítky procent z původní ceny. Důvodem pro
takové razantní snížení ceny je většinou to, že se během roku cestovní
kanceláři nepodařilo vyprodat volné
kapacity, a tímto krokem se snaží
minimalizovat ztráty vyprodáním
zájezdů alespoň za nákupní cenu.
Výhodou last minute zájezdů je
právě jejich nízká cena. Naopak nevýhodou může být, že máte na výběr z velice omezené nabídky těch
zájezdů, které se nepodařilo prodat.
Další nevýhodu mají pro rodiny
s dětmi nebo skupinu cestovatelů.
U last minute zájezdů je totiž velmi
často omezený počet míst. Nakonec
může být problematické, že je často

nutné platit celou částku v hotovos- celkem prodraží. Pojďme se podívat,
ti na pobočce cestovní kanceláře či jak se průměrně v restauracích jednotlivých zemí pohybují ceny oběagentury.
dů, místního piva nebo cappuccina
v přepočtu na koruny.
Sledujte, za jakou cenu

pořídíte stravu a nápoje
Vzhledem k neustále se měnícím
cenám není špatné sledovat jejich
průběžný vývoj v různých zemích.
Pokud neplánujete si nabalit na
celý týden plnou cestovní tašku řízků a chcete ochutnat nějaké místní
dobroty, je potřeba se podívat, kde
se nevydáte z posledního halíře.
V tomhle ohledu se zdají být vhodné země jako Turecko, Egypt, Slovensko, Bulharsko. Špatné nejsou
ani Portugalsko nebo Polsko. Naopak výlet do oblíbených turistických
destinací jako Itálie nebo Francie se
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Celkově, co se týče návštěvy
restaurace, tedy nejlépe vychází Turecko, kde za oběd,
pivo a cappuccino dáte
dohromady 153 korun, ve
Francii byste za to stejné
utratili 589 korun. Levně
vychází také egyptská kuchyně, zhruba stejně jako
v Česku se pak pohybují
ceny na Slovensku, v Polsku,
Bulharsku a Portugalsku.
Nejdráže byste si vyšli zřejmě
v Dánsku nebo ve Švýcarsku.
V prvně jmenované zemi
byste za takové pohoštění
dali průměrně 720 korun, ve
Švýcarsku pak dokonce 857
korun. Nyní tedy víte, do jakých zemí zamířit a kterým
se raději obloukem vyhnout.

22060110951

Jak jsme si mohli
v posledních měsících všimnout, téměř
ve všech oblastech narůstají ceny
zboží a služeb. Mnozí se proto snaží nalézat cesty, jak ušetřit. Pokud
se i přese všechny nepříjemnosti
spojené s tímto neduhem rozhodnete vyrazit na dovolenou, máme
pro vás několik tipů, jak si užít
příjemný odpočinek a zároveň se
nevydat ze všech svých úspor.
Bezkonkurenčně nejvíce výdajů na
dovolené padne za ubytování a za
stravu. Pokud se tedy rovnou nerozhodnete spát v autě nebo pod
širákem, máme pro vás několik rad,
jak lze snadno ušetřit za ubytování.
Jestliže chcete vyloženě zvolit levnější variantu, vsaďte na cenově dostupné kempy. Tam vám bude stačit jen
stan a potřebné vybavení. Případně
jeďte na dovolenou mimo sezónu,
tehdy jsou zájezdy výrazně levnější.

22060310966

21051210550

22060210958

22053010949

Pokud však přemýšlíte nad komfortnějším ubytováním, je nejlepší
variantou vybírat z tzv. last minute
zájezdů. Jedná se v takovém případě
o zájezdy, na které se vydáte zpra-
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Raft Team Tomi-Remont Prostějov exceloval na MS:

DVA ABSOLUTNÍ
TITULY A CELKEM
MEDAILÍ
VČETNĚ ZLAT!

9

Marek SONNEVEND

7

BANJA LUKA, PROSTĚJOV Tři posádky Raft Teamu Tomi-Remont Prostějov byly součástí reprezentace České republiky na mistrovství světa 2022 v R4 (čtyřmístné čluny), jež proběhlo na řekách
Bosny a Hercegoviny. Dvě hanácké lodě přitom šampionát fantastickým způsobem ovládly!
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PROSTĚJOV Přestože tato záležitost nebyla bodem programu
úterního jednání rady města, na
tiskové konferenci o den později
padla řeč i na projekt rekonstrukce
fotbalového hřiště v areálu SCM Za
Místním nádražím v Prostějově. Jak
už Večerník informoval, magistrát
hodlá do tohoto projektu investovat zhruba 150 milionů korun
tak, aby stadion splňoval náročná
kritéria pro profesionální soutěže.
Primátor znovu ujistil, že město bez
dotací do rekonstrukce fotbalového
stánku nepůjde.
„Studie i projektová dokumentace
k rekonstrukci stadionu jsou již hotové a znovu opakuji, že v rámci této
stavební investice bychom měli po-
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stupovat ve všech směrech podle potřeb města Prostějova. A podle mého
názoru si naše město nový fotbalový
stadion vzhledem k bohaté a úspěšné
historii tohoto sportu zaslouží,“ opakovaně deklaruje František Jura, primátor Statutárního města Prostějov
a současně předseda 1.SK Prostějov.
„Celá rekonstrukce musí samozřejmě
reflektovat finanční možnosti města.
Pokud se bavíme o celkových nákladech v rozmezí od 150 do 160 milionů
korun, tak předpokládáme, že o osmdesát milionů korun bychom v rámci
dotace požádali Národní sportovní
agenturu. Dělo by se tak během dvou
až čtyř let,“ plánuje Jura. „Pokud na dotace dosáhneme, tak jsem přesvědčen
o tom, že městská pokladna by tuto

stavební investici zvládla. A přestože já
jsem v tomto ohledu ve střetu zájmů,
protože vedu fotbalový klub, tak bych
byl první, kdo by si stoupl na náměstí
a před lidmi tento projekt obhajoval. Pokud ovšem budeme v žádosti
o dotaci neúspěšní, do rekonstrukce
fotbalového stadionu Za Místním nádražím nepůjdeme,“ uvedl primátor
Prostějova František Jura.
„My nechceme stadion za 400 milionů korun. To je nesmysl, a nevím, proč
bychom tak drahý stadion měli mít.
Ale za 150 milionů korun si fotbalový
stadion představit rozhodně umím.

A takto by podle mého názoru mělo
i budoucí vedení města k této věci přistupovat. Samozřejmě v rámci toho, co
si jako město budeme moci finančně
dovolit,“ dodal ještě první muž Prostějova, který se ještě vyjádřil negativně
ke stále se snižující podpoře sportu ze
strany státu. „Nejde jen o dotace na
výstavby sportovních zařízení, ale
také o běžnou finanční podporu sportu, zejména mládeže. Tvrdím, že do
roka a do dne bude velký průser a děti
budeme sbírat po parcích, jak leží pod
lavičkami,“ nechal se slyšet František
Jura.
(mik)

Elite Boxing Cup
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BASKETBALISTKY SI
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Hokejoví Jestřábi třikrát za sebou vyměnili
prakticky celý kádr. Přede dvěma lety vcelku pochopitelně, výsledky se nedostavovaly
a klub musel šetřit. Pozdější dva případy ale
byly k nepochopení. U fotbalového eskáčka
to naopak vypadalo, že se trvale daří držet
kostru týmu. Bohužel se ukazuje, že to bude
pro klub ještě nemalý boj. Panuje totiž nemalý zájem o mnohé hráče. Někteří další se
rozhodli zkusit hledat štěstí jinde. A u dalších
jsou otazníky. Fakticky jistý je tak pouze půltucet hráčů.
Velkou ztrátou je například odchod středopolaře Jakuba Kopřivy. Tvořivý záložník měl za
sebou horší sezónu, měl ale potenciál patřit
k nejlepším hráčům týmu. Také osud Urbance nebude spojený s Prostějovem, ale ani
Jiráčka, který byl velkou osobností druhé ligy.
Eskáčko udrželo jen hráče, které již můžeme
považovat za stálice. Snad kromě Schaffartzika se neuchytila žádná z posil, hráči na hostování jsou fuč. O posilách bude klub úzce
jednat hned se dvěma ligovými oddíly. A to
dává jistou naději. I tak bude ale složení týmu
nesmírně obtížné. To ostatně potvrdilo i tvoření kádru během zimy.

Jsou kluby více a méně v Prostějově viditelné. Takové, na které se i u konšelů myslí trochu více, takové,
jež mají diváky. A pak jsou tu další, ty méně výrazné.
Přitom ale s velkými úspěchy, které nemůžeme přehlížet, naopak potřebují ocenit.
Do druhé skupiny už pár let patří basketbalistky
K2 Prostějov. Dívčí basketbalový klub patří k těm
oddílům v Prostějově, které se i přes skromné finanční zázemí dokázaly prosadit. V republikové
konkurenci bojují obvykle vysoko. Patří dokonce
k nejlepším. A výborné předpoklady nyní čerstvě
basketbalové juniorky. Už dopředu bylo jasné, že
je čeká velice úspěšná sezóna. V předešlém ročníku nebyly daleko od postupu do nejvyšší soutěže.
Nyní už se jim to ale sešlo. A po dlouhé, předlouhé
sezóně se koncem května dočkaly, juniorky zamířily do extraligy U19 v basketbalu. Za to si rozhodně
zaslouží smeknutí.
Ani další týmy basketbalistek z Prostějova si nevedly špatně. Klub se ve městě musí vypořádat s velkou
konkurencí sportů – jsou zde ostatně třeba dívčí
družstva volejbalistek, dívky jsou zapojované i do
řady jiných sportů v rámci smíšených družstev.
Není lehké se prosadit.
Přesto se to ale basketbalistkám daří. V těžké konkurenci, v těžké době, na palubovkách i mimo ně.

Hokejisté LHK Jestřábi Prostějov mají před sebou
nyní individuální přípravu. A to ve stále nezveřejněném složení, klub posily a složení týmu nadále tají. Co
už je naopak známé, to jsou soupeři do přípravných
zápasů. A bude opět na co se těšit.
Jedná se totiž o kvalitní výběr. Předně to bude ostravská Poruba. Ambiciózní celek, který hovoří otevřeně
o postupu do extraligy. Tým, který se snaží překročit
svůj stín a hrát to, na co kvalitní kádr má. A navíc celek,
v němž působí hned tři exprostějovští hráči – Jiří Klimíček, Ondřej Bláha a Dominik Hrníčko. To je rozhodně
zajímavá vizitka.
Dalším sokem je Třebíč. Mužstvo z Vysočiny je tradičním soupeřem Jestřábů. Jak v 1. lize, tak během přípravných zápasů. Horáci pravidelně patří do lepší poloviny
tabulky, v uplynulé sezóně byli dokonce druzí. Třebíčští jsou vždy kvalitním týmem, který zvládne potrápit
kohokoli a až do letoška si držel stálé jádro mužstva.
Ani další soupeři přitom nejsou bez kvality, například
Jastrzebie a Oswiecim patří mezi polské extraligové
týmy. Navíc k těm nejlepším v celé zemi. Spekuluje se
pak, že posledním soupeřem pro Jestřáby bude slovenská Dubnica.
Hokejisté se tak mají na co těšit. O jejich fanoušcích se
to bohužel úplně říct nedá. Většinu zápasů jejich tým
odehraje venku.

mělpodlepůvodníchplánůuskutečnit
turnaj Elite Boxing Cup III pořádaný
oddílemBCDTJProstějovnanáměstí
T. G. Masaryka přímo před prostějovskou radnicí. Divácky atraktivní místo
sice zůstává, ale termín se mění.
„Ukázalo se, že polovina června je na boxerskou sezónu již opravdu dost pozdě.
O účast byl mezi muži, ženami, chlapci
i dívkami menší zájem, než by odpovídalo významu takové akce, nedal bych
dohromady potřebný počet zápasů. Proto jsem se rozhodl třetí díl Elite Boxing
Cupu přesunout na září, nové přesné datum včas oznámím,“ vysvětlil Večerníku
hlavní organizátor klání a trenér BC DTJ
Petr Novotný.
Je docela možné, že se tento nový projekt v zářijovém termínu propojí s tradičním Hanáckým hodovým boxem.
Každopádně půjdou v rámci něj znovu
do boje jak dospělí včetně začínajících
amatérů či veteránů, tak mládežnické naděje obou pohlaví. „Chci uspořádat pěkný
a kvalitní turnaj na úrovni, který před radnici naláká příznivce našeho tradičního
bojového sportu. A lidi si domů odnesou
hezký zážitek,“ plánuje Novotný. (son)
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Martion ZAORAL
Stejně jako při loňské premiéře byl
duatlon vypsán na dvě trati. První z nich
představovala 4 kilometry běhu v kopcovitém okolí Stražiska, 25 kilometrů jízdy
na kole ve směru Suchdol – Jednov – Konice – Stražisko a konečně asi 7 km běhu
na trase ze Stražiska na Růžov a zpět.
Jediný rozdíl ve druhé variantě „hobby“
spočíval v tom, že její účastníci si místo
sedmikilometrové trasy na závěr zopakovali úvodní čtyřkilometrovou.
Na společný start se postavilo 19 závodníků soutěžících na delší distanci,
variantu hobby pak zvolilo dalších
6 sportovců. Ve srovnání s loňskou

premiérou, kdy dorazilo celkem 58
vytrvalců, se jednalo o znatelný úbytek. „Loni mě počet účastníků překvapil,
až šokoval. Letos jsme si řekli, že do toho
půjdeme, pokud se přihlásí více jak dvacet lidí. A to se podařilo. Nakonec několik
z těch dopředu přihlášených nedorazilo,
naopak se tu objevili jiní,“ objasnil za
organizátory Jan Kovanda, který zároveň moc poděkoval všem sponzorům
za ceny pro ty nejlepší. Všichni si pak za
nevysoké startovné mohli kromě připraveného občerstvení na trati i v cíli také
pochutnat na řízku, který jim připravil
nový brigádnický tým obsluhující na
oblíbeném koupališti. V něm nešlo přehlédnout i několik žen příchozích z válkou sužované Ukrajiny.
Sehraný organizátorský tým by určitě
zvládl připravit závod i pro více lidí včetně
těch, kteří by si podobný sport vyzkoušeli vůbec poprvé. „Každopádně jsme
moc rádi, že kromě našich věrných si to
k nám přišly vyzkoušet i nové tváře, kterým se u nás líbilo, a to tak, že už přislíbily účast na triatlonu. Ten se bude konat
v sobotu 30. července opět na koupališti

6CVQVTQLKEG\XN¾FNCFWCVNQPXQMQNÊ5VTC
åKUMCPGLT[EJNGLK Foto: Martin Zaoral
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ve Stražisku,“ dodal Kovanda s tím, že
na veskrze letní akci je už nyní přihlášeno
šedesát lidí.
Triatlon se od duatlonu liší tím, že se
v něm kromě běhu a kola také plave.
A i na to neplánovaně došlo. Několik
z odolných účastníků, kteří milují nejen
pohyb, ale nezaleknou se ani chladnější
vody, si totiž po skončení závodu vychutnalo perfektní osvěžení v již napuštěném
bazénu malebné plovárny.

ČEHOVICE Říká se, že jedinou upřímnou láskou je láska k jídlu.
U některých se k ní však přidává také láska k pohybu. Právě ti se
sešli v sobotu 21. května v Čehovicích na 7. ročníku přespolního
běhu Čehovská desetitisícovka, aby se tu nejen dobře najedli, ale
i zasportovali. Na tradici oblíbené akce se v Čehovicích podařilo
navázat po dvouleté covidové přestávce.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Zlaté slunce na obloze, trať s výhledem na zelená pole, vítr ve vlasech,
uzené cigáro servírované v březovém háji a kamarádskou atmosféru
na startu i v cíli. To vše, a k tomu
ještě mnoho dalšího nabídla letošní
Čehovská desetitisícovka. Na start
hlavního závodu na 10 kilometrů
se tentokrát ve slunečném dopoledni postavilo 47 běžců, z toho
bylo 14 žen. Společně s nimi také
vyběhli čtyři ženy a čtyři muži, kterým pro dobrý pocit stačila trať
dlouhá čtyři kilometry. Ještě před
nimi si zazávodili ti nejmenší, kteří
oběhli místní multifunkční hřiště,
a ti již poněkud odrostlejší, kteří změřili síly na kilometrové trati
k místnímu kostelu a zpět.
Čehovská desetitisícovka je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, díky níž se ama-

térští sportovci mohou podívat na
celou řadu krásných míst našeho
regionu. Čehovice se svým okolím
mezi ně nesporně po právu patří.
Ostatně nikoliv nadarmo se u zdejšího malebného rybníka ve stejný den
jako běžci sešli také rybáři na vyhlášených závodech. „Pokud by někdo
z nich vytáhl z rybníka žraloka, tak
by nám zde těch běžců určitě přibylo,“ žertoval jeden z přítomných.
K podobné kuriozitě však nedošlo,
a tak motivací přítomných bylo hlavně to, aby se udrželi v dobré kondici
a zdraví. „Je to krásná trať, nikdy si
to tu nenechám ujít,“ svěřil se mimo
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Prostějov zítra hostí Celostátní finále

přeboru školv orientačním běhu,

jehož centrem bude velodrom

#VOQUHÆTCPCUVCTVWD[NCRNP¾QéGM¾X¾PÊRTQOPQJÆUGLGFPCNQQRTXPÊRQFQDPÚ
\¾XQFXNGVQwPÊOTQEG
Foto: Martin Zaoral

STRAŽISKO Stražisko se stává obcí
sportu zaslíbenou. Po oblíbeném
triatlonu Veteran Steel Man zde od
loňského roku našel zázemí i stejnojmenný duatlon. Na jeho start se uplynulou sobotu 28. května postavilo 25
statečných mužů a žen. Někteří z nich
si kromě běhání a jízdy na kole po dokončení závodu také s chutí zaplavali
v již napuštěném bazénu.

SPORT

PROSTĚJOV již zítra, tj. v úterý
7. června, se v Prostějově uskuteční Celostátní finále přeboru
škol v orientačním běhu 2022.
Tento závod, který byl do hanáckého města naplánován již na rok
2020, se bude konat po dvouleté
přestávce způsobené pandemií
koronaviru. A účastníci si zaběhají v prostoru sídliště Hloučela
i přilehlého lesoparku.
„Český svaz orientačních sportů
je jedním z mála sportovních svazů, který ve školním roce 2021/22
uspořádal soutěže pro mládež ve
stejném rozsahu jako před pandemií. Proběhla okresní i krajská kola,
a ti nejlepší se teď utkají na republikovém finále,“ konstatoval s radostí
místopředseda ČSOS Petr Klimpl.
Zájem o start v celostátním přeboru byl veliký. Přihlášen je rekordní
počet 455 závodníků, kteří budou
reprezentovat 20 škol v mladší věkové kategorii (druhý stupeň základních škol a nižších gymnázií)
a 20 škol ve starší kategorii (střední školy a vyšší gymnázia). „Zorga-

nizovat akci takového rozsahu není
vůbec jednoduché, ale věřím, že vše
dopadne ke spokojenosti aktérů,“
říká ředitel závodu Dušan Vystavěl.
Centrum „orienťáckého“ klání
bude umístěno na prostějovský
velodrom a do okolí Národního
sportovního centra PV. „Tímto
bych chtěl velmi poděkovat partnerům, kteří nám s organizací závodu
pomáhají. Především je to statutární město Prostějov, jeho městská
policie, finančně nás podpořil také
Olomoucký kraj. S uspořádáním
nám pomohlo i vedení Národního
sportovního centra a zejména pak
Sportcentrum – DDM, s dopravou
účastníků zase společnost FTL Prostějov. Poděkování samozřejmě patří

rovněž prostějovskému cyklistickému oddílu SKC TUFO PARDUS,
který nám pro akci zapůjčil areál velodromu,“ zdůraznil Vystavěl.
Časový program by měl být následující: od 10.30 do 12.00 hodin
intervalový start závodníků, okolo
13.00 hodin doběhy posledních závodníků, ve 13.20 hodin slavnostní
vyhlášení výsledků soutěže jednotlivců i prestižního hodnocení škol.
Celým programem bude provázet
moderátor Petr Kubásek, jedním
z čestných hostů se stane i mistryně světa z roku 1991 Jana Bruková
(Cieslarová). Význam akce ocenil
svou záštitou předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval.
Mezi 40 družstvy z celé republiku
uvidíme též zástupce domácího
okresu. V mladší kategorii to budou
hned dvě družstva: vítěz krajského
kola Cyrilometodějské gymnázium
Prostějov, s ním ještě Základní škola
a gymnázium města Konice. Cyrilometodějské gymnázium PV navíc
mohlo postavit i tým ve starší kategorii.
(vys, son)

Z prvenství se radovali Dvořák a Hlasovská
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jiné Ladislav Špacír, který je ve svých
67 letech skutečnou legendou běžeckého sportu.
Do Čehovic však dorazili nejen
ostřílení borci, ale i ti, kteří běhají jen
saa

Foto: Martin Zaoral

pro radost a bez ohledu na stopky.
Navzdory vydařenému počasí účast
nebyla tak vysoká jako v uplynulých
ročnících. „Zažili jsme tady už i dvojnásobný počet běžců. Nicméně je to

stejné jako u všech podobných akcí,
lidé se po covidové přestávce k pohybu vrací spíše pozvolna. Pro nás je
nejdůležitější spokojenost účastníků
a to, že nám nezbylo žádné cigáro,“

jjaká
aká byla
byylaa če
čehovská
ehovskká desetitisícovka…
dessettitiisícovkka…
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zhodnotil za pořadatele s úsměvem
Luděk Coufal s tím, že příští rok by
Čehovská desetitisícovka v kalendáři milovníků běhu v přírodě určitě
neměla chybět.
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Alojzovské kopce lákaly
Na běžecký závod dorazili stovkaři i začátečníci
ALOJZOV Zhruba o polovinu se
před pár dny dočasně navýšil počet lidí v Alojzově. Důvodem byl
běžecký závod, který přitáhl řadu
dospělých i dětí. V malé obci se
tak sešli jak padesátníci či šedesátníci, tak dítka školou sotva povinná. Čekaly je zde celkem čtyři
tratě. Pro ty nejmladší stometrová, pro starší děti pět set metrů.
Dospělí si pak mohli vybrat mezi
pěti a desetikilometrovou tratí.

to platilo dvojnásob. Hromadný start
pro 70 běžců a běžkyň nabídl pohled
na závodníky, kteří od sebe věkově
byli i padesát let. „Těším se na to. Je
to můj první závod. Nikdy předtím
jsem neběhala, nesportovala. Začala
jsem loni, někdy v červnu. A tak to
v jednašedesáti letech zkouším,“ svěřila se Večerníku Lenka Rösslerová,
jedna z mnoha místních, kteří se
rozhodli běžet. Měla výhodu, terén
dobře zná. „Něco tady běhávám, tak
Vím, co od toho terénu čeMichal SOBECKÝ uvidím.
kat,“ usmívala se.
Běžecké pole jednotlivých závodů Totéž platilo třeba o běžci, který se
bylo opravdu pestré. A u dospělých nám představil jako Michal. Ten

vyrazil závodit za barvy TRX týmu
z Prostějova. „Byl jsem si trať proběhnout v týdnu, abych věděl, co
mě čeká. Profil trati tedy znám. Vím
tedy, že v první části je velký stoupák,
který bude těžký,“ uvedl pro Večerník. „Běžím jen pět kilometrů. Jsem
zde se synem, který si zde zaběhl pět
set metrů,“ dodal. Sám sebe zařadil
mezi příležitostné běžce. Objevili se
ale i zástupci Olomoucké ligy stovkařů, kteří obrážejí všemožné vytrvalostní závody.
Krátce po doběhu posledních dětí
a v době, kdy už dětské závodníky
zdobily čokoládové medaile, byl

hlavní běh odstartovaná. Účastníky kratší z tratí čekal jeden okruh
okolo spáleného kopce. Ty, co běželi delší trať, čekaly stejné okruhy
dva. „Myslím si, že je mírně tepleji,
než by mohlo být. Ale pro rodiče
a rodinné příslušníky je to lepší.
Je to ještě jakž takž,“ konstatoval
krátce po výběhu jeden z organizátorů Jiří Otrusina. Spolu s rodinou
Vysloužilových a místními hasiči
akci uspořádali. „Cílem je připravit
závod, aby si dospělí i děti zasportovali. Nejde nám o výdělek. Startovné je dobrovolné a poputuje na
děti s onkologickými problémy.
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Hlavně šlo o uspořádání akce pro
zábavu dětí a dospělých,“ prozradil.
První ročník se nakonec vyvedl, startovalo tedy více než sto soutěžících
ve čtyřech kategoriích a výsledky
nebyly důležité. Pro účastníky bylo

nachystané občerstvení, počasí až
do konce vydrželo. Úsměvy přitom
byly všudypřítomné, a to bez ohledu
na umístění. A místní? Ti byli rovněž rádi. Podařilo se jim zorganizovat velkou a podařenou akci, navíc
s dobrými výsledky svých sousedů.
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první jména do přípravy
PROSTĚJOV Vřava na hřištích utichla. Zápasy jsou načas minulostí, stejně tak tréninky. I tak ale panuje ve fotbalovém světě shon,
řeší se smlouvy, jejich prodloužení, přestupy a přesuny. Prostějov
není výjimkou. Po sezóně řadě hráčů skončila smlouva, o některé
další projevila zájem konkurence. Eskáčko ale už nově vyhlíží i pár
tváří, které ještě na Hané nehrály. A hlásí setrvání opor.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Jakmile utichlo dění na stadionech –
a často ještě předtím – už se rozdrnčely telefony. A zaplnily se e-mailové
schránky. Ano, nejhektičtější období
začalo. Týká se pochopitelně i Prostějova. Ten po nevydařeném jaru
potřebuje posílit jak kvalitativně, tak
kvantitou. Navíc u některých hráčů
nebyla jasná budoucnost. Odešli
přitom všichni plejeři, kteří byli na
hostování. Co ale bude s jejich kolegy? „Schaffartzik zůstává do přípravy. Bialek taky. Bárta by měl také
do přípravy nastoupit. Nicméně zde
se ještě bude jednat o prodloužení
smlouvy,“ říká sportovní ředitel 1.SK
Prostějov Ladislav Dudík o hráčích,
u nichž budoucnost nebyla zcela
jasná.
Totéž ale platilo i o dalších hráčích.
O některé projevila zájem konkurence i ligové kluby. „Urbanec jde
na přípravu do Teplic. Sdělil nám, že
mu tam nabídli smluvní podmínky,

které ho oslovily. Naopak Michal
Zapletal by měl zůstat. Byl o něj sice
zájem z Dukly Praha, nicméně ta teď
měnila vedení a dosavadní nabídka
nebyla pro náš klub akceptovatelná,“
prozradil Dudík. Spekulovalo se ještě o zájmu o Vasila Kušeje. Ten má
nicméně stejně jako Zapletal platnou smlouvu s Prostějovem. Stejně
jako třeba Michal Stříž, Jan Koudelka, David Píchal, Lubomír Machynek nebo Solomon Omale.

Schaffartzik zůstává, o Zapletala se zajímala Dukla
#M
MVW
W¾NP
PÊUQ
QWRKUM
MC5
5-2TQQUVV÷LLQX
BRANKÁŘI
Bárta Michal
1989
Krynskiy Volodymyr 1997

0QXÆVX¾ąGX2TQUV÷LQX÷tFQTC\KNKJT¾éK\1UVTCXUMCFoto: internet
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Hráčů však po ročníku mnoho nezůstalo. Klub navíc na jaře trápila
nepočetná soupiska. Eskáčko se tak
pustilo do posilování. „Do přípravy se vrací náš brankář Volodymyr
Krynskyi a řešíme také jednoho
dva gólmany, kteří by se zde mohli
ukázat,“ nastínil Dudík k novinkám.
„Zatím by měli přijít David Gáč,

Vyškov zveøejnil podrobnosti k pøípravì
Prostějov (sob) – Jedno zajímavé derby přinesl uplynulý ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, Prostějov se nově setkával
s Vyškovem. A to navíc na legendárním stadionu v Drnovicích.
Vyškov se coby nováček v soutěži udržel. Aktuálně pak uveřejnil
plán přípravy, která začne 14. června. Už pět dní nato sehraje první
přípravný zápas, soupeřem mu bude Skalica ze druhé slovenské ligy.
Další duely přinesou ještě atraktivnější soky. Příkladem budiž trojice
prvoligových týmů Olomouc, Zlín a Slovácko. Zajímavé měření sil
může poskytnout také duel s Uničovem. Generálku mužstvo sehraje 23. července v Drnovicích proti Znojmu hrajícímu o soutěž níž.

yy Jak hodnotíte konečné jedenácté místo a celkově sezónu?
„Po podzimní části jsme nečekali, že
budeme hrát dole... Ale stalo se tak.
A kdybychom neporazili Příbram,
jsme snad čtrnáctí. Nebylo to tedy
nic světoborného. Potom, jak to
bylo na podzim rozehrané, tak musím sezónu hodnotit negativně. Nic
příjemného pro nás. Jedenácté místo
není nic přesvědčivého.“

1997
1998
1087
1994
1998

24z/1134
nový hráč
21z/1977
17z/1058
25z/2185

podzim 2018
Senica (1. SVK)
podzim 2021
jaro 2020
jaro 2015

podstoper ze slovenské Senice, kde
hrál pod trenérem Šustrem. Domlouváme také obránce, mladíky
Jakuba Elbela z Vratimova a Vojtěcha Walu z Hlučína. U Baníku
hovoříme o příchodu mladého Jakuba Bolfa a dvou klucích z béčka.
U Brna je v jednání střední záložník Marek Mach a Claude Lho-

tecký,“ prozradil Ladislav Dudík.
Hráči byli přitom nemálo vytížení,
například Bolf odehrál kompletní
ročník v Třinci, na Lhoteckého sázeli v Kroměříži. Mach zase prožil
slušnou sezónu ve třetiligovém
Blansku.

Bartolomeu Robert
Elbel Jakub
Koudelka Jan
Kušej Vasil
Omale Solomon
Wala Vojtěch

1993
2000
1992
2000
2001
1999

29z/2280
nový hráč
30z/2422
26z/1854
22z/1621
nový hráč

2000
1995

6z/254
9Z/259

podzim 2021
Vratimov (MSFL)

jaro 2015
podzim 2021
podzim 2020
Hlučín (MSFL)

ÚTOČNÍCI
Píchal David
Vichta Jakub

odchovanec
podzim 2021
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Další z cílů? Diváci. Je jich málo
Dvě léta koronaviru, ale také spousta
let, v nichž se českému fotbalu dostávalo
hodně pozornosti – bohužel často také ze
strany orgánů činných v trestném řízení.
Skandály, pokusy o ovlivňování zápasů,
špína – to vše na fotbale ulpělo. A spolu
s koronavirem nejspíš hodně ovlivnilo to,
kolik chodí na zápasy fotbalových soutěží fanoušků.
Zejména u druhé ligy je přitom vidět až
příliš velký nezájem. Obvyklá návštěvnost
druholigových zápasů? Osm set lidí. I to
je v některých případech považováno za

PROSTĚJOV Důležitou roli hrál v týmu pod trenérem Šustrem,
ale později také Jarošíkem a Šmejkalem. Aby ne, Jakub Kopřiva
(na snímku) coby střední záložník pravidelně přesvědčoval o tom,
že dobře umí číst hru, pracovat s míčem a také střílet. I když úspěšnost mu tentokrát vycházela jen minimálně. Místo deseti vstřelil
jen jeden gól. Přestože se na lavičku eskáčka vrátil oblíbený kouč,
explzeňský záložník se rozhodl přijmout nabídku Táborska.

Michal
SOBECKÝ

Bialek Daniel
Gáč David
Schaffartzik Jan
Stříž Michal
Zapletal Michal

ZÁLOŽNÍCI

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

pro Večerník

jaro 2020

OBRÁNCI

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

EXKLUZIVNÍ
rozhovor

11z/1031
0

yy Dá se ale říct, že výhrou nad
Příbramí jste si přeci jen trochu
spravili dojem?
„Myslím si, že jo. Poslední domácí
utkání jsme fanoušky moc nepotěšili, dostali jsme čtyři góly. V dalším
zápase jsme ale to samé udělali my
v Příbrami. Aspoň jsme tedy nějaké
góly dali. A posledním zápasem sezónu vylepšili. I když ne o moc.“
yy Jak moc velký vliv mělo na hru
Prostějova to, že byl kádr úzký?
„Tak je to jiné hrát ve dvanácti lidech,
než když máte osmnáct zdravých frajerů, to je jasné. Zároveň to v kondici
nebylo o tom, že bychom byli hotoví
nebo tak. Spíš to bylo o hlavách. Jak
se nám nedařilo, byla tam už psy-

dobré. Jen Opava a Brno pravidelně vybočovaly, tam diváků chodilo klidně kolem
dvou tisíc. Jen slabě to však vylepšilo celkový dojem z návštěvností, které byly slabé už
před koronou. A nyní to není lepší.
Jak je na tom Prostějov? Také žádná sláva. Jen zcela výjimečně překročily počty
návštěvníků domácích zápasů tisíc. Spíše
se pohybovaly okolo šesti set. Ukázalo se
přitom, že ani tak moc nezáleží na tom,
zda se týmu daří, nebo ne. Rozdíly mezi
obdobím úspěchů a nezdarů nebyly na
tribunách velké.

Co s tím? Odpověď není úplně lehká. Respektive je jich více. Tou první je marketing. Eskáčko přeci jen není tolik vidět jako
některé jiné kluby, zejména nyní hokej.
Přitom to je velmi důležité. Být na očích.
Hodně s tím souvisí ale i vzhled a obsah
webových stránek. Při srovnáních s velkou
většinou klubů na tom Prostějov není úplně nejlépe. Někdy s aktuálností, často spíše
ale s obsahem, jeho rozmanitostí a grafickým vzhledem.
Další věcí je stadion. Ten prostějovský je
taková z nouze cnost. Ze všech stran pro-

fukuje, o pohodlí se moc mluvit nedá. I občerstvení by mohlo být o trošku lepší. Jsou
zde plány na nový stadion. Tak uvidíme,
zda se investice podaří a ve výsledku přitáhne lidi na fotbal. Když ne Polák a po
něm Jiráček.
Co však může pomoct, to je udržení kostry
týmu, aby byli hráči s diváky sžití. A naopak. Stejně jako zapojení mladých odchovanců a schopnost tuto skutečnost prodat.
To první se Prostějovu daří, se zapojením
odchovanců je to trochu horší. A prodat
sám sebe? Tam to zatím kulhá asi nejvíce.

Záložník Jakub Kopřiva hodnotí sezónu
chická únava. A jak jste říkal, moc
nás nebylo, chyběl nám navíc klasický hrotový útočník, takže vepředu
jsme experimentovali. Respektive
hráli tam hráči, kteří tam normálně
nehrají. To byl taky kámen úrazu.“
yy Jaké plusy a naopak mínusy
jste v odehraném ročníku viděl?
„Plusem byl podzim, kdy jsme se
dostali na vršek tabulky. Chtěli jsme
v tom na jaře pokračovat a tlačit na
barážové pozice. Mínusem pak
určitě byla jarní část sezóny, psychická nepohoda a ani ne moc
koukatelný fotbal.“
yy V Prostějově jste dvě
sezóny. Jak byste je ze svého
osobního pohledu srovnal?
„První ročník, když jsem
přišel, si všechno sedlo.
Byli jsme mladí hráči,
trenér Šustr nám dal ně-

jakou tvář, a my jsme jeli. Tam jsme
vyhrávali veškeré venkovní zápasy.
I z osobní stránky to bylo fajn. Měl
jsem nějakou roli v týmu, co po mě
trenér chtěl. Já se ji snažil plnit a dařilo se to. A pak během jedné sezóny zde byli dva trenéři. A každý měl
svůj styl hry, nějaké své hráče a role
o nich. Mně to moc nesedlo, celkově bylo hodně šachování se sestavou
a podobně. Pro mě jako hráče byla
rozhodně lepší první sezóna.“
yy Jak tedy vnímáte návrat trenéra Pavla Šustra do Prostějova?
„Myslím si, že to bude pomoc pro
nás všechny. Prostějov minulý rok
ukazoval, že může hrát nahoře. Je to
podložené i stavbou nového stadionu, šéf hce prát o nejvyšší příčky.
A trenér je jedním z hlavních důvodů, proč by se to mohlo povést.
Určitě to bude náročný styl, náročný
fotbal, ale zároveň koukatelný, tako-

vý jako minulý rok. Myslím si, že by
to mohlo být podobné. A lepší varianta jako trenér Šustr pro Prostějov
být nemohla.“
yy Nastalo období klidu po sezóně. Jak si jej užíváte?
„Já to beru na dvě části. První dva
týdny jsem od fotbalu vypnul hlavu. Mám aktivní odpočinek jinými
sporty, ať je to tenis, kolo, nebo cokoli. Ve druhé půlce už tam bude
individuální plán, nějaká posilovna,
běhání, abychom se nastartovali.“
yy Co vás čeká v blízké budoucnosti? Zůstanete v Prostějově?
„K poslednímu červnu mi končila smlouva. A jelikož jsme se ještě
s Prostějovem na nové nedohodli,
zvažoval jsem i jiné možnosti. Nakonec jsem se rozhodl přijmout
nabídku Táborska. Tým hraje zajímavý fotbal a já se vrátím blíže
k domovu.“
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PROSTĚJOVSKO Dnes pokračuje seriál FOTBAL EXTRA speciálním
dílem, který shromáždil aktuální informace z prostředí výkonnostních
soutěží, jichž se v posledních urodilo povícero. Na zadní straně dnešního
vydání navíc najdete DROBNOHLED Večerníku věnovaný hodnocení
hráčů prostějovského eskáčka. Uplynulé sezóně jediného zástupce
v profesionálních soutěžích se věnujeme i na straně 33.
Připomeňme si opětovně, co vše jste mohli najít v předchozích třiadvaceti dílech. V prvotním ohlédnutí jsme se podívali za sezónou jednotlivých týmů z Prostějovska ve všech soutěžích od krajského přeboru
přes okresní třídy, mládežnické grupy až po ženskou kopanou. Svůj
prostor následně dostal několikrát právě již zmíněný jediný profesionální tým v regionu. Poté přišel na řadu krajský přebor, v němž již třetí sezónu v řadě působí dva celky z Prostějovska – Kralice na Hané a Lipová.
Další pokračování patřilo přehledu výsledků podzimní části ve všech
mužských soutěžích od Přeboru Olomouckého KFS až po III. třídy OFS
Prostějov, přidali jsme také ženská klání s regionálním zastoupením.
Tento sumář „do kapsy“ byl perfektním doplňkem obsáhlé osmačtyřicetistránkové přílohy FOTBAL EXTRA, která vyšla jako součást čísla
48/2021 PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Následně došla řada na menší
potěr, tedy mládež. Stejně jako u mužů a žen jsme vám nabídli souhrn
napříč soutěžemi doplněný o konečné tabulky a exkluzivní rozhovor.
Po týdenní přestávce jsme se zaměřili na Konici, tým hrající I.A třídu
Olomouckého KFS, což byl do uplynulého víkendu jediný regionální
zástupce ve skupině „A“. A pak jsme si ve dvou dílech po sobě posvítili
na„béčko“, v němž se naopak představilo hned pět týmů z Prostějovska.
Prostor dostala i skupina„A“ I.B třídy, v níž má zdejší region čtyři zástupce.
Jubilejní desátý díl patřil spanilé podzimní jízdě prostějovské Hané. Ve
druhé části ohlédnutí za nejnižší krajskou soutěží nás čekala sonda ke
zbývajícímu triu účastníků„béčka“. Dvanáctý díl nakoukl zpět do prostějovského eskáčka, které již zahájilo jarní část soutěžního ročníku, třináctka spustila monitoring podzimních bojů v nejvyšší okresní soutěži, tedy
Přebor OFS Prostějov. Úvodní pasáž patřila lídrovi z Brodku u Prostějova,
prostřední druhému celku tabulky z Vícova a oslovili i zástupce na třetím až sedmém místě tabulky, v závěrečném epilogu„okresu“ jsme pak
získávali názory celků z osmé až čtrnácté příčky tabulky. Následovala
úvodní sonda do III. třídy okresního fotbalového svazu, přičemž vzhledem k dřívějšímu začátku jsme se prvně věnovali skupině„B“. Mezitím si
Večerník ještě odskočil k fotbalistkám. Zprvu dostala prostor skupina„B“
Moravskoslezské divize žen, jejíž jarní část odstartovala i s Mostkovicemi
a Protivanovem, vzápětí došlo na fotbalistky 1.SK Prostějov hrající ještě
o výkonnostní soutěž výše. V neposlední řadě jsme uzavřeli seniorské
soutěže skupinou „A“ III. třídy pod hlavičkou OFS Prostějov, aby se pak
plynule vrhli na mládežnické pole. Zde dostaly prostor naděje prostějovského eskáčka, ve druhé fázi přišly na řadu krajské a okresní grupy.
Po týdenní pauze, kdy do harmonogramu skočilo čtvrtfinále krajského
poháru, jsme se do seriálu vrátili sondou k těm, bez kterých by fotbal
nebyl fotbalem, tedy rozhodčím.
A jedeme zvesela dál! Na konec jarní části totiž plynule naváží souhrny kompletně odehraného ročníku 2021/2022! Jako první přišlo na řadu právě prostějovské eskáčko a jeho nevydařené jaro ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Věnovat se mu budeme hned v několika
spektrech. Mezitím už pro vás chystáme druhý díl zaměřený na „muže
v černém“, tedy rozhodčí a hned vzápětí přijdou na řadu ženy a týmy z III.
třídy, které již své soutěže ukončily.
FOTBAL EXTRA pokračuje, takže se pohodlně usaďte a začtěte se do této dvoustrany.

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR
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Odstoupení, spojení i dobrovolné
přesuny se soutěžemi silně zamíchají

PROSTĚJOVSKO Stále ještě běží soutěžní ročník 2021/2022, ale
už přicházejí první signály k nové sezóně, která by mohla situaci na
fotbalové mapě hodně pozměnit. A nepůjde jen o sportovní cestu.
I když v určitých soutěžích rozhodnuto v rámci tabulky je. Šternberk
se tak může těšit na divizi, padáku se zřejmě nevyhnou v Kralicích -FQCUMÚOUGDWFGRąÊwVÊTQMXGUXÆUQWV÷åKRQVM¾XCV\CVÊOLCUPÆPGPÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
na Hané, naopak do nejvyšší krajské soutěže míří Konice a také
Čechovice. Oba celky by navíc mohly znovu obnovit i„B“-mužstva, vidových letech bez postupů a sestu- Minimálně o dvou účastnících se tocož by mohlo doplnit mapu třetích tříd, která silně prořídla. A je pů. Po třech letech tak bude čekat na tiž začíná silně spekulovat.
otázkou, zda do příštího roku ještě o někoho nepřijde.
mužstva možná řada novinek, pře- Změna může přijít i u mládeže, kde
Navíc i další regionální mužstva už
o své budoucnosti začínají mít jasno.
Z krajských soutěží se bude poroučet Jesenec-Dzbel, kterému letošní
ročník opravdu nevyšel. Z Přeboru
OFS Prostějov se na posun mohou
těšit v Brodku u Prostějova. Po pěkném umístění v přední polovině se
letos s okresem loučí Tištín, jeho
místo zaujmou Přemyslovice. Otáz-

kou zůstává, jak se vyvine situace ve
druhé skupině třetí třídy a zda někdo
na posun kývne. Podle dostupných
informací nemá nikdo z první trojice
v tabulce o posun do II. třídy nikterak
velký zájem.
Silně nejistá je situace i v I.A a I.B třídách Olomouckého KFS, kde také
mohou nastat různá škatulata, která
zcela pozmění soutěže po dvou co-

devším pak nových soupeřů, což by
mohlo znamenat i notné osvěžení,
protože je třeba říct, že hrávat pravidelně se stejnými soupeři už možná
řadu z mužstev příliš nebralo. Zajímavé to rozhodně bude u Kojetína či Jezernice, zda ještě fotbal obnoví. Další
otázky zaznívají ve spojení s Litovlí,
které chybí hráči, vyloučit se nedá zajímavý přesun i v regionálním fotbale.

Počet zápasů s delegátem klesne
na třetinu. Za vším hledej peníze...
PROSTĚJOV Čerstvou novinkou
v rámci krajských fotbalových
soutěží je snížení počtu delegátů
na jednotlivá kola na maximální počet třetiny zápasů. Důvod
je prostý. Snaha svazům ušetřit,
protože v letošním roce pracují
s menším budgetem, který přistál
od Národní sportovní agentury.
Pro Krajský fotbalový svaz Olomouckého kraje se toho ale zase

V krajském McDonald´s cupu urvala

tolik nemění. Už nyní se přibližně
v těchto mezích počet delegátů nominoval a velkým pomocníkem
i bez delegáta je pro výkonný výbor
pořizování videozáznamů.
Na svém jednání o tomto kroku rozhodl výkonný výbor FAČR a vyhláška začala platit okamžitě. Dotkne se
tak už nyní posledních tří kol, která
se v rámci letošního ročníku dohrávají. V rámci krajských soutěží

v Olomouckém kraji to však zase takový problém neznamená, protože
v řadě soutěží je už o postupujících
rozhodnuto, takže se nyní budou
řešit už spíše jen záchranářské boje.
„FAČR takto rozhodl z důvodu, že
není k dispozici takový budget jako
v loňském roce. A zbytečně se tak
často obsazovala i utkání, kde delegát nebyl třeba. V dnešní době navíc v rámci krajských soutěží máme
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ZŠ z Palackého třídy druhé místo! !@M=TNQ@GFÑH[!h
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PROSTĚJOV To je úspěch! V polovině května se v Šumperku konalo krajské kolo největšího fotbalového turnaje pro žáky základních
škol McDonald´s cup. Po vítězství
v okresním kole se do něj probojo-

vali žáci prostějovské ZŠ v Palackého třídě. V konkurenci týmů z celého kraje se jim nadmíru dařilo.
Mladí prostějovští fotbalisté ze druhých a třetích tříd si v Šumperku
vedli výborně, a nakonec obsadili

skvělé druhé místo. Ve finále je porazila pouze Fakultní ZŠ z Olomouce
v Hálkově ulici, která tím postoupila do celostátního finále, jež se letos
konalo v Teplicích. Pro žáky z prostějovské ZŠ to znamenalo velký
úspěch po hodně dlouhé době. Po
letech se jim podařilo svým způsobem navázat na dávnou historii
školy, na níž v 90. letech minulého
století fungovaly speciální fotbalové
třídy sdružující talentované mladé
sportovce z celého okresu. „Všem
moc děkujeme za reprezentaci školy
a přejeme další sportovní úspěchy,“
pogratulovala ředitelka školy Jana
Prokopová.
(mls)
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Zápas ve Vrahovicích řídili
VRAHOVICE Zajímavost si připsali během 22. kola
Přeboru OFS Prostějov ve Vrahovicích. Domácí vyhráli nad Ptením 3:1, potvrdili tak zlepšující se formu. To ale nebylo všechno. O kuriozitu se postarali
rozhodčí. Při pohledu na ně bylo jasné, že už mají
něco odpískáno a patří k nejstarším v regionu. Po
nahlédnutí do zápisu o utkání ale i tak člověk žasl,
rozhodčím utkání bylo dohromady neuvěřitelných
216 let!
„Byla to dobrá zkušenost, na obou lajnách. Hned se píská lépe. Zvlášť když je ta zkušenost až tak velká,“ pochvaloval si hlavní sudí Lubomír Rek, nejmladší z rozhodcovské trojice. Na čarách mu sekundovali Petr Pokorný,
ročník 1942 a ještě o čtyři roky starší Petr Protivánek,

se hovoří o dvou nových soutěžích.
Konkrétně pro mladší dorost a pro
starší žáky, kteří by se mohli dočkat
jedenáctkového fotbalu. Vše je ale
zatím zahaleno tajemstvím, protože
čas pro podání přihlášek ještě stále
běží. S jistotou tak nyní nelze určit
nic, protože soutěže se mohou otevřít až na základě zájmu ze strany
klubů.

veteráni

kterému bude v létě už 84 let. Snad i proto bylo podle
Lubomíra Reka utkání spíše z těch klidnějších.
„Hráči mají respekt. Je to vidět, protože už něco dokázali
a odpískali. I vzhledem k věku,“ odpověděl na to, zda je
znát na chování přítomných, když pískají takto zkušení
veteráni. Bylo to ovšem znát i před zápasem. „Dali jsme
si před utkáním cvičení s míčem, což nebývá v okresním
přeboru zvykem. Zvládli jsme to, aby všichni viděli, že
i v tomhle věku to jde. A musím říct, že lidi docela koukali,“ usmíval se Rek.
(sob)
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PROSTĚJOV Jsou zápasy a pak jsou velké
zápasy. Ať už ve městě,
nebo na vesnici, v lize,
nebo v přeboru. Do kategorie těch nejprestižnějších patří nepochybně také duely mezi
Klenovicemi na Hané
a Pivínem. Vesnické derby dvou obcí přes kopec má totiž odnepaměti obrovský náboj. Týmy se dobře znají, panuje mezi nimi
ohromná rivalita. A tak jejich duely patří mezi nejnavštěvovanější v krajských soutěžích, na utkání si nachází cestu i více než
500 diváků.
Čeká se derby se vším všudy: velkou rivalitou, velkým táborem
fanoušků a také vyrovnaný zápas. To by mělo čekat návštěvníky souboje Klenovic s Pivínem. Oba týmy se trvale pohybují v lepší polovině tabulky. A dlouhodobě se jim spíše daří.
O něco lepší formu má přitom Pivín, který pravidelně zapisuje
výhry.
Jak se říká, derby nemá favorita. V tomto případě to platí dvojnásob. Týmy jsou zhruba vyrovnané, možná ani domácí prostředí při velké návštěvnosti z Pivína nemusí hrát roli.
Podívejme se ale také na některé očekávané aktéry utkání. Na
straně domácích to je třeba střelec Jan Všianský, který zažívá
skvělé jaro. Velkou posilou byl dříve Radek Štěpánek, který rovněž pravidelně přispívá góly, stejně jako obránce Martin César. On a plejeři jako Rozehnal, Zapletal, Grepl nebo
Dreksler patří ke stálému a kvalitnímu jádru týmu.
Na druhé straně se pravidelně nejvíce prezentují bratři Svozilovi, hodně prostoru dostává ale také Tomáš Vrba či navrátilec
Roman Hyžďál. Tým má pod taktovkou hrající trenér Pavel
Valtr. Bohužel pro Pivín, zatím je stále nejlepším střelcem David Trajer, který před jarní částí odešel do Čechovic. Mužstvo
ale přesto střílí v průměru dvě až tři branky. Otázka je, zda to
bude proti dobře hrajícím Klenovicím stačit.
Jakou atmosféru a hlavně průběh bude mít derby tentokrát? To
zjistíme v sobotu 11. června od 17.00 hodin.
(sob)

vs.

videa. Delegáty tak obsazujeme na
mladé rozhodčí či derby. V závěru soutěže je budeme obsazovat
hlavně na boje o záchranu, protože
kromě jedné soutěže je už téměř ve
všech o postupujících jasno. U nás
tak s touto kvótou maximálně třetiny utkání problém není,“ prozradil
a potvrdil tento krok sekretář Olomouckého krajského fotbalového
svazu Pavel Peřina.
(jaf)

Pavlovice
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PAVLOVICE U KOJETÍNA Konec sezóny pravidelně u fotbalistů
přináší velmi omezené sestavy.
Řada hráčů se vzpamatovává ze
zranění, a když se k tomu přidají
pracovní povinnosti, mají trenéři
napříč soutěžemi problém zajistit
vůbec dostatek hráčů.
Své by o tom mohli říci v Pavlovicích
u Kojetína. Zdejší Sokol na sobotní
podvečer měl k dispozici jen osm
bijců. Přičemž nejmladší hráč ještě
neměl občanku, další dva byli v týmu
nováčky a jeden byl nováčkem i ve
světě fotbalu. „Beďák nás osmadvacet minut z třiceti odehraných tlačil.
Neskutečně mnoho zablokovaných
střel od našich borců, nemohoucnost domácích hráčů trefovat branku a pár solidních zákroků určovalo
stav po půlhodině 1:0,“ konstatovali
Pavlovičtí na svém facebookovém
profilu. Za stavu 1:0 pro Bedihošť
taky zápas skončil. Tedy skončil, byl
přerušen. Nad hřištěm se totiž přehnala obrovská průtrž mračen.
Utkání tak zůstalo nedohrané a následně bylo posunuto na 11. červen.
Výkop bude v 16.30 na bedihošťském hřišti.
(sob)
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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Favorit nedal Protivanovu žádnou šanci
a průnik do KP zvládl exhibičním způsobem

PROSTĚJOV Fotbalisté TJ Sokol Čechovice mají dvě kola před koncem I.A třídy mužů, skupiny B Olomouckého
KFS 2021/2022 jistotu, že si v příští sezóně zahrají krajský
přebor. Na velkou radost stříknutou nefalšovanou euforií i několika láhvemi šampaňského dosáhli v naprosté
pohodě, když ve 23. dějství vrcholícího ročníku soutěže naprosto ovládli derby proti SK Protivanov, kterému
nadělili šestibrankový debakl. A sebe poslali do extáze
zasloužených oslav!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

=½VDGQÉRNDPzLN\

Marek SONNEVEND
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Domácí věděli, že pokud zvítězí za
tři body (to znamená jakýmkoliv
výsledkem v normální hrací době),
zajistí si s definitivní platností první
místo v soutěži a tím postup do KP.
Hostům už nehrozil pád do 1.B třídy, tudíž mohli být v klidu, nicméně
chtěli bodovým ziskem přiživit své
šance na vylepšení stávající dvanácté
příčky v tabulce.

9ÙYRM]½SDVX
Absolutně nebylo co řešit. Lídr pořadí vlétl do střetnutí jako tajfun, bleskově otevřel skóre a tím nastartoval
svou herní dominanci napříč celým
duelem. Soupeř se nezmohl takřka
na nic, bránu vážněji ohrozil jednou
nebo maximálně dvakrát v součtu
kompletních devadesáti minut. Navíc už za rozhodnutého stavu, neboť
jasně lepší borci Sokola z úctyhodného počtu pětadvaceti střel (včetně
patnácti mezi tyče) bez problémů
zvyšovali své vedení. Do přestávky
na rozdíl dvou tref, načež okamžitě
po změně stran náskok zdvojnásobili. Tím bylo předčasně vymalováno
a ve zbytku nedělního utkání se pak

Hned zkraje 2. minuty podnikl favorit rychlý brejk, Haluza si na pravé
straně narazil se Šteiglem a volejovým dloubáčkem trefil k levé tyči –
1:0. Následné rány Nováka, Šolína
i Šteigla prosvištěly kousek vedle
pravé tyče, se slabší hlavičkou Trajera neměl Piták potíže. V 18. však
přišel další smrtící kontr, Šteigl šel
od půlky hřiště sám na Pitáka a jeho
vyběhnutí suše vyřešil obstřelem
k pravé tyčce – 2:0. Velmi agilní
autor druhého gólu vzápětí protáhl
strážce svatyně tvrdě kopnutým přímým kopem, aby ve zbytku úvodního poločasu tempo trochu opadlo.
Přesto musel Piták zasahovat ještě
proti přízemním pokusům Šteigla
i Trajera.
Drtivý nástup TJ do druhé půle pak
dal na osud regionální konfrontace
stvrzující štempl. Dvě minuty po
přestávce opět Šteigl načechral centr
do ohně, kde střídající Muzikant svůj
premiérový kontakt s míčem trknul
zblízka hlavou od levé tyče do sítě –
3:0. Navíc uběhla jen krátká chvíle
a neudržitelný Šteigl krásnou ranou
zprava pod břevno propálil bezmocného Pitáka – 4:0. V 58. působivý
ťukes do otevřené obrany finalizoval
taktéž střídající Kadlec zakončením
ve skluzu těsně vedle, načež se poprvé
dostali ke slovu Protivanovští. Konkrétně Liška, jehož utěšeně vybombený trestňák z dálky vyrazil Sedlařík.

Jan Šteigl: „Z tohoto
~VSĨFKXPiPH

REURYVNRX

radost“

BYLI JSME
U TOHO

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz

povedlo výsledek upravit do půltuctové podoby.
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Foto: Marek Sonnevend

Korigovat mohli hosté ještě dvakrát,
leč R. Sedlák v 67. vystřelil neškodně a Pospíšil o sedm minut později
v největší příležitosti SK zamířil z deseti metrů Pánubohu do oken. Tudíž
trestali domácí. Čtvrt hodiny před
koncem si na centr Haluzy z levého
křídla naběhl na přední tyč Walter,
který balón z bezprostřední blízkosti
uklidil do brány – 5:0. A v 84. po faulu ve vápně pečetil rezultát z nařízené
penalty fantóm Šteigl (byť se štěstím), čímž završil jak osobní hattrick,
tak drtivé vítězství – 6:0! Zanedlouho se mohlo křepčit...

2VREQRVWXWN½QÉ
O hrdinovi postupového spektáklu nemohlo být žádného sporu.
Čechovický Jan Šteigl si s hostující defenzivou často dělal, co chtěl,
protihráči si s ním mnohokrát nevěděli vůbec rady. Z obrovské aktivity
sedmadvacetiletého forvarda vyplynuly tři nasázené trefy a asistence
na dvě další, při úctyhodné bilanci
kanadských bodů 3 + 2 řadu dalších
možností neproměnil. I tak zasloužil
absolutorium.

po jednom verdiktu hlavního rozhodčího dost rozčílil, na sudího zle
obořil a následovala slovní výměna
názorů. Ve zbytku první půle atmosféra na trávníku hmatatelně zhoustla, přibylo tvrdých zákroků. Naštěstí
pauza hrozící oheň zbytečných vášní
uhasila a po obrátce aktéři zase pokračovali bez větších konfliktů.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
V očekávání slavného postupu do
páté nejvyšší soutěže ČR čechovičtí fanoušci vydatně obsypali hřiště,
oficiální údaj pořadatelů napočítal
čtyři sta diváků! Na nějaké hlasité skandování během derby to ani
tak nebylo, ovšem po každém gólu
příznivci křičeli fest. A závěrečnou
děkovačku s rozjařenými fotbalisty
svého milovaného mančaftu si užili
na maximum. Kluci, děkujeme!

=DMÉPDYRVWGXHOX
Půl hodiny probíhal zápas v relativním poklidu, bez jakýchkoliv
zjitřených emocí. Potom se ale kouč
prohrávajícího týmu David Novotný

PROSTĚJOV Tři góly dal, na dva
další přihrál. Bodová bilance 3 +
2, to bylo ze strany Jana Šteigla (na
snímku) v nedělním odpoledni něco
jako Pastrňák, Červenka a Krejčí na
nedávném MS v hokeji. Čechovický
útočník se prostě stal ústřední postavou duelu s Protivanovem (6:0), jímž
Foto: Marek Sonnevend
fotbalisté TJ Sokol působivě dokonali
„Přesně tak, to je asi maximum. Za klupostup do krajského přeboru.
kama jsem do Čechovic loni přišel a objevil tady úžasnou partu, kam je radost
ƔƔ Před týdnem to na první pokus patřit. Postupně jsme se víc a víc sehránevyšlo v Hlubočkách. Byli jste ner- vali, táhli za jeden provaz jako opravdový
vózní?
tým, předváděli hodně dobré výkony.
„Určitě byli, ten poslední schod je vždyc- A přestože před sezónou o postupu niky nejvyšší. Navíc doma jsme postup kdo nemluvil, tak jsme za ním společně
strašně chtěli a vlastně i museli potvrdit. šli. Že jsem k tomu mohl přispět nějaLehkou nervozitu se nám ale podařilo kými svými góly, to je příjemný bonus.
překonat obrovskou chutí, všichni v ka- Ale když pak slavíte a vidíte šťastné tváře
bině před zápasem jsme byli maximál- kamarádů, tak na tom, kdo střílel branky,
ně vyhecovaní a hlavami naladění, že to vůbec nezáleží. Rozhodující je úspěch
tady urveme za každou cenu. Což vyšlo mančaftu, právě z něj máme všichni obpřesně podle našich představ. Možná rovskou radost.“
výkon mohl být ještě o něco lepší, ale ƔƔ Co v krajském přeboru?
hlavní je výhra, i tak vysoká.“
„Se soupeři z krajského přeboru jsme se
ƔƔ Pomohl vám bleskový nástup potkali v přípravě a vzájemné zápasy tam
s vedoucí trefou hned po minutě?
odehráli velice slušně, ani jednou nepro„Tak určitě. (úsměv) Když mužstvo inkasu- hráli. Sice šlo jen o přáteláky, ale něco
je hned na začátku, jde do utkání s handi- nám ukázaly. I když sama soutěž bude
capem a těžko se pak vrací zpátky. Pro sou- samozřejmě jiná, mnohem těžší. Každopeře tak byl náš vedoucí gól na nic, zvlášť pádně do ní půjdeme s tím, co umíme,
venku. Naopak my jsme tím získali výho- budeme se snažit ještě zdokonalovat.
du, kterou se následně povedlo využít.“
A v první sezóně výš nemáme jako noƔƔ V postupovém střetnutí jste dal váček co ztratit, nikdo od nás asi nebude
hattrick a přidal dvě asistence. To je příliš očekávat. Uvidíme, jak se všechno
značka ideál, ne?
vyvine ve skutečnosti.“

Marek SONNEVEND
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„Utkání mělo jednoznačný průběh. Hosty jsme v podstatě k ničemu
nepustili, oni měli až ve druhém poločase jedinou střelu na bránu a jednu šanci zakončenou nad, jinak to bylo pouze o nás. Do zápasu jsme
skvěle vstoupili, hned po minutě dali první gól. A rychlé vedení dodalo
klukům klid na kopačky, celé střetnutí pak hráli dobře. Postupně jsme
zvyšovali svůj náskok až na konečných 6:0, výsledek mluví za vše. Jak
říkám, šlo o jasnou partii s naším kvalitním výkonem, důležitý souboj
jsme zvládli výborně. Postup do krajského přeboru je obrovským a zaslouženým úspěchem čechovického fotbalu!“

'DYLG129271¹s6.3URWLYDQRY
„Špatně jsme vstoupili do obou poločasů, což rozhodlo. Na začátku
utkání jsme domácím darovali dva rychlé brejky, které proměnili, po
přestávce pak místo v šatně probírané snahy o zdramatizování zápasu
přišly další naše chyby a zvýšení na 4:0. S tím se už těžko dalo něco dělat,
i když jsme Čechovice chtěli víc potrápit. Což nám ale vůbec nevyšlo,
měli jsme problémy s rychlostí soupeře. Ten byl objektivně o dost lepší
a vysoko zvítězil zaslouženě. Mě mrzí, že jsme víc nebojovali a dostali
v defenzivně dosud dobrém jaru tolik gólů. Aspoň že už máme jistou
záchranu, teď ještě zkusíme vylepšit dvanácté místo.“

SK Protivanov
6:0
I.A třída, skupina „B“ Olomouckého KFS - 23. kolo

TJ Sokol Čechovice

Liška

Hanák

Lukáš
KOLÁČEK
Walter

L. Nejedlý

A. Pospíšil

Lakomý

David
NOVOTNÝ
Růžička

V. Nejedlý

F. Pospíšil

Trajer

Sedlařík

Piták

Kropáč
Jurníček

Novák

Branka: 2. Halouzka, 18., 49. a 84. z penalty Šteigl,
48. Muzikant, 76. Walter
Střely na branku:
15 Střely mimo branku:
Rohové kopy:
4 Žluté karty: -

Šolín

R. Sedlák

D. Sedlák

Halouzka

ČECHOVICE

6: 0

PROTIVANOV

Z. Pospíšil

Branka: -

( 2 :0)

10

Střely na branku:
Rozhodčí: Chládek – Foral, Štěpán

Střídání: 46. Muzikant za Pospíšila, 54. Kadlec za Halouzku, 54. Bezecný za Hanáka,
64. Haluza za Trajera, 78. Sobota za Šolína

Ondroušek

Šteigl

Diváků: 400 Rohové kopy:

2
2

Střely mimo branku:

Žluté karty: 41. Kropáč, 45. Ondroušek
Střídání: 46. Fiedler za L. Nejedlého, 62. Dvořák za D. Sedláka, 73. Grmela za R. Sedláka
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28. kolo:/XWtQ²9HONp/RVLQ\  Branky:
D/RV±+LOEHUW ãWHUQEHUN²%URGHN
X3ĝHURYD  Branky: D/RãĢiN
D.U\OD3D]GHUD7|JHO.XED
.RXWHN±6ORåLO Ústí – Litovel 10:1 (5:1).
Branky:    D  =DJRO   D 
+RORXEHN  1HK\ED  9\ND  âLãOiN ± 
Jindra. äOXWpNDUW\1HK\ED±%HGQiĜ
+HLQ] .UDOLFHQ+²-HVHQtNSN  åOXWp
NDUW\ 3URNRS6WXGHQê-XUWtNâXS±
)XULN%UiEOtN0LQNDþHUYHQiNDUWD 85.
7XOLV -  'RODQ\²5DSRWtQ  Branky: 48.
0DFKiþHN2XWOê%RXNKDWHP åOXWpNDUW\
*URVVPDQ)RXNDO±.RFRXUHN /LSRYi
² 0RKHOQLFH    Branka:  5\ED åOXWp
NDUW\ %ODKD±.RåHOD/LQKDUWþHUYHQi
NDUWD3ĜLNU\O /  =iEĝHK²0HGORYSN  
Branky: äDQGD1RYiN±D.DVDO
3UĤEČåQiWDEXOND
 âWHUQEHUN      
 ÒVWt
     
 äHODWRYLFH      
 0RKHOQLFH      
 0HGORY
     
 =iEĜHK
     
 -HVHQtN
     
 /LSRYi
     
 /XWtQ
     
9HONp/RVLQ\      
5DSRWtQ
     
%URGHNX3Ĝ      
%RKXĖRYLFH      
'RODQ\
     
/LWRYHO
     
.UDOLFHQ+      
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PROSTĚJOV – Těžký úkol před sebou měli o víkendu hráči Lipové. Stál proti nim soupeř z Mohelnice, kterému se poslední dobou daří. A hraje nahoře. Navíc úkol byl o to těžší, že brzy v utkání padla
červená karta a Lipová šla do deseti. I přesto ale byl
trenér Lipové po utkání relativně spokojený. Byť to
tentokrát na body nestačilo.
Lipová už několik týdnů střídá pravidelně výhry
a prohry, respektive zápasy, v nichž boduje, a ty bez
bodů. Tentokrát měla vyhrát a měla navíc co napravovat, naposledy padl tým Lipové vysoko s Rapotínem.
Bohužel utkání výrazně ovlivnil okamžik po odehrání
čtvrthodiny utkání. „Ve třinácté minutě podle mého
názoru byla přísně udělená červená karta pro našeho hráče. Od té doby jsme hráli celý zápas v deseti,“
poznamenal trenér Pavel Růžička. Utkání nakonec
pro Lipovou dopadlo špatně. Mužstvo z Prostějovska prohrálo 0:1. Přesto byl ale po utkání relativně
spokojený. Ne s porážkou, nicméně s výkonem ano.

„I tak musím kluky pochválit za skvělý výkon. Protože
jsme s týmem z horní části tabulky hráli vyrovnaný
zápas. Bohužel jsme dostali jeden gól, který rozhodl,“
povzdechl si po utkání. „Doufám, že podobný výkon
zopakujeme o víkendu v Litovli,“ dodal. Proti fotbalistům z Litovle se Lipová předvede v sobotu 11. června
od 17 hodin.

0:1
(0:1)

SK Lipová

FK Mohelnice

Branky: 39. Ryba. Rozhodčí: Jurčák – Sedláček, Perutka. Žluté karty: 80. Blaha – 42. Kožela, 62. Linhart.
Červená karta: 15. Přikryl. Diváci: 80.
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Takáč, Nakládal,
Ráček – Musil, Stryk, Vykopal, Kovář – Přikryl, Pekař
(46. Blaha). Trenér: Pavel Růžička.

PROSTĚJOV S jistým postupem v kapse zamířili
v sobotu hráči Konice do
,$7ĜÌ'$6.83,1$$
Postřelmova. Cíl byl jasný
 NROR 3RVWĝHOPRY ² .RQLFH    Branky: 'YRĜiN1êGHFNê±.DPHQêäOXWp – i při jednoznačné situaci v tabulce zápas nevypustit. A ideálně vyhrát. To se ale nepodařilo, tým
NDUW\:  1êGHFNê  $UEHLW ±  9\URXEDO  Petra Ullmanna tentokrát pohořel v koncovce. Šance si vypracoval, jejich využívání už ale bylo
ěHWČ]iUQD ± /HVQLFH    Branky: 25.
D.OHPVD.RE]D.ĜHQHNýDGD horší. Celek z Konice tak trochu nečekaně prohrál. A navíc vstřelil jedinou branku.
5RXEDOtNäOXWpNDUW\9ODFKRSXORV%DM]D
 5LQJ ±  9DãtþHN  1ČPHF  .ĜHQHN 
0DOHWtQ²2OHäQLFH  Branky: 0LFKDOþiN
00LFKDOþiN/%DUWRãtN±0DOtQHN 
&KRPRXWRY ² 3DVHND SN   Branky: 20.
%~EHOD ±  9RMWiãHN äOXWp NDUW\  .XþHUD
9RMWiãHN RED3  1iPčäģQ+²%RKGtNRY
  Branky: D)LãDUD=DMtþHN±
'LYLã /RäWLFH²&KYiONRYLFH  Branky:
D7RPDQ.ULHJ&LHVDUtN 7URX
EHOLFH²%čONRYLFHSN  Branky: -DQtþHN
 .ĜLYiQHN ±  D  9LQNOHU äOXWp NDUW\ 86.
9RWRXSDO9\EtKDO±6NOHQiĜ
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RQLFH
     
 2OHãQLFH      
 &KYiONRYLFH      
 0DOHWtQ
     
 %ČONRYLFH      
 7URXEHOLFH      
 3RVWĜHOPRY      
 /RãWLFH
     
 /HVQLFH
     
3DVHND
     
1iPČãĢQ+     
&KRPRXWRY      
ěHWČ]iUQD      
%RKGtNRY      

I.A třída skupina A
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Konice vybojovala už před týdnem postup v Olešnici. Ještě jí však před tímto víkendem zbývaly tři
zápasy. A první z nich v Postřelmově. „Chtěli jsme
tam jet bodovat. Kluky jsem upozorňoval, že nám
sezóna ještě neskončila. Že je ba naopak potřeba
to dohrát. A chtěl jsem tři zápasy vyhrát. Bohužel
jsem dnes hodně nazlobený, protože to byl velmi
špatný výkon,“ uvedl kouč Konice Petr Ullmann.
Výkon svěřenců nechápal. „Přijeli jsme do nádherného areálu za osmašedesát milionů korun, nádherné
šatny, nádherné hřiště. To si myslím, že mohlo kluky
motivovat,“ poznamenal pro Večerník. Konický trenér
musel sáhnout do sestavy. Chtěl dát příležitost zejména hráčům nastupujícím běžně za muže. „Chyběl nám
Kuba Kořenovský, kterého skolila chřipka. Nechal
jsem doma Marťu Bílého a Davida Škrabala. Bohužel
ale někteří hráči nabízenou šanci nevyužili,“ posteskl
si. Už první poločas neodpovídal jeho představám.
„První poločas byl hrozný. Sice jsme se dostali do
vedení, kdy chybu domácích využil Roman Kamený.
Pak jsme ale vypadli z role, všude jsme byli pozdě a domácím jsme nechali prostor. Byly z toho dva góly jako
přes kopírák – jednoduchá narážečka a nákop za obra,$7ĜÌ'$6.83,1$%
nu,“ nevěřícně kroutil hlavou Petr Ullmann. Pocho22. kolo: .RVWHOHF Q+ ² +OXERÿN\    pitelně v přestávce nastala bouřka. „V poločase jsem
Branky:   D  6NDOQtN  +UXEDQ  musel hráčům vyčinit. Potom jsme prostřídali, dostali
3UHLVOHU ±  D  1JX\HQ  3XGLO äOXWp jsme do hry všechny náhradníky,“ zmínil. Hra se poté
NDUW\:  9êPROD  6NDOQtN ± $PEURå  skutečně změnila. Skóre však nikoli. „Hra se zvedla.

*ROGVFKHLG0-DKRGD*ROGVFKHLG2 'XE
Q0²%čORWtQ  Branky: 80. a 86. Látal, 56.
3D]GHUD±D/RãĢiN&HOQDUâXVWDO.
1RYp6DG\Å%´²3OXPORY  Branky: 39.
D'UiEHN6PUþHN$QGUHHYäOXWpNDUW\:
âHERUD±.LãND.RWOiQ).RWOiQ9
%HėRY²+).2ORPRXFÅ%´  Branky: 8.
1DYUiWLO3RVStãLO9iFODYtþHN±ätGHN 
ýHFKRYLFH ± 3URWLYDQRY    Branky:
17., 49. a 84. âWHLJO  +DORX]ND  0X]LNDQW
77. Walter. äOXWpNDUW\: .URSiþ2QGURXãHN
RED3 
3UĤEČåQiWDEXOND
 þHFKRYLFH      
 +OXERþN\
     
 %ČORWtQ
     
 .RVWHOHFQ+     
 1RYp6DG\Ä%³     
 +).2ORPÄ%³     
 %HĖRY
     
 /LSQtNQ%      
 3OXPORY
     
8UÿLFH
     
6ODYRQtQ
     
3URWLYDQRY      
'XEQ0
     
,%7ĜÌ'$6.83,1$$
22. kolo: ÓMH]GHF ² +RUQt 0RäWčQLFH   

%UDQN\DNRFIHOGD2QGURXFKåOXWp
NDUW\  2QGURXFK ±  .XåHOD  .OHQRYLFH
²åHODWRYLFHÅ%´SN  Branky: 2. Pytela,
&pVDU±.OLPHN.UiOåOXWpNDUW\ 37.
=DSOHWDO9ãLDQVNê±.RSOtN+HUPDQ
 -HPHOND  7RPHN  ÓVWt Å%´ ² 7URXEN\
   %UDQN\  D  âHUê  2EUWHO
YO   6NDĜXSD ±  1ČPþiN  6NRSDO 
2SDWRYLFH ² 2WDVODYLFH    Branky: 14.
D  .XUIUVW  âLJXW  &KUDVWLQD ± 
D  9RJO  D  'UPROD  &KYRMND 
âSDþHN 7RYDÿRY²3LYtQSN  Branky:
=DWORXNDO±.UHMþtåOXWpNDUW\ =DMtF±
 9DOWU  9UED  5DGVODYLFH ² .RYDORYLFH
   Branky:  D  =DRUDO  'ORXKê
%DURW±âHYHþHN9RMiþHN
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RYDORYLFH      
 äHODWRYLFHÄ%³      
 2SDWRYLFH      
 5DGVODYLFH      
 3LYtQ
     
 2WDVODYLFH      
 .OHQRYLFH      
 +0RãWČQLFH      
 ÒMH]GHF
     
7RYDþRY
     
ÒVWtÄ%³
     
9UFKRVODYLFH      
7URXEN\
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PROSTĚJOVSKO Vskutku fotbalové skóre přinesly o víkendu zápasy Lipové i Kralic na Hané. Oba celky se dokázaly oklepat z nezdarů minulého víkendu. I když jen částečně. Sice tentokrát neinkasovaly velký příděl branek, ale
Lipová nebrala ani bod. A nedočkala se přitom vstřelení gólu. Kralice na tom byly lépe. Tentokrát zvládly uhrát
bezbrankovou remízu a připsaly si i bod za solidně odkopané penalty.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR
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PROSTĚJOV V sobotním programu nejvyšší krajské
soutěže poslední Kralice přivítaly na svém hřišti mužstvo Jeseníku, který je na tom bodově zcela jinak, ale
v zápase tento rozdíl znát nebyl. Ve vyrovnaném duelu
se diváci branek nedočkali a museli se s nimi spokojit
až v penaltovém rozstřelu, který zvládli lépe domácí
a mohli tak oslavit dva body do tabulky. Stále tak živí
naději na záchranu.
Hodnocení k zápasu si vzal tentokrát sám předseda klubu
a vedoucí A mužstva Jan Navrátil. „Myslím si, že mužstvo
bylo dost dobře nahecované i připravené od Davida Kobylíka. Na klucích bylo vidět, že chtějí udělat všechno pro
to, aby se dneska vyhrálo. Odvedli opravdu dobrý výkon.
Chceme se stále ještě pokusit o zázrak a pokusit se soutěž
udržet, a i pokud bychom odcházeli, abychom to zvládli se
ctí.Klucitodnesopravduodmakaliaplnili,coměli.Klukům,
kteří neustále chodí, jsem dnes opravdu poděkoval za to, že
senatonevykašlaliaukazujísvémorálnívlastnosti,“prozradil
úvodem.
Velmi dobrými zákroky podržel domácí brankář Peka, ale
i na druhé straně byly šance na změnu skóre. Jednu z největších zastavil pět minut před koncem faul na Cibulku,
po němž následovala červená karta. „Pepa Cibulka by šel
sám na brankáře a hostující hráč ho tam z boku podkopl. Soupeř ani neprotestoval, takže tam asi nebylo moc
o čem. Ale je to vždy na posouzení sudího, takže k tomu
bych se nechtěl nijak dále vyjadřovat. Byla to spíše škoda,
protože z toho mohla být nadějná příležitost na konci

zápasu,“ doplnil k inkriminovanému momentu Navrátil.
Sám také přiznal, že poslední týdny nebyly jednoduché, předevšímvinouzranění,aleklukům,kteřínadálebojují,děkuje.
„Je pravdou, že nyní bylo období náročnější, kdy nás sužovala zranění a v jedenácti lidech se opravdu těžko taková soutěž
dá hrát, ale i přesto se na to ti srdcaři nevyprdli, a i přes horší
výsledky se stále snaží a odvádí to na hřišti. Velké poděkování
musí mířit i k Ladislavu Dvořákovi, který nám vypomáhá
z B mužstva a chopil se své role výborně. Samozřejmě nám
dnes velmi pomohl i brankář Peka, ale za celkový výkon
jsme si minimálně ten bod zasloužili a bod navíc za penalty
je ještě takovým bonusem,“ doplnil předseda.
V dalším klání čeká na Kralice zápas v Rapotíně, který pro
naději na záchranu musí bezpodmínečně zvládnout. Výkop
je naplánován na neděli v 17.00 hodin.
(jaf)

0:0
(0:0)
PK 6:5

FC Kralice na Hané

FK Jeseník

I.A třída skupina B
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Branky: bez branek. Rozhodčí: Votava – Matulík, Lizna.
Žluté karty: 18. Prokop, 31. Studený, 51. Jurtík, 64. Šup –
FC Kostelec na Hané
55. Furik, 80. Bráblík, 84. Minka. Červená karta: 85. Tulis
(3:0)
(J). Diváků: 75.
).+OXERćN\
Sestava Kralic: Peka – Němčík, Hlačík, Prokop, Novotný
(8. Dvořák) – Šup, Jurtík, Studený, Kopečný (68. Baran) –
Cibulka, Dostál. Trenér: David Kobylík.
Branky: 11., 18. a 73. Skalník, 22. Hruban,
77. Preisler – 75. a 85. Nguyen, 81. Pudil.
PROSTĚJOVSKO Ne zrovna vydařený Rozhodčí: Winkler – Motal, Majer. Žluté
58. Výmola, 90+2. Skalník – 29. Amvíkend zažívaly v rámci soutěže týmy karty:
brož, 51. M. Goldscheid, 88. Jahoda, 90+2.
z Prostějovska. Tři ze čtyř totiž prohrály. O. Goldscheid. Diváci: 150.
Nejlépe se tentokrát vedlo Hané. Ta v derby narazila na Mostkovice. A dokázala je Sestava Kostelce na Hané: Bělka – Fink (67.
Holoubek), Chytil, Lužný, L. Grulich – Výmopřetlačit. Naopak Mostkovicím se v poslední době příliš nedaří. Není to ale nic proti la (67. A. Grulich), Kořenovský (46. Schvarz),
Smržicím, které na jaře uhrály jen jednu výhru. To Jesenec-Dzbel neměl místy na Abrahám (46. Pavlíček), Skalník, Hruban (84.
jaře zase až tak špatnou formu. V posledních zápasech ale znovu ztrácí, tentokrát Pírek) – Preisler. Trenér: Lubomír Keluc.

5:3

I.B třída skupina B

Haná přetlačila v derby Mostkovice

Smržice nakoupily čtyři góly, Jesenec sedm
1:4

2:1

7:0
(5:0)

7-6RNRO.RņXÆDQ\

Sk Jesenec-Dzbel

I.B třída skupina A

Ve 31. minutě šli hosté do vedení, když Jančík
z vápna prostřelil obránce i s gólmanem – 0:1.
V zápase se od kopaček jiskřilo, ale hodnocení
hlavního arbitra bylo 5:1 na žluté karty. O dvě
minuty později vyrazil gólman Jurný dálkovou
střelu Krupičky na roh. V nastaveném prvním
poločase byl faulován v pokutovém území
hostů Cibulec a nařízenou penaltu proměnil
v pohodě Gábor – 1:1. Ve druhém poločase
převzali iniciativu domácí a v 52. minutě šli
do vedení. Mazouch poslal dlouhý centr na
Kubu Nováka a ten míč ve vzduchu zpracoval
a podél gólmana hostů otočil na 2:1. V samém

závěru zápasu měli hosté velkou příležitost na
vyrovnání, ale nařízenou penaltu poslal Milar
nad branku.
Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:
„Celkově to byl zvláštní zápas. Hosté byli
v prvním poločase o něco lepší a zaslouženě
vedli. My srovnali ze sporně nařízené penalty.
Ve druhé půli jsme zase byli o něco lepší my
a zaslouženě se ujali vedení, a když hosté těsně
před koncem opět sporně nařízenou penaltu
neproměnili, bereme tři body. Musím ale říct,
že Mostkovice mají velice perspektivní muž-

2:2

2:1
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MSDL ST.

MSDL ML.
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 NROR 1H]DP\VOLFH ² 9UDKRYLFH   

NRORåHOHÿ²2WDVODYLFHÅ%´SN  Branky: 11.
6SiþLO1DNOiGDO±6NDOLFNê.DOiE %HGLKRäģ²
3DYORYLFHQHGRKUiQR]DVWDYXBranka: .XFKDĜ
%LVNXSLFH²9ëäRYLFH  Branka: .RYDĜtN
äOXWpNDUW\+DOHQND7UiYQtþHN.RYDĜtN
.XEtþHN=DWORXNDO%DURã±5\ãiQHNýHUYHQp
NDUW\ .D]GDV)LOGiQ RED9 
3UĤEČåQiWDEXOND
 .RVWHOHFQ+Ä%³      
 9êãRYLFH
      
 2WDVODYLFHÄ%³       
 %LVNXSLFH
      
 3DYORYLFH
      
 %HGLKRãĢ
      
 äHOHþ
      

28. kolo: +OXÿtQ ² ãXPSHUN    Branky: 35.
D  +RQ  +DYUiQHN  'YRĜiþHN   /täHė ²
2SDYD Å%´    Branky: 22., 63. a 66. Ferlay,
'åXSHQMXN±9DODäOXWpNDUW\56. Nechvátal,
 .RYDĜtN ±  6RFKRU  3RUXED ² =OtQ Å%´ 
 Branky: 'RVWiOtN0DUãiOýHþRWND.
7ĝLQHF².URPčĝtæ  Branky: 35., 58. a 81.
1LHVODQLN  0LHV]HN äOXWp NDUW\  .DGXUD 
2QGU\KDO  %XU\DQ ±  1RYRWQê  'REUê 
.UiO )UëGHN0tVWHN²-LKODYD  Branky: 49.
0DOpĜ6OLSFKHQNR±2FK+XGiN 6ORYiFNR
Å%´²=QRMPR  Branky:+XVSHQLQD±
D  %ĜH]LQD  %DNDM  6LJPD 2ORPRXF Å%´ ²
%DQtN2VWUDYDÅ%´  Branky: 33. a 84. Imider,
62. Frolek. äOXWp NDUW\  3iOHQtN ±  'HGHN 
=EURMRYND%UQRÅ%´²3URVWčMRY  Branky:
59. a 67. âODSDQVNê  .RFĤUHN ±  3ČþHN 
1ČPHþHNäOXWpNDUW\=DSOHWDO±%DåDQW
3UĤEČåQiWDEXOND
 6LJPD2ORPRXFÄ%³     
 -LKODYD
     
 =EURMRYND%UQRÄ%³      
 6ORYiFNRÄ%³
     
 /tãHĖ
     
 %DQtN2VWUDYDÄ%³      
 =OtQÄ%³
     
 =QRMPR
     
 3URVWčMRY
     
)UêGHN0tVWHN
     
7ĜLQHF
     
+OXþtQ
     
âXPSHUN
     
3RUXED
     
.URPČĜtå
     
2SDYDÄ%³
     

28. kolo: +OXÿtQ ² ãXPSHUN    Branky: 35.
.YDãQê)XNDQ±D3RGKRUQêäOXWpNDUW\
+RĜtQHN)XNDQ RED+  /täHė²2SDYDÅ%´
  Branky: D.Ĝtå.OLPRYLþ+RFKPDQ
±(QGU\FK9ODGDĜäOXWpNDUW\.OLPRYLþ
=DGRUR]KQ\L+RFKPDQ YãLFKQL/  3RUXED²=OtQÅ%´
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TJ Sokol
Plumlov

Branky: 39. a 77. Drábek, 65. Smrček, 83.
Andreev. Rozhodčí: Vejtasa – Kreif, Vít.
Žluté karty: 79. Šebora – 59. J. Kiška, 79.
F. Kotlán, 81. V. Kotlán. Diváci: 33.
Sestava Plumlova: Grepl – R. Bureš, V.
Kotlán, Fajstl, J. Kiška – P. Kutný (87. Takáč) – F. Kotlán, P. Kiška, Frantík, Marek
Bureš – Klváček. Hrající trenér: Miroslav
Takáč.
Hodnocení hrajícího trenéra
Plumlova Miroslava Takáče:

„Čekali jsme těžkého soupeře, což taky
přišlo. Ale v poslední době s fotbalovými
mančafty hrajeme celkem vyrovnanou
partii. V prvním poločase jsme byli i fotbalovější. Zatím ale ty zápasy pro nás končí

porážkou. Máme třeba první dvě šance,
ale nedokážeme skórovat. Tonda Klváček
měl tentokrát z malého vápna hlavičku, šlo
to vedle. A z protiútoku jsme dostali gól na
0:1 z penalty. Do té doby byla hra vyrovnaná, měli jsme fotbalově navrch. Ale nedáš, dostaneš. Měl gólovku i Filip Kotlán,
který šel z boku na bránu, ale neprostřelil
brankáře. Ve druhém poločase se projevilo, že bylo málo lidí, bylo nás třináct. Zas
jsme si vytvořili šanci, Filip mohl přehodit
brankáře. Ale soupeř jako tento nevyužívání šancí a chyby potrestá. Co jsme pustili
Nové Sady do zakončení, tak to trefovaly.
Výsledek 0:4 je po průběhu zápasu moc
krutý. Ale fotbal se hraje na góly, to nenaděláte nic.“
(sob)

PROSTĚJOVSKO V rámci 23. kola se představilo jen trio regionálních účastníků v A skupině I.B třídy. Na domácí půdě se
v sobotu představily Klenovice, které se střetly s rezervou Želatovic, a zápas skončil smírem. Stejně dopadl i nedělní odpolední souboj Pivína na půdě Tovačova, kde musely rozhodnout penalty. Po nezdarech se zvedly Otaslavice, které v neděli
dopoledne loupily v Opatovicích, kde získaly cennou výhru.

vybraly Opatovice tenisovým výsledkem

Branky: 38., 39. a 75. Zlámal, 15. Thomas, 34. Stránský,
44. Stuchlík, 58. Guskovič. Rozhodčí: Vít – Břečka, Stříž.
Žluté karty: 59. Boháček – 29. Laštůvka. Diváci: 84.
Sestava Jesence-Dzbelu: Navrátil – J. Žouželka, Konečný, Burian, Laštůvka, Fürle, P. Mrňka, Campolina (57.
Hradil), Müller (81. Hegr), Fidler, D. Mrňka. Trenér:
Jaromír Krása.
Hodnocení předsedy Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra:
Sokol Klenovice
„Dnes to bylo jednoznačné. My jsme přijeli v polátané
sestavě a bylo to hodně znát. Sedm omluvenek je opravFC
(1:1)
du moc. Máme před sebou poslední dva zápasy. Chceme
2:3 pk ŅHODWRYLFHÅ%´
to dohrát a rozloučit se s touto soutěží se ctí. Děkuji všem
klukům za odehrání a bojovnost.“
Branky: 2. Pytela, 86. César z penalty –
25. Klimek, 54. Král. Rozhodčí: Vachutka
– Kubalák, Horák. Žluté karty: 37. Zapletal, 50. Všianský – 30. Koplík, 82. Herman,
86. Jemelka, 86. Tomek. Diváků: 100.
Sestava Klenovic: Polák – Bridzik, Cetkovský, César, Popelka (60. Spálovský) –
Grepl, Rozehnal, Dreksler, Pytela – Všianstvo s několika mladými hráči. Pokud se jim Novák – 31. Jančík. Rozhodčí: Dosoudil Pro- ský, Zapletal. Trenér: Vladimír Horák.
toto mužstvo podaří udržet a vhodně doplnit, tivánek, Franc. Žluté karty: 38. Trnavský, 44.
Hodnocení trenéra Klenovic
mohou hrát za krátkou dobu o špici minimálně Mazouch, 44. Krupička, 44. Typner, 44. Daniel
Vladimíra Horáka:
této soutěže.“
Kolář – 75. Kratina. Diváků: 50.
Hrající trenér Mostkovic Ondřej
Haná Prostějov: Marák – Hladký, Trnavský,
Milar utkání zhodnotit odmítl.
Martin Kolář, Světlík (87. Jančiar) – Jakub No- „Vyrovnané, remízové utkání. Soupeř
vák (89. Jiří Novák), Mazouch, Krupička, Typ- byl velmi kvalitní a chtěl hrát kombiner (85. Levinský) – Gábor, Cibulec. Trenér: nační fotbal stejně jako my. V podstatě
+DQi3URVWđMRY
ani jednomu celku už o nic nejde, tak to
Daniel Kolář.
(1:1)
TJ Sokol Mostkovice: Jurný – Kazda, Milar, bylo i takové uvolněnější. Myslím si, že
TJ Sokol
Drábek, Kratina – Němeček, Jančík, Šlézar, Jan se lidé bavili. Úvod nám vyšel a dokázali
Mostkovice
Karafiát – Šlambor, Foret (62. Bureš). Hrající jsme se lépe popasovat s lijákem, který
utkání o chvíli zpozdil, a dali jsme prvBranky: 45+1. z penalty Gábor, 52. Jakub trenér: Ondřej Milar.
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soupeře do zápasu, když nám dal gól na 4:2.
Dvě individuální chyby při bránění nakonec
dostaly skóre na 5:3. Byl z toho zbytečně nervózní závěr zápasu, který měl být tou dobou
už dávno rozhodnutý. Byli jsme v zápase jasně
lepší. Jsem po něm spokojený s přístupem hráčů, ale naopak nespokojený s tím, co nás trápí
celou sezónu. Dokážeme si vytvořit deset
až dvanáct stoprocentních šancí, ale proměníme z nich sotva půlku. Doufám každopádně,
že se na druhé místo ještě dostaneme. Věřím,
že kluci jej dají.“

Klenovice i Pivín za bod,„Metle“

V regionálním derby byli šťastnější Hanáci
Ve 24. kole 1.B třídy skupiny B olomouckého
KFS nastoupili Hanáci v důsledku velkého lijáku v regionálním derby s Mostkovicemi až na
„umělce“ v Olympijské ulici, protože „umělka“
Za drahou byla nezpůsobilá. Zápas byl tedy
kvůli přesunu o několik minut opožděn. První
poločas byl v režii hostů, kteří dobývali branku
domácích, ale na kluzkém povrchu neměly
všechny přihrávky svého adresáta. Ve 20. minutě vyslali domácí první střelu na gólmana
Jurného, ale Mazouchova dělovka těsně minula
roh hostující branky. Z následného protiútoku
střílel Jan Karafiát, ale Marák jeho střelu vyrazil.

Hodnocení trenéra Kostelce
na Hané Lubomíra Keluce:

„Hráčům jsem řekl, že pokud chceme skončit
na druhém místě, jedná se o zápas o šest bodů.
Zdůraznil jsem, že musíme odvést maximum.
Bylo i domluvené, kdo a kdy bude střídat tak,
aby se udrželo tempo až do konce zápasu.
Hlavní měl být vstup do utkání, a právě ten
se nám extrémně povedl. Za 20 minut bylo
fakticky rozhodnuto. Mrzí mě ale, že jsme
nevstřelili více branek. Hlubočky totiž hrály
opravdu velmi špatně. Jen ve druhém poločase jsme šli čtyřikrát sami na branku. A v prvním alespoň dvakrát. V zápase byla spousta
situací čtyři na jednoho nebo tři na dva. Jenže
my jsme místo proměňování zbytečně dostali

navíc dostal sedm branek. Je už stoprocentně jisté, že tým I.B třídu hrát v dalším
ročníku nebude.

Je pravda, že ve druhém poločase se soupeř nedostal
za půlku. Nevystřelil na branku, neměl žádnou šanci,“
popisoval dění ve druhé půli. Branka však již nepadla.
A tak Konice na jaře teprve podruhé padla. Jedním
z důvodů byla i produktivita. „My jsme naše šance
nevyužili. Jirka Jašíček, Jara Krása a Marťa Neoral tam
měli velké příležitosti. Soupeř bojovností, zdržováním
a zakopáváním výhru udržel. Pro mě to bylo zklamání,
jsem z toho hodně rozladěný. Nechci, abychom se ta7-6PUņLFH
kovou hrou prezentovali,“ varoval konický lodivod na
dálku tým s tím, že proti Náměšti doma musí podat
(0:3)
jiný výkon.
TJ Moravský Beroun
Právě po utkání s Náměští, které se uskuteční v sobotu
11. června od 10 hodin, by měla následovat oslava po- Branky: 70. Šnajdr – 21. a 39. Hlaváč, 43. a 87. Malinov(sob) ský. Rozhodčí: Vláčil – R. Minx, V. Minx. Žluté karty:
stupu do krajského přeboru.
75. Kúřil, 84. Kašpar. Diváci: 250
Sestava Smržic: Tomiga – Šnajdr, Žáček, Kotlár, M.
7-3RVWİHOPRY
Verner, Luža, Martinák (57. Vaca), Kotlár (70. Kovář),
Kalandřík (81. Kratochvil), Pleva, Š. Verner. Trenér: Ivo
(2:1)
TJ Sokol Konice
Zbožínek.
Hodnocení trenéra Smržic Ivo Zbožínka se do redakčBranky: 33. Dvořák, 35. Nýdecký – 13. Kamený. Rozní uzávěrky nepodařilo získat.
hodčí: Aberle – Trávníček, Foral. Žluté karty: 77. Nýdecký, 90+2. Arbeit – 80. Vyroubal. Diváci: 123
Sestava Konice: Hradečný – Ryp (64. Knoll), Neoral,
F. Drešr, F. Bílý (64. M. Drešr) – R. Krása (46. Vyroubal), J. Krása, M. Škrabal, D. Pospíšil – Holub (56. Procházka), Kamený (56. Jašíček). Trenér: Petr Ullmann.

6. června 2022

PROSTĚJOVSKO Zajímavé zápasy nabídl víkend ve skupině „B“ I.A třídy Olomouckého KFS. Nechybělo ani
jedno derby. To vyznělo jednoznačně pro Čechovice, které tím definitivně stvrdily svůj postup do Krajského
přeboru (čtěte na straně 35 – pozn.red.). Obětí jejich jízdy se tentokrát stal Protivanov. Dařilo se také Kostelci
na Hané. I tento celek prožívá vydařený ročník, potvrdil to na hřišti druhých Hluboček. Naopak se vůbec nedařilo Plumlovu, který potvrdil své postavení v suterénu tabulky. Volný los si užívaly Určice.
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ní branku. Soupeř potom vyrovnal a na
začátku druhé půle se dostal do vedení,
i když v tu dobu jsme byli paradoxně
lepší my. Snažili jsme se pak ještě srovnat, a to se nám pár minut před koncem
podařilo. Zaslouženě se dělily body.
Penalty jsme zrovna v pátek trénovali
a dneska jsme hned tři z pěti nedali, což
se nám snad ještě nestalo. Příště už to tak
necháme bez tréninku.“ (smích)

5:1
(3:0)

Sokol Kovalovice

Sokol Klenovice

Branky: 8. Krčmář, 25. César (vlastní),
41. Ševeček, 49. Vojáček, 51. Lukáš – 14.
Dreksler. Rozhodčí: Němec – Vybíral, Pospíšil. Žluté karty: 31. Kantor, 34. Židlík
– 13. Štěpánek, 22. César, 32. Dreksler, 32.
Owusu. Diváků: 150.
Sestava Klenovic: Dočkal – Bridzik, Owusu (79. Drábek), César, Grepl – Spálovský
(62. Popelka), Rozehnal, Dreksler, Zapletal – Všianský, Štěpánek. Trenér: Vladimír
Horák.

´
zapasove

Sestava Otaslavic: Šatný – Ruszó, Maňák, Branky: 57. Zatloukal – 9. Krejčí. RozKoudela, Tkáč – Gerneš, Chvojka, Vogl, hodčí: A. Horák – J. Horák, Lasovský.
Hon – Špaček (83. Skalický), Drmola. Žluté karty: 86. Zajíc – 79. Valtr, 89. S.
Vrba. Diváků: 220.
„Výsledek vypadá jednoznačně, ale nemy- Trenér: Jiří Hon.
Sestava Pivína: Oršel – S. Vrba, T. Vrba,
slím si, že jsme podali až tak špatný výkon.
Hodnocení trenéra Otaslavic
M. Svozil, Krejčí (81. Verbický) – FrýSoupeř sice má rychlé hráče, kteří nám dělali
Jiřího Hona:
bort, Valtr, J. Svozil, M. Bartoník – Baroš,
problémy, ale dokázali jsme se s tím popasovat. Start zápasu jsme měli dobrý, ale místo „Zápas jako na houpačce. Hned na za- Hýžďál. Trenér: Pavel Valtr.
vedení o dva až tři góly jsme prohrávali. Bo- čátku se nám podařilo dostat do vedení,
Hodnocení trenéra Pivína
hužel jsme šance nedali a soupeř nás trestal ale vzápětí jsme po chybě stopera dostali
Pavla Valtra:
za každou chybičku. Musím říct, že postupují branku. Potom jsme museli skóre dvakrát
Hodnocení trenéra Klenovic
Vladimíra Horáka:

právem, mužstvo mají opravdu dobré a sluší dotahovat a krátce před poločasem jsme se
se jim pogratulovat. Nám už v podstatě o nic dočkali i vedení. Do druhé půle jsme nic
nejde, tak jsem rád, že dostali možnost i ně- neměnili, protože první poločas měl dobkteří, kteří pravidelně nehráli během jara.“
rou herní úroveň z obou stran. Na začátku
druhé půle se soupeři podařilo srovnat.
My jsme ale byli na hřišti poslední půlhoSokol Opatovice
dinu lepším týmem a vypracovávali si šan(3:4)
Sokol
ce. Nakonec jsme z nich dali jen dva góly,
Otaslavice
ale i ty nám k bodům stačily. Dnes musím
pochválit celé mužstvo. Perfektně odehraBranky: 14. a 49. Kurfüst, 18. Šigut, 31. ný zápas s kvalitním soupeřem. Snad jsme
Chrastina – 4. Chvojka, 21. a 55. oba se zase zvedli.“
z penalty Vogl, 37. a 45. Drmola, 65.
Špaček. Rozhodčí: Dokoupil – Winkler,
6RNRO7RYDćRY
Jelínek. Žluté karty: 27. Novák (Op).
(0:1)
Diváků: 88.
5:4 pk
6RNROY3LYtQđ

4:6

1:1

„Kluky jsem nabádal, že už se blíží
konec sezóny, tak ať si jdeme zahrát
fotbal a užít si to tak, aby nás to bavilo.
Bodů máme dost. Řekli jsme si, co bychom chtěli hrát a kluci to plnili. Dali
jsme brzy branku, a to nám pomohlo
k tomu, abychom hráli, co jsme chtěli.
Ve druhém poločase jsme hráli se stejnou taktikou. Soupeři se ale naší nedůsledností podařilo srovnat. Pak tam byly
šance na obou stranách, ale nepodařilo
se nám ani soupeři překonat obranu
včetně brankáře. Penalty se podařily
lépe soupeři, když dal o jednu penaltu
více než my. Remíza to byla z celkového
pohledu zasloužená.“
(jaf)

Postup! Přemyslovice mohly po víkendu slavit

´
menicko

´
menicko

3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
28. kolo, neděle 12. června, 17.00 hodin:
TJ Tatran Litovel – SK Lipová (sobota 11. 6.,
17.00, rozhodčí: Matulík – Votava, Kundrát),
TJ Rapotín – FC Kralice na Hané (Konečný
– Machala, Sedláček).
,$7´©'$6.83,1$c$p
24. kolo, sobota 11. června, 10.00 hodin:
TJ Sokol Konice – SK Náměšť na Hané
(Machálek – Sedláček, Štěpán)
,$7´©'$6.83,1$c%p
24. kolo, neděle 12. června, 17.00 hodin:
FK Hlubočky – TJ Sokol Určice (sobota
11. 6., 17.00, Vejtasa – Brázdil, Vybíral), SK
Protivanov – FC Kostelec na Hané (sobota
11. 6., 17.00, Milek – Chládek, Šmíd), FK
Slavonín – TJ Sokol Čechovice (Kundrát –
Brázdil, Lizna), TJ Sokol Plumlov – TJ Sokol Dub nad Moravou (Šebesta – Straka,
Salva)
,%7´©'$6.83,1$c$p
24. kolo, sobota 11. června, 17.00 hodin: TJ Sokol Kovalovice – TJ Sokol
Vrchoslavice 1946 (neděle 12. 6., 17.00,
Vilímek – Vybíral), TJ Sokol Otaslavice
– TJ Sokol Tovačov (Lasovský), TJ Sokol
Klenovice na Hané – TJ Sokol Pivín (Motal – Majer)
/,2163257,%7´©'$6.83,1$c%p
24. kolo, neděle 12. června, 17.00 hodin:
SK Jesenec-Dzbel – Slovan Černovír (Petr –
Smékal, Novák), TJ Sokol Mostkovice – TJ
Smržice (Winkler – J. Horák, Mašek), TJ Sokol Velký Týnec – TJ Haná Prostějov (Stloukal – Lasovský, Majer)
3´(%252)6,,7´©'$
24. kolo, neděle 12. května, 17.00 hodin:
Vrahovice – Kralice na Hané „B“ (sobota
11. 6., 17.00), Němčice nad Hanou – Držovice, Dobromilice – Brodek u Konice,
Olšany – Plumlov „B“, Určice „B“ – Nezamyslice, Vícov – Brodek u Prostějova, Tištín – Ptení
06'/VW
30. kolo, neděle 12. června, 10.30 hodin:
1.SK Prostějov – Poruba (hřiště Kostelec na
Hané, Malimánek – Mayer)
06'/PO
30. kolo, neděle 12. června, 12.45 hodin:
1.SK Prostějov – Poruba (hřiště Kostelec na
Hané, Mayer – Malimánek)
06''s(VW
30. kolo, sobota 11. června, 10.00 hodin:
Valašské Meziříčí – 1.SK Prostějov (R. Novák).
06''s(PO
30. kolo, sobota 11. června, 12.15 hodin:
Valašské Meziříčí – 1.SK Prostějov (R. Novák)
06l/8-,+
9. kolo nadstavby, neděle 12. června, 10.30
hodin: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (Sivera)
06l/8-,+
9. kolo nadstavby, neděle 12. června, 12.30
hodin: Frýdek-Místek – 1.SK Prostějov (Sivera).
5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙSÔHERU
GRURVWX
24. kolo, sobota 11. června, 10.00 hodin:
Čechovice – Jeseník (neděle 12. 6., 9.30, J.
Horák), Nové Sady – Brodek u Prostějova/
Otaslavice (15.00, Strýček), Mostkovice/
Kostelec na Hané – Tovačov (I. Antoníček),
Šternberk – Konice (Hrbáček)
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
20. kolo, neděle 12. června, 10.00 hodin:
Olšany u Prostějova – Řetězárna Česká Ves
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
22. kolo, neděle 12. června, 14.30 hodin:
Plumlov – Přerov (10.00, Mašek), Čechovice
„B“ – Kozlovice „B“ (12.45), Pivín/Určice –
Lověšice, Nezamyslice – Všechovice
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
24. kolo, sobota 11. června, 12.30 hodin:
Čechovice – Slavonín (9.00, Mašek), Nové
Sady – Nezamyslice/Němčice nad Hanou,
Olšany – volný los.

3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
22. kolo, sobota 11. června, 10.00 hodin:
Protivanov – Brodek u Prostějova (pátek 10.
června, 17.30, Minx), Mostkovice – Brodek
u Konice/Lipová, Určice – Jesenec-Dzbel/
Přemyslovice, Bedihošť – Smržice/Kostelec
na Hané, Vícov/Plumlov volný los

.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
24. kolo, sobota 11. června, 11.00 hodin:
Čechovice – Slavonín (10.45, Mašek), Nové
Sady – Nezamyslice/Němčice nad Hanou,
Olšany u Prostějova volný los

3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
22. kolo, neděle 12. června, 14.00 hodin:
Vícov – Otaslavice (9.00), Lipová/Brodek
u Konice – Hvozd (9.00, hřiště Brodek u Konice), Haná Prostějov – Držovice (10.00), Pivín – Bedihošť (10.00), Protivanov – Určice
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)

PŘEDPLATNÉ
LEVNĚJI
608 960 042
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(QVQ(CEGDQQM
PŘEMYSLOVICE Důležitý poslední
krok udělaly v sobotu Přemyslovice
k postupu do Okresního přeboru. Na
vlastním hřišti rozstřílely Vilémov 5:0.
Připsaly si tak důležité tři body a postoupily do II. třídy. Hrdinou zápasu
byl Lukáš Tyl, hrající trenér celku.
Z pěti branek vstřelil čtyři.
„Do sezóny jsme šli s cílem postoupit.
Podzimní část se nám dobře vydařila.

Nezachytili jsme ale začátek té jarní, kdy
jsme utrpěli několik porážek. Pak se nám
ale vydařila série důležitých zápasů, kromě výletu do Kladek,“ poznamenal po
utkání.
Pro jeho tým už byl nachystán pohár vítězi
III. třídy, konkrétně skupiny „B“. Oslavami
na hřišti to ale neskončilo. „Hned jsme na
utkání navázali závěrečnou. Skončili jsme
nakonec snad o půl třetí ráno,“ usmíval

se Lukáš Tyl. Přemyslovice nyní čeká nemálo práce. Nedávno postoupilo Ptení,
které ale s velkou pravděpodobností čeká
sestup. Rozdílu mezi II. a III. třídou se ale
Lukáš Tyl nebojí. „Tým k tomu přistoupil
hodně zodpovědně. Vypadá to, že bychom
v Okresním přeboru mohli kvalitně fungovat. Máme navíc docela mladý tým. Jde jen
o to, aby se vyhrál,“ je si vědom kouč a hráč
v jedné osobě.
(sob)

.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕVNXSL
QDRWLWXO
4. kolo, sobota 11. června, 14.00 hodin:
Velký Týnec – 1.SK Prostějov „B“
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕVNXSL
QDRXPÉVWÈQÉ
4. kolo, neděle 12. června, 10.45 hodin:
Smržice/Kostelec na Hané – Jesenec/Přemyslovice
.UDMVN½VRXWÈzVWDUvÉFKSÔÉSUDYHN
22. kolo, sobota 11. června, 10.00 hodin:
Olšany – Uničov „B“, Olšany – Uničov „A“,
Olšany – Šumperk (vše hřiště Olšany u Prostějova)
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ŠAMPI N
KOLA
V dnešním čísle nemůže být o šampionovi kola pochyb. Od začátku soutěže se držel Brodek
nahoře a svou formu dokázal udržovat po celý rok. V předposledním domácím zápase si
tak mohl před vlastním publikem vychutnat postupovou euforii a zvládl to, stejně jako celou
sezónu v suchém triku. Gratulace a hodně štěstí do příštího roku v I.B třídě!

SM LÍK
KOLA
SOKOL VRAHOVICE
Situace ve Vrahovicích stále má k optimálu hodně daleko. Tentokrát se opět více než
samotný herní projev řešilo, kdo všechno celku hrajícímu pravidelně na vrchních patrech
tabulky schází. Dvě kola před koncem je to tak stále ve spodních patrech tabulky a už se
jen těžko něco změní. Do příští sezóny se musí dát mužstvo rychle dohromady.

PROGNÓZA NA 24. KOLO
DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi
VS. Kralice n.H. „B“

Tip
Tradičně by šlo o šlágr kola, letos je ale situace z pohledu domácích Veèerníku:
poněkud odlišná. Po neslavném podzimu se nedaří nastartovat ani
1:3
v jarní části a favoritem bude hostující rezerva, která si pro tři body
nakonec dojde.

Dobromilice
Brodek u Konice
Tip
VS.
„Dobrátka“ do jara vstoupila ve velkém stylu. Poslední zápasy se ale Veèerníku:
výsledkově nezdařily. Na domácí půdě to budou chtít zlomit, a ještě
4:2
zkusit prohnat první šestku, proti Brodku u Konice by se jim to mělo
podařit.

Nìmèice nad Hanou VS.
'UzRYLFH
Tip
Stejně jako v dalších týmech i v tomto případě oba celky poslední Veèerníku:
týdny lepí sestavu, jak se jen dá. Němčice navíc jednoznačně potřebují ještě bodovat i pro svůj vlastní klid. Držovice zase pomýšlejí na 3:2 pk
stupně vítězů. Zde rozhodne až penaltový rozstřel.

VS.

Olšany u Pv

Plumlov „B“

Tip
Kvůli řadě absencí dostávají v Olšanech prostor dorostenci, zatím se Veèerníku:
s rolí popasovali výborně. U rezervy Plumlova bude záležet na tom, jak
2:1
se sejde. Na domácí půdě ale favorizujeme Olšany.

Tištín
Ptení
Tip
VS.
Souboj dvou zklamaných letošního ročníku. Tištín už má sportovně Veèerníku:
padáka jistého, Ptení je na tom velmi podobně. Oba už tak mohou
4:5 pk
hrát uvolněně. Padne řada branek, čemuž přispěje i menší hřiště.

VS.

Urèice „B“

VS.

Brodek u PV

Tip
Duel druhého celku s prvním přijde na řadu ve Vícově. Už ale nepů- Veèerníku:
jde o souboj o titul, protože je rozhodnuto. O to uvolněnější by ale
4:3 pk
zápas mohl být a nabídnout zajímavou podívanou pro oko diváka.

VÝROK

KOLA

3$9(/925Éý

„Byli jsme dnes spíše
souborem písní a tanců,“

narážel kouč Němčic na nedělní nevydařený
zápas u rezervy Plumlova, který odehrálo spíše
jen torzo pravidelné základní sestavy, protože
další hráči kvůli zranění a případným dalším
povinnostem scházeli.

ZAJÍMAVOST

KOLA

62%271Ì327Ìå(6'(ã7ą0

Sobota odpoledne přinesla pěknou sprchu pro celý region a nevyhnula se ani fotbalistům. Na okresních zápasech se tak muselo přerušovat či odložit začátek utkání.
Například v Nezamyslicích tak padli dvě branky až v druhé desítce nastavených minut prvního poločasu, což se opravdu jen tak nevidí.

POŘADÍ KANONÝRŮ
1.
2.

6.
8.
9.
10.
11.

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX
BRODEK TO ZVLÁDL A SLAVÍ POSTUP

Zdeněk Švéda (Brodek u PV)
David Javořík (Určice „B“)
Petr Bross (Držovice)
Petr Vodák (Určice „B“)
Petr Novák (Ptení)
Tomáš Neděla (Dobromilice)
Giovanni Janura (Brodek u PV)
David Kolář (Brodek u K)
Matěj Samek (Olšany u PV)
Zdeněk Blumenstein (Dobromilice)
Roman Petržela (Kralice „B“)
Adam Studený (Němčice)

ROZHOVOR SGIOVANNIM
JANUROU ČTĚTE
NA WWW.VECERNIKPV.CZ

24 branek
22
22
22
22
21
21
18
17
15
14
14

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

Poslednímu Tištínu nadělil pět branek
BRODEK U PROSTĚJOVA Na domácí půdě a proti poslednímu celku.
Takový scénář nabídlo 24. kolo pro letošního hegemona okresní soutěže z Brodku u Prostějova. A hned na první dobrou zvládl tento duel
a může se tak radovat ze zcela zaslouženého titulu přeborníka a postupu do I.B třídy, který v Brodku přišel po vítězství v okresní soutěži poprvé
po 42 letech. V průběhu tohoto období ještě I.B třídu Brodek hrál, ale
v té době si licenci koupil od Železáren. Nyní už se může dvě kola před
koncem radovat, když v poklidném tempu zvítězil rozdílem třídy.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Od úvodních minut bylo jasné, kdo bude
mít otěže zápasu ve svých rukou. V první
velké šanci se objevil domácí útočník Zbořil,
ale jeho šanci ještě dokázal zlikvidovat brankář Koutský. Svou šanci si pak vytvořili i hosté, kdy se protáhl Bosák mezi obranou a jeho
rána olízla břevno. Pak přišla kratší hluchá
pauza, kdy Tištín držel Brodek dál od branky. Po čtvrthodině už ale přišla první branka
a postaral se o ni Janura, který si naběhl na
přihrávku a míč zkušeně uklidil kolem brankáře – 1:0. A poprvé tak rozradostnil domácí
početné publikum.
To hostující celek hodně sundalo a brzy
přišla branka číslo dvě, kdy pláchl po lajně
Zatloukal a dovolil si s míčem dojít až k malému vápnu, kde obstřelil brankáře – 2:0.
Ještě do poločasu mohli domácí navýšit
několikrát skóre, ale neujali se pokusy Zbořila, Janury, ani Dvořáka, takže se stále držel
stejný stav. Krátce před pauzou pak ještě
zahrozili podruhé i hosté, ale Robin Návrat
nenašel prostor branky, i když jen o kousek.
Do druhého poločasu se nastoupilo v podobně vlažném duchu jako v tom prvním.
Způsobeno to mohlo být velkým vedrem,
ale také tím, že oba celky věděly, jak zápas

dopadne, protože obraz hry byl jednoznačný. A třetí branka přišla krátce před hodinou
hry, kdy se po autu dostal i ke druhé střele
Janura, tam už trefil přesně – 3:0. V tu dobu
už se začalo pomalu slavit. Pak přišel moment jako z grotesky, kdy nejprve Ondřej
Frys trefil obránce střelou do odkryté klece,
míč se odrazil od tyče k Zatloukalovi, který
málem přerazil břevno a následnou hlavičku
zamířil mimo.
Dvě velké šance pak zlikvidoval i brankář
Mudrla, který dnes dostal přednost před
Vystavělem a poradil si se střelou Bosáka
i s následným lobem Rudolfa Návrata po
odraženém míči z rohu. Tištín se pak i branky dočkal, ale Rudolfu Návratovi pro signalizovaný ofsajd nebyla uznána. I čtvrtou
branku vstřelil Janura a zase jí předcházel aut.
Tentokrát dostal míč do vápna a z otočky
zamířil přesně za zadní tyč – 4:0. Tím dovršil hattrick a postupové oslavy už postupně
začaly. Hráči nosili šampaňské, připravená
trička i kombo, takže už se spíše čekalo na
závěrečný hvizd.
Poslední desetiminutovku načal Bosák svou

(QVDCNKUVÆ$TQFMWW2TQUV÷LQXCVQFQM¾\CNKCLUQWNGVQwPÊOQMTGUPÊORąGDQTPÊMGO
Foto: Jan Frehar

,,7ěË'$2)635267ċ-29±.2/2

).%URGHNX3URVWčMRYD7LäWtQ

5



0

%UDQN\ 15., 58. a 78. Janura, 17. Zatloukal, 82. L. Frys. 5R]KRGÿt
Vachutka – Kaštyl, Procházka. åOXWpNDUW\ 47. Varga. 'LYiNĥ: 177.

6HVWDYD7LäWtQD
6HVWDYD%URGNXX3URVWčMRYD
0DUHN0XGUOD 9\VWDYČO ±/)U\V2)U\V%XUHã=DW .RXWVNê ± 3iWtN 0DUWLQHF 5HKiN 6WDQþtN ±
ORXNDO±.RUG]LN+DUD]LQ0DWRXãHN'YRĜiN±-DQXUD 9DUJD 5XGROI 1iYUDW .RQXSND )DOWLQ ± 5RELQ
=ERĜLO 6WĜtGDOL .HGLXO\FK &UKRQHN 0DUWLQ 0XGUOD 1iYUDW%RViN6WĜtGDO9iFODYtþHN
*UXOLFK1HKHUD-HOtQHN 7UHQpU9tW+RFKPDQ
7UHQpU5XGROI1iYUDW

šancí, kde ho vychytal Vystavěl, který dochytal poslední čtvrthodinu, a na druhé straně
přišla ještě pátá radost, kdy si odražený míč
našel Lukáš Frys a bombu na přední už
Koutský zlikvidovat nezvládl – 5:0. Násled-

né minuty už byly jen opravdovým čekáním
na konec, po kterém vypukly bujaré oslavy
přímo na hrací ploše. A zatímco Brodek se
posledními dvěma zápasy loučí díky postupu, Tištín se loučí vinou sestupu.

Pozápasové hodnocení trenérù
Vít HOCHMAN – FK Brodek u PV

Rudolf NÁVRAT – Tištín

„Já jsem se snažil kluky udržet hlavně koncentrované. Věděli jsme, že kvalita
soupeře nebude až taková, ale právě v takových zápasech hrozí podcenění,
které může mít fatální následky. Já jsem ale pevně věřil, že to zvládneme. A to
se ukázalo. Za stavu 2:0 jsme začali hrát až moc profesorsky, což jsme si v šatně
vyříkali. Ve druhém jsme se začali trochu hýbat a věřím, že už to byl o něco
lepší fotbal než v první půli. Od začátku do konce to byl zápas na jednu bránu
a soupeř dnes neměl kvalitu na to, aby nás porazil v současném rozpoložení.“

„Nějaké šance jsme si vytvořili, ale musíme si přiznat, že Brodek byl jednoznačně lepší, tady moc nebylo o čem. My už se v podstatě loučíme
s okresem s opačnou náladou jako domácí a snažíme se to lepit, jak to
jen jde, abychom to důstojně dohráli. Soupeři gratuluji nejen k výhře, ale
i postupu. Letos je ve správných rukou a já pevně věřím, že se dokážeme
vyhrabat z těch, víte čeho, a dáme se přes léto trochu do kupy, protože
takto jsme si to opravdu nepředstavovali.“

23. kolo II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE

Nezamyslice

Tip
Souboj o postavení v horní polovině tabulky přijde na řadu Veèerníku:
v Určicích. Místní rezerva bude chtít využít domácího prostře4:1
dí proti Nezamyslicím. To se jim dle našeho uvážení také podaří
a soupeři se opět přiblíží.

Vícov

FOTBAL

připravila sportovní redakce Večerníku

BRODEK U PROSTÌJOVA

Vrahovice

25

Kralice na Hané „B“
Olšany

1:1

(1:1) pk 4:2

Branky: 8. Havlíček – 10. Samek. Rozhodčí: P.
Antoníček – Peřina, Piňos. Žluté karty: 62. Dokoupil – 22. Posker, 55. J. Pospíšil. Diváků: 100.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, L. Petržela, Dokoupil – Zapletal, Havlíček, Němčík,
Dvořák – Daniel, R. Petržela. Střídali: Lehký
a Němčík. Trenér: Jiří Němčík.
Sestava Olšan: Bokůvka – A. Keluc, J. Pospíšil,
T. Kresel, Posker – Lobodáš, L. Kresel, Koleňák,
Marek – A. Pospíšil ml., Samek. Střídali: L. Keluc, Augustin, Aila, Zhyvaha, A. Pospíšil st. Trenér: Antonín Pospíšil.
Pohledem trenérů:
Jiří Němčík: „Byla to už naše klasika, sešli jsme
se v 11 lidech. Také jsem nakonec na půl hodiny
nastoupil, protože se nám zranil další hráč. Ale
vyhráli jsme na penalty, takže jsme spokojení.
Olšany byly běhavější, pohyblivější, lepší. My
takové hráče nemáme, přeci jen jsme tým spíše
čtyřicátníků. Ubojovali jsme to ale. Nebyl to
moc fotbal pro diváka, zápas byl takový utahaný.
Ale se dvěma body jsme spokojení. Na šance byl
zápas podle mě vyrovnaný.“
Antonín Pospíšil: „Zápas jsme odehráli
v okleštěné sestavě. Fotbal to nebyl špatný. Musím vyzdvihnout naši omladinu, že se se zápasem vyrovnala dobře. Měli jsme několik šestnáctiletých kluků a prokázali, že trenér s nimi dělá
dobrou práci. Už v tomhle věku mohou v klidu
hrát okresní přebor. A k zápasu – nedali jsme
šance, a tak dopadl, jak dopadl. Penalty už jsou
loterie. Soupeř měl dvě vyložené šance, právě na
šance jsme asi vyhráli. Bod je z utkání dobrý, ale
tři by byly lepší.“

Ptení
Určice „B“

2:1
(2:1)

Branky: 7. Hrabal, 20. P. Novák – 30. Menšík.
Rozhodčí: Jurníček – Weiser, Protivánek. Žluté
karty: 40. Holinka, 55. Šmída, 69. Z. Novák, 77.
P. Novák – 55. Zelina, 65. Menšík. Diváků: 120.
Sestava Ptení: Hon – M. Doležel, Hruban,
Chlup, Látal – Holinka, Nevrla, Šmída, Pospíšil
– P. Novák, Kohout. Střídali: Hrabal, Vyroubal,
S. Doležel, Přikryl, Kučera, Lang, Z. Novák. Trenér: František Vlach.
Sestava Určic: Hýbl – Ježek, Hudský, Grulich,
Kadlec – Halouzka, Menšík, Zelina, Vaverka –
Dadák, Javořík. Střídali: Rozenberg, Mlčoch,
Kováč, Paul. Trenér: Karel Vlach.
Pohledem trenérů:
František Vlach: „Nastoupili jsme do utkání
aktivně. Vedli jsme brzy 2:0 poté, co Hrabal centroval ze 65 metrů a míč propadl do sítě a po pěkné kombinaci, kdy Nevrla obešel snad tři hráče.
Byli jsme ale nedůslední a nechali jsme soupeře
snížit. Chtěli jsme pak zápas udržet, skóre i po fyzické stránce. Tím spíše, že soupeř měl v sestavě

hráče áčka. Pomohlo nám hokejové střídání, kdy
jsme prostřídávali často útočníky. Kouskovali
jsme hru, zdržovali jsme. Pět minut před
koncem byla písknutá penalta proti nám, míč
šel ale od tyče ven. Pak soupeř nastřelil břevno.
Na to už se ale historie neptá, tři body jsou naše.“
Karel Vlach: „Dneska nás nepodržel gólman.
První gól byl z dálky, podcenil míč. Pak přišel
křižný míč z boku, který měl podržet. Do poločasu jsme snížili. Chtěli jsme zabojovat o vyrovnání, hrát naši hru. Domácí to ale hráli chytře,
zdržovali, střídali neustále, kouskovali hru. A nepustili nás ke kombinaci. My s tím nic nedokázali
udělat. Normálně si pak nestěžuji na rozhodčí.
Když si ale myslí, že je nejdůležitější na hřišti, je
to špatně pro fotbal. Ve výsledku tenhle přístup
pomohl Ptení.“

Plumlov „B“
nás
stálo vícenad
bodů.Hanou
“
Němčice

5:1
(4:0)

Branky: 3. a 45. V. Kotlán, 4. Fajstl, 39. Martin
Bureš, 89. Kuba – 67. Pěnčík. Rozhodčí: Horák – V. Minx, R. Minx. Žluté karty: Bez karet.
Diváků: 65.
Sestava Plumlova „B“: Grepl – Pavel Kiška,
Chmelař, R. Bureš, Surma – Martin Bureš,
Bárta, Čarný, Marek Bureš – V. Kotlán, Fajstl.
Střídali: Kutný, Pírek, Takáč, Hulka. Trenér:
Ladislav Ševcůj.
Sestava Němčic: Chmelař – Pěnčík, Župka, Vévoda, Buček – Reiskup, Jiříček, Tomek, Hrabal –
Vrána, Kočí. Střídali: Jordán, Kromka, Řehák,
Řezáč, Voráč. Trenér: Pavel Voráč.
Pohledem trenérů:
Ladislav Ševcůj: „Bylo to dost podobné jako
minulý týden. V prvních minutách jsme dali
dva góly a poločas byl 4:0. Naštěstí pro nás jsme
druhou půli zvládli lépe než minule. A vcelku bez
problému jsme udrželi vedení a připsali si výhru
5:1. Dobrý výkon předvedl zejména Chmelař
v obraně, kdy se mu dařilo vystihovat nahrávky soupeře do brejků. A nakonec si zahrál taky
v útoku.“
Pavel Voráč: „Přijeli jsme skoro komplet… To
znamená, že jsme sháněli hráče, kde jsme mohli. A nakonec sehnali. Byl to spíše soubor písní
a tanců. Ve 4. minutě jsme prohrávali 0:2 a bylo
prakticky po zápase. Zkusili jsme se do něj vrátit,
ale nepovedlo se. Plumlov nás v poklidném tempu přehrál. Zmar, zmar.“

Brodek u Konice
nás
stálo více bodů.“
Vícov

1:3
(1:1)

Branky: 16. Kolář – 38. P. Pliska, 62. Pagáč, 84.
Rajnoha. Rozhodčí: Procházka – Kaštyl. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 97.
Sestava Brodku u K.: K. Grepl – Zemánek,
Ščudla, Franc, Blatner – Michal Grepl, Z. Koudelka, Müller, Hubený – Kolář, Matyáš Grepl.
Střídali: Svoboda, Vičar, Švancara. Trenér: Radovan Vičar.

Sestava Vícova: Brabec – Mlčoch, Humpolíček, Látal, Dostál – Šobr, Vávra, Rajnoha,
Rozsíval – Pagáč, P. Pliska. Střídali: M. Pliska,
Trnečka, Bartlík, Sovík, Ježek. Trenér: Miroslav
Krutovský.
Pohledem trenérů:
Radovan Vičar: „Dnes musím smeknout před
všemi našimi kluky za bojovnost. Chyběla nám
spousta hráčů základní sestavy, a i během zápasu
se nám další zranili. Přišli hrát i kluci z béčka, kteří
měli v nohách zápas v Kladkách, ale i tak jsme
bojovali do konce proti velmi kvalitnímu soupeři, který vyhrál zaslouženě. Měl více ze hry, ale my
jsme se mu vyrovnali bojovností. Být kompletní,
tak asi kluky z Vícova potrápíme víc.“
Miroslav Krutovský: „Už je to od nás takový
evergreen. Vytvoříme si nějaké šance, které neproměníme, a soupeř nás za to potrestá. Tím pádem jsme prohrávali o branku. Podařilo se nám
do poločasu ještě vyrovnat. Horní převahu jsme
měli, ale scházela nám větší lehkost a klid. Ve druhém poločase to byl z naší strany dominantní
výkon. Potvrdili jsme to dvěma góly a soupeř
hrozil spíše jen ze standardek, které jsme dokázali pohlídat. Spokojený tak můžu být s výsledkem
i naším výkonem.“

Držovice
nás
stálo více bodů.“
Dobromilice

1:4
(1:2)

Branky: 27. S. Valenta – 33. a 79. Richter, 35.
a 75. Kratochvíl. Rozhodčí: Dömisch. Žluté
karty: bez karet. Diváků: 41.
Sestava Držovic: Lošťák – D. Kolkop, M. Valenta, Srbený, Furmanets – Hodulák, Valina,
Procházka, Kučera – Budaj, S. Valenta. Střídali:
Pustějovský, M. Kolkop. Trenér: Jindřich Skácel.
Sestava Dobromilic: Drnovský – Kubíček,
Ryška, Bako, Šoc – Fialka, Selucký, Václavík, Z.
Nosek – Kratochvíl, Richter. Střídali: Svozílek,
L. Nosek, M. Rochla. Trenér: Michal Rochla.
Pohledem trenérů:
Jindřich Skácel: „Nevím, jestli Dobromilicím
tento zápas tak vyšel, či tak hrají pravidelně. Ale
musím říct, že to byl nejlepší soupeř, se kterým
jsme v jarní části hráli. Kolektivní výkon a každý
věděl, co má na hřišti dělat. Opravdu klobouk
dolů. V prvním poločase to byl ještě relativně
vyrovnaný duel. Ve druhém nám vyšel vstup a
měli jsme dvě velké šance, ale neproměnili jsme
je. Od té doby to s námi šlo z kopce. Zranili se
nám dva hráči a nebylo je kým adekvátně vyměnit. Pak už Dobromilice převzaly iniciativu
a zaslouženě vyhrálo lepší mužstvo. I přes porážku musím vyzdvihnout tři hráče, konkrétně
brankáře Lošťáka, Procházku na středu hřiště a
Sama Valentu. Dnes nám to ale na body po právu nestačilo. Ještě bych ale rád řekl, že na okresní
fotbal by měli jezdit tři sudí, protože, když přijede
jeden, je to pořád o tom, že na obou lajnách jsou
skalní příznivci klubu, a to ať už našeho, či soupeře a ztrácí to regulérnost. Bylo to znát i dnes, i

když musím říct, že to byl férový a klidný boj na
hřišti, kde se hrál fotbal a vyhrál lepší celek.“
Michal Rochla: „Jsem rád, že se nám podařilo
zvítězit. Myslím si, že jsme byli jednoznačně
lepším mužstvem. Neproměnili jsme hned na
začátku nějaké šance, nakonec jsme první inkasovali, ale ani to s námi příliš neotřáslo, dokázali
jsme brzy srovnat. Byli jsme v hodně okleštěné
sestavě, ale i tak dneska kluci předvedli skvělý
výkon a velmi dobře se doplňovali Kubíček se
Svozílkem na jedné lajně. Náš výkon ocenil i Jindřich Skácel, z čehož jsem měl i já dobrý pocit,
protože příliš často od něj slova chvály neslýcháte. Dneska nám to tak fakt vyšlo a musím za to
klukům poděkovat, zasloužená a cenná výhra.“

Nezamyslice
nás
stálo více bodů.“
Vrahovice

4:3
(2:2)

Branky: 45+10., 60. a 80. M. Přikryl, 45+20. Peřina – 10. Hanák, 45+1. Studený, 48. Bukovec.
Rozhodčí: Rek. Žluté karty: 16. M. Přikryl,
82. Musil – 14. Němec, 45. Hanák, 45. Petík.
Diváků: 98.
Sestava Nezamyslic: Dvořák – Dostalík, Oulehla, Král, Pavelka – Stejkora, Musil, Peřina,
Hájek, Špička – M. Přikryl. Střídali: J. Přikryl,
Plucnar, Machálek. Trenér: Marek Pavelka.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Michalec, Petík,
Prucek, Němec – Pokorný, Hanák, Doležel, Drmola – Studený, Bukovec. Střídali: Vybíral, Dospiva, D. Kratochvíl. Trenér: David Mezuliánek.
Pohledem trenérů:
Marek Pavelka: „Zápas jsme začali špatně a
prohrávali jsme. Potom bych řekl, že nás probudila bouřka, kvůli které byl zápas na nějakých
dvacet minut přerušen, a už jsme nastoupili
v lepším světle. Podařilo se nám srovnat ze stavu 0:2. Ve druhém poločase šel ale soupeř zase
brzy do vedení po pěkné střele. To se nám ale
podařilo opět otočit a musím říct, že i se štěstím
se nám to podařilo udržet, protože soupeř tam
ještě nastřelil břevno. Pro diváky tak určitě dobrá
podívaná se spoustou branek.“
David Mezuliánek: „Moje naštvanost došla
do nejvyššího bodu. Odpovídám za to, jak se
na hřišti prezentujeme i výsledky, i jak se na nás
dívají fanoušci vrahovického fotbalu. Včera se
stalo to, že se na nás dva hráči opět regulérně
vys*ali, což je Tomáš Varga a Martin Kratochvíl.
Ať si pan Varga dělá svůj byznys a klidně se na nás
vykašle. A k utkání asi tolik, že jsme měli dobrý
vstup do zápasu, kdy se nám podařilo dát i první
dvě branky. Po bouřce se ale zvedli i domácí a
vyrovnali ještě do poločasu. Na začátku druhého
poločasu se skvěle trefil Bukovec. Pak jsme ale
zcela vypadli z role. Přičítám to i ke zranění dvou
hráčů a tomu, že musel nastoupit i předseda,
který jinak chytává, tak bylo zkrátka znát, že nám
schází adekvátní náhrada. Soupeř nás přehrával
a my jsme odpadli, takže odjíždíme bez bodu.
A já zvažuji, zda vůbec budu chtít pokračovat.“
(jaf,sob)
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Parašutistům Dukly Prostějov začíná nová sezóna

PROSTĚJOV Hrdě drží prapor
místního sportu velmi vysoko a
zároveň trvale i z hlediska mezinárodního významu. Kdo? Parašutisté Armádního sportovního
oddílu Dukla Prostějov, kterým
zanedlouho odstartuje prvními
závody nový soutěžní rok 2022.

obvykle též za hranicemi. Vyrazili na
dvě soustředění do ciziny, konkrétně
je strávili v teple španělského přímořského městečka Empuriabrava,
kde pobývali v dubnu a květnu.
„Do Španělska vždy cestujeme pilovat skupinovou akrobacii. Stíháme
tam denně absolvovat až dvanáct secož je super. Jen někdy situaci
Marek SONNEVEND skoků,
komplikuje silný studený vítr, hlavně
Hanáci trénovali během celého napoprvé panovalo dost chladné
přípravného období jak tradičně počasí. Naštěstí při druhém tréninv domácích podmínkách, tak jako kovém kempu už bylo tepleji, tudíž

#VTCMVKXPÊ\¾D÷T\GURQFWPCFQRCFLGFPQJQ\RTQUV÷LQXUMÚEJRCTCwWVKUVčUTQ\
VCåGPÚORCF¾MGO
Foto: Facebook

Po startu Světového poháru v Chorvatsku přijde na řadu vojenské MS
můžeme být s přípravou spokojeni,“
pověděl vedoucí trenér ASO Dukla
Libor Jiroušek.
Po minulé sezóně definitivně
ukončil závodní kariéru a naplno
se věnuje své trenérské funkci,
kterou částečně převzal už loni.
„Je pravda, že mi bylo líto zahodit
všechny roky úsilí to někam dotáhnout a že pak, když už je člověk na
špici, toho všeho zanechat. Na druhou stranu převládl pocit, že mi to
úsilí už nestojí za chvilkový pocit vítězství. Prostě nastal čas se rozvíjet v
něčem jiném. Svou současnou práci
beru spíše jako pozici manažera, který musí zajistit co nejlepší podmínky
pro kvalitní trénink,“ řekl Jiroušek.
Před sebou mají prostějovští parašutisté zahajovací závod pětidílného seriálu Světového poháru
na přesnost přistání v Chorvatsku
(Rijeka, 10. až 12. června). Ten
bude následně pokračovat ve Slo-

0CVTCFKéPÊOUQWUVąGF÷PÊXGiRCP÷NUMWVTÆPQXCNKDQTEK#51&WMNCJNCXP÷UMWRKPQXQWCMTQDCEKK

vinsku (Bled, 8. až 10. července),
v Itálii (Belluno, 12. až 14. srpna),
v Rakousku (Thalgau, 26. až 28.
srpna) a ve Švýcarsku (Locarno,
23. až 25. září).
Hned po chorvatském dostaveníčku
však na řadu první největší vrchol

6iUD%HMOHNY\ERMRYDODY3DİtņL
YtWđ]VWYtYGHEOX
PAŘÍŽ, PROSTĚJOV Na další
skvělý úspěch v dosavadní kariéře
dosáhla na juniorce v Paříži mladá
prostějovská tenistka Sára Bejlek.
V singlu na Roland Garros prošla
mezi nejlepší čtyři hráčky a v deblu společně se svou semifinálovou
přemožitelkou ve dvouhře Lucií
Havlíčkovou ovládla čtyřhru. Ve
finále vítězný pár přehrál po setech 6:3, 6:3 Nikolu Bartůňkovou
a Celine Naefovou.
„Po těsné semifinálové porážce v
singlu jsem byla hodně zklamaná,
podařilo se to ale ustát. Vítězství mi
spravilo náladu,“ uvedla šestnáctiletá
naděje. „Z titulu mám radost, kterou
si chvíli užiju. A pak zase zpátky do
práce. Kariéra jde dál,“ dodala Bejlek, která z Paříže okamžitě odcestovala na ženský turnaj ITF v rakouském Pörtschachu.
Na juniorce v Paříži startovalo v hlavní soutěži hned sedm prostějovských
nadějí. Kromě Bejlek se nejdále do-

tohoto roku – vojenské mistrovství
světa CISM 2022. Uskuteční se od
20. do 30. června v rakouském Güssingu, půjde o 45. armádní šampionát v klasickém parašutismu a soutěžit se na něm bude ve skupinové
akrobacii, individuální akrobacii i

Foto: Facebook

přesnosti přistání, všechny výsledky
se navíc tradičně sečtou do absolutního pořadí jednotlivců i družstev.
„Věřím, že stejně jako v minulých
letech opět vybojujeme pro Českou
republiku nějaké medaile,“ doplnil
Jiroušek.

stal Jakub Menšík a Hynek Bartoň.
Pro oba tenisty skončil turnaj shodně ve 3. kole.
(lv)

FRENCH OPEN
Juniorky
Dvouhra – 1. kolo: .OLPRYLþRYi ± 0R\
DQRYi $UJHQWLQD     %UHQGD
)UXKYLUWRYi   ± 6LHUUDRYi $UJHQ
WLQD 7RPDMNRYi±/RYGHRYi
86$ %HMOHN  ±/DNL )LQ 
  âWUXSORYi ± /LP )U   
 2. kolo: %HMOHN ± 5RNRWRPDQJD
5DMDQRDK )U    3. kolo: %HMOHN
±1DHIRYi âYêF þWYUWÀQiOH
%HMOHN±$QGUHMHYRYi 5XV 
6HPLÀQiOH%HMOHN±+DYOtþNRYi  

junioøi
Dvouhra – 1. kolo: 0HQãtN  ±:LOOLDPV
86$     %DUWRĖ ± *RGVLFN
86$    2. kolo: 3LHF]NRZVNL
3ROVNR %DUWRĖ±%XVH 
3HUX 3. kolo:0HQãtN±0HULGD
$JLXODU âSDQČOVNR %DUWRĖ±3Ut
YDUD 6ORYLQVNR 

èNGPMCRTQUV÷LQXUMÆJQVGPKUQXÆJQMNWDW5CTC$GLNGMUGPGEJCNCUVTQHGLÊ\CXÊV÷\
UVXÊXLWPKQTEG(TGPEJ1RGP\X÷éPKVKRąGFUNCXPQW'KHHGNQXMQW Foto: Facebook

3@NOü@?P=P?@>TFGDNOD>FÑUµQJ?nFJG „Naše holky jezdily kromě sprintu parádně
,KJCµMNO<OPOµMIÁCJHîNO<-MJNOîEJQ< a byly jednoznačně nejlepší,“
➢ ze strany 31

BANJA LUKA, PROSTĚJOV
Předchozí MS se konalo už
v roce 2018, načež vinou covidových restrikcí následovala čtyřletá pauza. Letos do Banja Luky
přicestovalo 65 týmů z 22 zemí
celé planety včetně nejsilnějších
posádek z Japonska, Brazílie,
Argentiny či USA. Prostějovští
vodáci v této konkurenci znovu
potvrdili svou příslušnost k nejužší mezinárodní špičce – i po
koronavirové výluce.
Ženy TR OMEGA Tygříci v sestavě
Michaela Kratochvílová, Pavla Procházková, Lenka Vandasová a Hana
PROSTĚJOV Cyklistický oddíl
SKC Prostějov pořádá závod škol
O pohár statutárního města Prostějova 2022 v silniční cyklistice.
Uskuteční se ve středu 8. června od 9.30 hodin pod záštitou
primátora Františka Jury i jeho
náměstka Jana Krchňavého a za
finanční podpory města.
Centrem akce bude prostějovský
velodrom v Kostelecké ulici, kde v
den konání od 8.00 do 8.45 hodin
proběhne přihlášení účastníků s vý-

dejem startovních čísel. Zváni jsou
žáci i žákyně základních škol v kategoriích dívky a chlapci 1. a 2. třída,
3. a 4. třída, 5. a 6. třída, 7. a 8. třída,
9. třída.
První tři závodníci i závodnice v
každé kategorii a také nejlepší tři
školy celkově dostanou pohár. Do
konečného pořadí ZŠ se budou
započítávat dva nejlepší závodníci
a dvě nejlepší závodnice z každé
školy v každé kategorii. V případě
nenaplnění dvou účastníků v někte-

ré z kategorií se přičítá + 20 bodů.
Škola s nejnižším součtem umístění
vyhrává.
Aktéři si musí s sebou vzít jízdní
kolo, helmu a sportovní oblečení.
Trasa závodu bude následující: start
velodrom Prostějov, ulice Za velodromem, Hacarova, Polišenského, Za velodromem, cíl velodrom
Prostějov. „Holky a kluci, přijďte si
zazávodit na svých kolech, vyzkoušet cyklistiku na čas,“ vyzval ředitel
školního klání Petr Šrámek. (son)

usmíval se Zbyněk Netopil
Kašparová sice dojely v úvodním
sprintu až páté, ale pak už dominovaly. Postupně vyhrály head to head,
slalom i sjezd a tím triumfovaly také
v konečném pořadí!
Veteráni TR MASTERS ve složení
Zbyněk Netopil, Stanislav Hajský,
Michal Hric, Jan Šťastný, Zdeněk
Bozděch brali cenný kov z každé disciplíny. Skončili totiž třetí ve sprintu,
druzí v head to head a první jak ve
slalomu i sjezdu, tak celkově!
Muži TR HIKO (Aleš Daněk, David
Lisický, Jan Šťastný, Jan Havlíček) se
jako jediní neprosadili na bednu,
když v nejvíc našlapané kategorii

obsadili čtyřikrát páté místo (sprint,
head to head, sjezd, absolutně) a jednou čtvrté (slalom).
„Samozřejmě máme velkou radost.
Naše holky jezdily kromě sprintu
parádně a byly jednoznačně nejlepší, totéž se podařilo nám veteránům.
Kategorii Masters jsme po pravdě
upřednostnili před tou mužskou
a postavili silnou veteránskou sestavu, která zajížděla o něco rychlejší
časy než naši chlapi. Výkonnost ještě
pořád máme, devět medailí včetně
sedmi zlatých je super,“ zhodnotil
kapitán raftového Tomi-Remont
Prostějov Zbyněk Netopil. (son)

5XQWMCVGIQTKKPCOKUVTQXUVXÊUX÷VCQXN¾FNKVCMÆXGVGT¾PK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX WRTQUVąGF 
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Prostějovská volejbalová ikona Solange Soares rozebírá
AtiÔͺ nejen to, co stálo za nečekaným jedenáctým titulem žen VK
Díky tatínkům Káji Fričové i Kláry Faltínové,
partnerovi Simony Bajusz a dalším příznivcům
se zformovalo jádro nadšenců, kteří opravdu
hodně fandili. K nim se přidali další, potom se to
víc a víc nabalovalo, atmosféra byla čím dál lepší.
Jako když se někde mezi lidmi začnete usmívat,
nakazíte ostatní a za chvíli se smějí všichni...

vizitka
SOLANGE
SOARES

22051310854

✓ narodila se 1. července 1980
v brazilském Belo Horizonte
✓ celým jménem Solange Paula Pereira Soares
✓ kondiční trenérka A-týmu žen a trenérka mládeže
ve volejbalovém klubu VK Prostějov
✓ má za sebou vynikající hráčskou kariéru špičkové volejbalistky
✓ v mládí získala s reprezentací Brazílie titul
juniorské mistryně světa (1997)
✓ roku 2001 se přesunula do Evropy, konkrétně do Slávie
UK Bratislava, kde pomohla během sedmi let dobýt sedm
medailí ve slovenské extralize (čtyři zlaté a tři stříbrné)
✓ od léta 2007 působí ve VK Prostějov, zde se jako hráčka podílela
na zisku osmi mistrovských titulů i devíti Českých pohárů
yy aktivní kariéru ukončila v roce 2016, aby se hned přesunula
do realizačního týmu vékáčka coby kondiční trenérka a vedle
toho začala vést i klubové mládežnice
yy momentálně je hlavní trenérkou starších žákyň VK,
s nimiž vyhrála krajský přebor a postoupila
na závěrečný turnaj MČR U15
yy je svobodná
zajímavosti: má notoricky známou přezdívku Soli, vedle brazilského
občanství vlastní rovněž slovenské, řadu let nastupovala
za národní výběr žen SR, věnuje se charitě

sezóny mám všechno přesně
spočítané, kdy co jak dělat. Často
nejde o snadnou záležitost například
tím, že některé zápasy děvčata musí po
nezbytně prodělané dřině absolvovat ve
větší únavě s těžkýma nohama, aby měla
v sobě potřebný základ a vydržela pak se
silami až do konce sezóny. Tohle vhodně
vybalancovat není jednoduché, je nutná
vzájemná důvěra. Někdy třeba i za cenu
horšího výkonu, případně porážky v dílčím utkání dlouhodobé části. S tím, že je
podstatné být na kondičním topu – stejně jako herním – v úplném závěru, kdy se
rozhoduje o všem. Obecně to znamená
postupně přecházet z nabírání hrubé síly
k výbušnosti a rychlosti, což logicky nepřijde hned. Jde o proces, kde je potřeba
trpělivost, zatímco holky bývají pochopitelně netrpělivé. Některé trochu a jiné
víc. (usmívá se) Často jim připadá, že jsou
pomalé a skáčou málo. Já odpovídám,
že zlepšení přijde! Akorát mezitím musí
trochu přetrpět některé zápasy a být nejlépe nachystané na ty rozhodující. Nejen
podle výsledků mi připadá, že právě to náš
mančaft zvládl skvěle. Celou sezónu tvrdě
pracoval a forma vygradovala v extraligovém play-off. Díky tomu máme titul.“
yy Jak se vám spolupracuje s žijící legendou Miroslavem Čadou?
„Se všemi členy realizačního týmu stejně
jako se všemi hráčkami máme vynikající
spolupráci. Mirek Čada? Každý se ptá,
v čem je jeho tajemství, proč jsou jím vedená družstva natolik úspěšná. Podle mě
nejde o žádné tajemství. Prostě má takové znalosti, zkušenosti a celkově schopnosti podložené obrovským přirozeným
respektem, že jeho mančaft funguje. Má
svou pevně danou filozofii, kterou když
hráčky přijmou a vezmou za svou, tak se
dostaví výsledky i úspěchy.“
yy Rozhodlo uplynulý soutěžní ročník správné načasování?
„Přesně tak. Některé celky v ženské
UNIQA extralize měly z mého pohledu
nejlepší formu v jejím průběhu, třeba už
někdy v dlouhodobé části nebo před
play-off, případně na jeho začátku. A potom šly dolů. Naopak my jsme se vlastně
pořád zlepšovali, na vrcholu se udrželi až
do konce vítězného finále. Takže načasování bylo opravdu klíčové.“

přidali další, potom se to víc a víc nabalovalo, atmosféra byla čím dál lepší.
Jako když se někde mezi lidmi začne
někdo usmívat, nakazí ostatní a za chvíli
se smějí všichni. Takovým způsobem
postupně vznikla nesmírně pozitivní
nálada jak uvnitř našeho mančaftu, tak
všude okolo – včetně výborných fandů.
Za skvělé povzbuzování zaslouží obrovskou pochvalu i poděkování, především
finálové sérii vytvořili společně s brněnskými příznivci super atmosféru.“
·UR÷wPÚ TGCNK\CéPÊ VÚO
XGUNQåGPÊ/KTQUNCXèCFC
PC UPÊOMW WRTQUVąGF 
.WDQOÊT 2GVT¾w C 5QNK
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

yy Stejně jako dobrý
zdravotní stav?
„Samozřejmě ano. Pokud
počítám holky, jež v našem kolektivu dokončily sezónu, tak jediné
vážnější zranění prodělala Míša Beránková
s přetrženým vazem
na palci ruky. Což byla
nešťastná náhoda,
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF
kterým se ve vrcholovém sportu asi nikdy nelze úplně vy- Hlavně byl zasloužený, všichni pro něj
hnout. Takový větší úraz se nám však stal udělali naprosté maximum.“
za celý rok jediný, navíc Míšu vyřadil ze yy Je to svým způsobem nejcennější
hry na omezenou dobu několika týdnů, titul v porovnání s předchozími detedy nikoliv na hodně dlouho. Jinak hráč- seti?
ky zůstávaly kromě občasných nemocí či „Já si moc vážím každého z mistrovských
menších problémů a bolestí zdravotně titulů. Je pravda, že při zisku kteréhokoliv
fit, což je pro budování kondice i hry ex- z těch prvních deseti mezi lety 2009 až
trémně důležité. Stěžejní přitom bývá ve 2018 Prostějov vždy byl největším favorizdraví vydržet nesmírně náročný, až do- tem, protože měl hráčsky nejsilnější kádr
slova krutý úvod sezóny. Pokud se tohle a vlastně jen splnil předpoklady, v podpodaří, baby jej odmakají a nic většího je statě povinnost. Což ale neznamená, že
nevyřadí ani nezabrzdí, těží z toho nejvíc šlo o nějak lehkou věc nebo samozřejv úplném závěru. Důležité taky je nikoho most, také za tím stála spousta odvedené
nezničit, brát ohledy na jeho bolístky či práce. Aktuální zlato je tím cennější, že
omezení, jít do určité míry přes vhodně ho předem nikdo nečekal a bylo tvrdě
individuální přístup. Naše parta byla ma- vydřené, zároveň překvapivé i plným práximálně pracovitá, nehledala žádné vý- vem vybojované. Za úspěchem přitom
mluvy, nic neflákala, dřela na sobě. A po- stálo ohromné a dlouhodobé úsilí řady
slední dva měsíce zůstala skoro úplně bez lidí okolo, kteří mají svou důležitou roli.
absencí celá pohromadě, což se v takové Stejně jako vlastní hráčky. Též já se snamíře povede málokdy, týmovou práci to žím dělat svou práci nejlépe, a pokud to
posunulo neuvěřitelně moc dopředu.“
takhle vyjde, jsem šťastná.“
yy Jaké pocity provázely návrat na yy Přispěla k euforii i výrazná podpočeský vrchol po čtyřech letech?
ra fanoušků?
„Obrovský úspěch a pocity skutečně „Určitě ano, byl to jeden z velmi důlenádherné! Za těch patnáct let jsem žitých faktorů. Já jsem vždycky měla
v Prostějově zažila už hodně, deset ráda hrát před velkým počtem diváků
mistrovských titulů získaných v řadě za v bouřlivé kulise a vím, že většina sousebou bylo něco výjimečného a hlavně časných holek v našem týmu to má
ze začátku v prvních letech provázela podobně. Jakmile za nimi tímto způsotuhle historickou sérii úžasná atmosfé- bem někdo stojí, ještě víc je to motivura, která se letos při cestě za nečekaným je. Díky tatínkům Káji Fričové i Kláry
jedenáctým zlatem jakoby vrátila, zase Faltínové, partnerovi Simony Bajusz
ožila. Náš klub má dlouhodobě kvalitní a dalším největším příznivcům se zforpodmínky i zajištění, pevně vybudova- movalo jádro nadšenců, kteří každý
nou strukturu, teď navíc novou moderní zápas opravdu hodně fandili. K nim se

yy Netáhne vás to po tak dlouhé době
na jednom místě už někam jinam?
„V Prostějově jsem už patnáct let, mám
tu svůj druhý domov, cítím se tady výborně a moc spokojená. Ale jestli by
mě to někam táhlo, tak nejspíš domů
do Brazílie. Momentálně však dál zůstávám zde a neřeším, co nastane v budoucnosti někdy za dva roky, za pět let
nebo za deset. Prostě jdu sezónu po
sezóně a vždy uvidím, co přijde. Třeba někdy zkusím rok v Brazílii, kde už
mám rozdělané nějaké věci, zůstanu
tam, případně se zase vrátím sem. Takový je život, rychle se mění. Uvidíme, co
dalšího přinese.“
yy Jako trenérka jste dovedla starší
žákyně vékáčka k triumfu v krajském
přeboru a na finálový turnaj mistrovství republiky mezi šestnáct nejlepších družstev ČR U15. Díky čemu se
to povedlo?
„Tenhle tým tvoří velice šikovné, bojovné a zodpovědné holky, které na sobě
chtějí makat, mají touhu se zlepšovat.
Vzaly za svou filozofii, kterou jsem se jim
snažila nastavit od začátku sezóny. Za našimi společně dosaženými úspěchy tak
stojí spousta odvedené práce, dosažené
kvalitní výsledky jsou pak zaslouženou
odměnou i obrovskou motivací do dalšího pokračování. Máme radost, že Prostějov se ve věkové kategorii starších žákyň
po čase znovu vrátil mezi nejlepší v Česku, čímž ale samozřejmě nic nekončí. Je
to příslib pro budoucnost, který musíme
dál ze všech sil rozvíjet.“

22011410147

níku 2021/2022, že je něco takového
možné?
„Po zimním příchodu Kláry Faltínové
a Karin Šunderlíkové jsem věděla, že
náš tým v posíleném složení má velký
potenciál, který je však potřeba z něj
maximálně vytáhnout, což není vůbec
jednoduché. A to po všech stránkách,
včetně fyzické připravenosti. Kolegové
kondiční trenéři dobře vědí, nakolik je
dlouhodobá práce s družstvem z tohoto
hlediska náročná, my u hráček i hráčů nebýváme zrovna moc oblíbení.“ (smích)
yy Můžete dané téma víc rozvinout?
„Naším
nejdůležitějším a přitom nejslov rámci exkluzivního
žitějším úkolem je to, aby hráčky/hráči
interview
na tom byli fyzicky nejlépe v ten správný
pro Večerník
čas. Přitom máte v kolektivu dvanáct
se ptal
žen, z nichž každá má úplně jiné tělo
i osobnost. Tudíž při zachování týmoMarek
vé práce, která je ve volejbalu nezbytná,
SONNEVEND
musíte současně zvolit správný indiviyy Letošní mistrovská trofej žen duální přístup. Holky mě znají a vědí, že
Prostějova znamenala nemalé pře- to se mnou nemají vždy lehké, ale prostě
kvapení. Napadlo by vás během roč- mi musí věřit. Protože v rámci celé jedné

halu – a do hlediště se opět ve větší míře
vrátili fanoušci, kteří po celý ročník a zejména v play-off včetně finále vytvářeli
fantastickou atmosféru. Člověk si tenhle
návrat do krásných časů užíval tím víc, že
byl překvapivý. I když během vyřazovacích bojů už z našeho
týmu sálala taková síla, kvalita a odhodlání jít za společným cílem, že konečný
triumf nemohl nikoho
vyloženě šokovat.

22012820196

PROSTĚJOV Automat na
sběr mistrovských titulů, to
v barvách prostějovského
volejbalu není zdaleka jen
Miroslav Čada. Jedna zástupkyně něžného pohlaví
je po této stránce téměř stejně výkonná jako on. Je jí Solange Soares (na snímku).
Osm extraligových zlat vybojovala pod jeho vedením
s VK ještě jako hráčka, další
tři coby členka realizačního
týmu hanáckého klubu na pozici kondiční trenérky – ten dosud poslední je
stále v čerstvé paměti. Už před příchodem do vékáčka pak měla na kontě
čtyři primáty ve slovenské lize se Slávií
UK Bratislava a ještě v mládežnických
letech dokonce vyhrála s reprezentací
Brazílie světový šampionát juniorek.
Tím se dostáváme na šestnáct nejcennějších trofejí! Přesto „Soli“ pořád
zůstává skromnou ženou, jež se s námi
ochotně podělila o pocity a poznatky,
které se jí po dalších úspěších i v roli
koučky starších žákyň honí hlavou.
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Volejbalový klub se dohodl s klíčovou bomberkou ze Slovenska na prodloužení smlouvy
PROSTĚJOV Jedním z důležitých stavebních kamenů mistrovského úspěchu
volejbalistek VK Prostějov v uplynulé sezóně byla slovenská univerzálka Karin
Šunderlíková. Jako velká posila přišla na přelomu roku, výrazně pomohla k zisku
extraligového titulu, nevěděla však jistě, zda nadále zůstane. Nyní už je tato otázka zodpovězena. Dvaadvacetiletá úderná hráčka v hanáckém klubu pokračuje!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
„Pravda je taková, že zatím nevím. Momentálně to ani nechci řešit. Uvidíme, co přinese nejbližší budoucnost,“ říkala neurčitě Šunderlíková hned po rozhodujícím finálovém střetnutí
na téma, jestli setrvá v prostějovských službách.
Následně se rozmýšlela a jednala s vedením

vékáčka, ovšem na dálku, neboť brzy nastoupila do reprezentace Slovenska. A v ní je suverénně největší bodovou lídryní, například ve
středečním duelu letošní Golden European
League žen skórovala třiadvacetkrát!
Právě před tímto „federálním“ derby se celá
záležitost ohledně nejbližší oddílové budoucnosti razantní útočnice definitivně rozsekla.
„Mohu prozradit, že Karin i v příští sezóně
2022/23 bude hrát za Prostějov. Dohodli
jsme se s ní na jejím pokračování tady, uzavřela novou smlouvu,“ oznámil hlavní trenér
a sportovní ředitel VK Miroslav Čada.
Z jeho hlasu logicky zaznívala nemalá radost,

5NQXGPUM¾WPKXGT\¾NMC-CTKPiWPFGTNÊMQX¾RQMTCéWLGWXQNGLDCNKUVGM8-2TQUV÷LQX(QVQ4CFGM8¾ÿC
neboť zimní akvizice se rychle stala klíčovou
oporou místního družstva. „Jakmile se Karin
po předchozí tříměsíční pauze kvůli zdraví
dostala zpět do formy, byla velice důležitou
součástí našeho mančaftu. Proto jsme moc
rádi, že jsme ji udrželi,“ neskrýval Čada.

O herním přínosu Šunderlíkové ostatně
vypovídají dosažené statistiky v UNIQA
extralize ČR 2021/22. Ačkoliv absolvovala
pouze její druhou polovinu, stihla zaznamenat 374 bodů a v průměru na jeden set se tak
stala druhou nejčastěji skórující plejerkou celé

soutěže! Navíc na podání skončila s taktéž vysokým průměrem dosažených es pátá.
„Útočné zakončení a servis jsou jednoznačně dvě největší zbraně, jimiž Karin pomáhá
kolektivu. Ve své levačce má velkou ránu, zároveň ale dokáže podle situace zvolit i techničtější řešení. Kromě toho je povahově naprosto
pozitivní člověk, výborná do party. Není pochyb o tom, že dál bude jednou z největších
tahounek našeho týmu,“ zdůraznil Čada.
Setrvání stěžejní univerzálky je zásadním
krokem pro výstavbu kvalitního hráčského
kádru Hanaček na další ročník. Jeho drtivá
většina zůstala pohromadě, místo odcházející
smečařky Karolíny Fričové se povedlo získat
Jéssicu Silvu (Brazílie, dosud UP Olomouc)
a zbývá přivést už jen druhou nahrávačku.
Téma aktuálního složení soupisky prostějovských volejbalistek podrobně rozebereme v příštím vydání Večerníku!
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PRAHA, PROSTĚJOV Tradiční anketa Volejbalisté roku ČR
vyvrcholila slavnostním vyhlášením v pražském hotelu Pyramida,
tentokrát za uplynulou sezónu
2021/2022. A jedno z ocenění putovalo v rámci galavečera k hráčce
VK Prostějov.
Slovenská smečařka Karolína Fričová
ovládla kategorii MVP UNIQA extraligy žen, čímž naprosto zaslouženě
potvrdila svou pozici nejužitečnější
volejbalistky nedávno skončeného
ročníku elitní tuzemské soutěže. Až
za ní skončily finálové soupeřky z KP
Brno, taktéž smečařka Magdalena
Bukovská i libero Daniela Digrinová.
Mezi trojicí nominovaných v kategorii Trenér roku logicky nemohl
chybět hlavní kouč vékáčka Miroslav
Čada, který po loňském návratu do
čela realizačního týmu dovedl Hanačky až k nečekanému zisku mistrovského titulu. Anketní cenu však
za to neobdržel, neboť hlasující dali
přednost neméně úspěšnému lodivo-

trzebie, Polsko) a coby Volejbalistka roku
2021/22 Michaela Mlejnková (Le Cannet, Francie). Šlo o jejich čtvrté, respektive
už páté vítězství v této anketě za sebou!

Speciální Cenu za celoživotní dílo
plným právem dostal Pavel Schenk,
mistr světa 1966, stříbrný z olympijských her 1964, šestinásobný šam-

pion republiky, dvojnásobný vítěz
Poháru mistrů evropských zemí a bývalý excelentní hráč, posléze také trenér.
(son)
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VOLEJBALISTA ROKU
sşƚĢǌ͗
Jan Hardava.
ĂůƓşŶŽŵŝŶŽǀĂŶş͗ ŽŶŽǀĂŶǎĂǀŽƌŽŶŽŬ͕>ƵŬĄƓsĂƓŝŶĂ͘
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dovi Karlovarska i české reprezentace
mužů Jiřímu Novákovi.
„Kája Fričová si ocenění naprosto
zasloužila, protože je velmi komplexní hráčkou, v některých činnostech
hodně vyniká a v podstatě nemá slabinu. Navíc kralovala hned několika
extraligovým statistikám a má za sebou celkově vynikající sezónu,“ řekl
k prvenství Karolíny Mirek Čada,
který s ohledem na její reprezentační
povinnosti převzal trofej místo nepřítomné svěřenkyně.
V hlavních kategoriích triumfovali jako Volejbalista roku 2021/22 Jan Hadrava (Jas-

VOLEJBALISTKA ROKU
sşƚĢǌŬĂ͗
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Další nominované͗ ,
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ŶĚƌĞĂ<ŽƐƐĄŶǇŝŽǀĄ͘
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TRENÉR ROKU
UNDER AGE
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DOKONČENÍ
Z MINULÉHO
VYDÁNÍ

PROSTĚJOV Uplynulá
a nadmíru vydařená sezóna 2021/2022 měla
v podání prostějovských
volejbalistek spoustu důležitých aspektů, které
jsme podrobně rozebrali
s hlavním koučem žen VK
Miroslavem Čadou. Po
minulé úvodní části dnes
dokončujeme naše obsáhlé interview druhým
dílem.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
yy Často zmiňujete klíčový význam
množství i kvality odvedené práce. Co
ještě bylo pro zisk dalšího mistrovského
titulu stěžejní?
„Vzájemná důvěra. Hráčky musí stoprocentně věřit nám všem z realizačního

týmu v tom smyslu, že přesně víme, co
děláme. Že tréninky mají potřebnou
úroveň i náplň tak, aby forma rostla, vrcholná výkonnost přišla v pravou chvíli
a ony ji mohly prodat v zápasech, zejména těch nejdůležitějších. A naopak my
z realizáku musíme plně věřit holkám
tím směrem, že během celé přípravy
dají do svého úsilí maximum, stejně jako
v utkáních. Nic neošidí, budou pořád
pracovat naplno, ze všech sil bojovat,
snažit se. V případě našeho týmu tohle
skvěle fungovalo, i proto do sebe všechno dokonale zapadlo a nakonec jsme
společně dokázali dospět k takovému
úspěchu.“
yy Věřil jste už během rozjetého ročníku v dobytí extraligové medaile?
„Dlouho jsme byli v tabulce UNIQA
extraligy pátí a šéf klubu Petr Chytil asi
i pod dojmem tohoto umístění chtěl vyšší
ambice směřovat spíš až do příští sezóny
2022/2023. Já mu však trochu oponoval
a říkal: Pozor, náš mančaft má po vhodném
doplnění sílu, výborně funguje a úspěch
může vybojovat klidně už letos! Takhle
jsme debatovali, on případné medaili asi
moc nevěřil, kdežto já ano. Samozřejmě
jsem věděl, že také soupeři do toho půjdou
na krev a budeme to mít těžké. Ale zároveň
jsem vnímal obrovskou chuť i víru samot-

ných holek, jež velice chtěly placku, dělaly
pro ni maximum. Navíc odhodlání ještě
vzrostlo po bolestivém vyřazení v Českém
poháru, kde jsme o kousíček nepostoupili
přes Olomouc ze čtvrtfinále do Final Four,
včetně neproměnění dvou mečbolů na
konci domácí odvety. Tahle facka nás vyloženě upnula k lize, moc jsme toužili prorazit v play-off. A hodně náročná tréninková
zátěž se pak snášela mnohem lépe. Jakmile bylo potřeba víc zabrat kondičně, bez
reptání se to udělalo, ačkoliv do některých
zápasů děvčata šla s dost těžkýma nohama.
Podstatné bylo, že během vyřazovacích
bojů se veškerá dřina zúročila.“
yy Je letošní jedenácté zlato svým způsobem cennější než předchozích deset?
„Určitě ano. U všech deseti titulů získaných
v řadě za sebou mezi lety 2009 až 2018
jsme pokaždé byli největšími favority, měli
papírově nejsilnější kádr a vyhrát jednoznačně museli, byla to svým způsobem
povinnost. Byť ne úplně snadná, protože
sportovní historie je plná favoritů, kteří
svou roli nesplnili. My vždycky ano. Tentokrát jsme ale měli úplně jinou výchozí
pozici, pohybovali se celou dobu v lepším
středu tabulky a do play-off šli zespodu,
až z pátého místa. Tím větší překvapení
jsme způsobili, o to větší euforie zavládla.
Ta vítězná cesta byla nádherně emotivní
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zvlášť pro hráčky, které na tak velký úspěch
dosáhly poprvé v životě. A takových byla
v našem týmu drtivá většina. Obrovskou
radost si plně zasloužily, na tohle zlato
se bude dlouho vzpomínat. Proto jsem
holkám říkal, aby si moc vážily, co se nám
společně podařilo a v jak báječné atmosféře. Právě takové zážitky zůstávají člověku
v paměti natrvalo, jsou nezapomenutelné.“
yy Nezneklidňoval vás před vyřazovací
fází extraligové soutěže fakt, že jste během dlouhodobé části ani jednou neporazili Liberec či Královo Pole?
„Je pravda, že na Brno jsme celou sezónu
nemohli najít recept a třikrát mu podlehli
0:3, což nebylo dobré. To proti Liberci jsme

navzdory třem porážkám svedli aspoň vyrovnanější partie. Na druhou stranu jsem
holkám zdůrazňoval, že v play-off se všechno maže a je v podstatě jedno, zda do něj
jdeme z první, druhé, nebo páté pozice. Že
máme šanci naplno ukázat svou momentální výkonnost a jsme schopní porazit kohokoliv. Hráčky tohle vzaly za své, věřily v náš
tým, pevně šly za úspěchem. Zatímco u soupeřů bych řekl, že svůj herní vrchol měli už
dříve v průběhu ročníku, naopak v play-off
na tom z různých důvodů nebyli optimálně. Součet všech těchto faktorů hrál v náš
prospěch a najednou jsme měli volejbalově
navrch nejen nad Ostravou ve čtvrtfinále,
ale taky nad Duklou v semifinále i nad Krá-
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Frièová do Nìmecka,
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Prostějov (son) – V období po skončení klubové sezóny se každoročně
roztáčí kolotoč hráčských změn, příchodů a odchodů. Jen vždy nějakou
dobu trvá, než se jednotlivé přestupy
či hostování oficiálně oznámí. Proto se
zatím zaměříme převážně na pohyby
v kádru volejbalistek VK Prostějov.
Tentokrát byly pouze dva, přičemž
citelným odchodem je hlavně přesun
slovenské smečařky Karolíny Fričové
do ciziny. Kája se už delší dobu netajila
tím, že by si od příštího ročníku ráda
zahrála některou z renomovanějších
zahraničních soutěží, což jí skvělé výkony umožnily. A jde do německé
bundesligy. Druhá nahrávačka vékáčka
a prostějovská rodačka i odchovankyně Klára Dvořáčková naopak změní
dres v rámci české UNIQA extraligy.
„Klárka potřebuje pravidelně hrát zápasy, proto vzala Frýdek-Místek,“ prozradil nám otec Dvořáčkové, že jeho
dcera posílí Sokol.
Dílčími korekturami projde soupiska
žen Liberce, které jako největší favoritky skončily „až“ třetí. V létě tak do
Dukly zamíří nizozemská nahrávačka
Hyke Lyklema z Team 22 Arnhem, pro
niž půjde o první angažmá za holandskými hranicemi.

%HDFKRYÅWXUQDMHYSOQÅP
EÈKXGDÔÉVH0X]LN½ÔRYÅ
Prostějov (son) – Už od začátku května se v České republice naplno rozběhla
nová beachvolejbalová sezóna 2022.
V první polovině minulého měsíce se
do oficiálních turnajů tuzemského kalendáře zapojily zatím dvě prostějovské
hráčky. Letní pohár v Olomouci absolvovala odchovankyně VK Prostějov
Tereza Baláková, které se ve dvojici s brněnskou Nikolou Linhartovou moc nedařilo. Společně prohrály oba své zápasy
a obsadily tak dělené sedmnácté místo.
O něco lépe dopadla Kateřina Muzikářová z TJ OP Prostějov po boku Terezy
Ostranské (Šlapanice). V prvním kole
těsně zdolaly právě Balákovou a Linhartovou 2:1 (17, -16, 13), po následné
prohře 0:2 vítězně zvládly ještě jedno
střetnutí v opravách hladce 2:0 a až poté
definitivně vypadly porážkou 0:2. Což
znamenalo třináctou příčku. Mnohem
víc to páru Muzikářová, Ostranská šlo
na Letním poháru v obci Mokrá-Horákov. Holky tam sice na úvod podlehly
Šipošové a Tereňové 1:2 (19, -14, -5),
ale následně si poradily s duem Přerovská, Pantůčková 2:1 (-19, 15, 10),
přehrály Kozlerovou s Müllerovou 2:0
(16, 17) a vypadly až ve čtvrtfinále proti
sestrám Grančaiovým 0:2 (-12, -14),
pozdějším triumfátorkám. Samy skončily na páté pozici.

lovým Polem ve finále. Na konci sezóny
jsme opravdu byli nejlepší my, protože
náš mančaft vlastně neměl slabinu.
Výborně šlapal na všech postech
včetně klíčové přihrávky, proto
nás nikdo nenachytal ani riskovaným servisem navzdory
velké snaze. Navíc jsme zůstali
zdraví, což bylo rovněž moc
důležité.“
yy Rozhodl jste se ještě
pokračovat coby hlavní trenér další rok. Proč?
„Loni jsem se do čela realizačního
týmu znovu naplno vrátil s touhou dokázat,
že Prostějov stále má na to patřit do české
špičky i za situace, kdy ostatní nepřevyšuje
ekonomicky. Mým přáním bylo potvrdit
vysokou úroveň zdejší volejbalové práce
i proti konkurentům, kteří teď mají víc financí. Což se podařilo náramně, až nad očekávání. A po splnění téhle výzvy jsem si říkal,
že by nebylo špatné skončit na vrcholu. Na
druhou stranu jsem ale chápal argumenty
Mirka Černoška i Petra Chytila, kteří na mě
naléhali, že teď přece nemůžu koučování
položit, když všechno tak skvěle funguje,
a navíc se vrátíme do evropských pohárů.
Ačkoliv je to v mém věku už náročné, souhlasil jsem a ještě jeden rok zůstanu hlavním
trenérem. Půjde však o definitivně poslední
sezónu na téhle pozici, v sedmdesáti letech
koučovat fakt nechci.“ (smích)
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POSILY JESTŘÁBŮ?
STÁLE
VELKÁ
NEZNÁMÁ
9(ÿ(5NÍK
Co čeká hráče? Širší kádr. A individuál
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
„Aleš Totter chtěl od začátku vysloveně individuální přípravu. Taková
je domluva s hráči, co zůstali, i těmi
novými, co přichází a přijdou. Potom se setkáme, budou mít kolem
desátého července testy,“ uvedl
k nejbližšímu programu Jestřábů Ivo
Peštuka, nový sportovní manažer
prostějovského LHK.
Stejně tak jsou určení soupeři do
přípravy, z českých to bude Poruba,
Frýdek-Místek či Třebíč, z polských
Jastrzębie a Oswiecim. „Je možné,
že ještě něco vyplave, žádosti jsou
hlavně z klubů ze Slovenska, které
sem vyráží na trip. Ale to bychom
třeba udělali v rámci tréninku, tako-

vý tréninkový zápas, nic oficiálního,“
konstatoval Peštuka.
Jak vypadá skladba týmu? Klub trvale odmítá uveřejnit jména na další sezónu. Z posil potvrdil pouze odchovance
Martina Pěnčíka a šíří se spekulace
o návratu Matouše Venkrbce. Největší
otázkou je obrana. V ní muselo pro nedostatek beků v minulém ročníku hrát
i mnoho útočníků. „Samozřejmě jsme
to řešili. A chceme mít devět zadáků
místo osmi, možná deset. Sice jsou to
mladší kluci, kteří skončili v juniorce,
ale co jsme si zjistili, jsou šikovní. Tady
je problém v tom, že juniora není kde
v prostějovské mládeži vzít. A to ani
do tréninku...,“ posteskl si nad absencí
talentů Ivo Peštuka.
Hráče tak musí Jestřábi shánět po
okolních klubech. V minulosti klub
úzce spolupracoval s Pardubicemi,
ty ale našly farmu ve Vrchlabí, byť
v posledních dnech panují dohady,
zda tento stav vydrží. „Nebudeme
mít blízkou spolupráci. Ale co jsme
se bavili s manažery, tak nikdo nemá
problém řešit hráče na hostování, že
nechají mladé kluky u nás rozehrát.

Brankáøem sezóny
byl zvolen Málek
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Aktuálně nemáme ani s jedním klubem problém. Nikdo se nevyjádřil
v tom smyslu – do Prostějova ho
prostě nedáme,“ prozradil Peštuka.
Na dotaz Večerníku zmínil i situaci
kolem Olomouce. „Ta je specifická,
náš majitel není s panem Fürstem
na stejné notě. Je ale možné, že se

někdo objeví. Byli zde Honza Štefka
a Pepa Podlaha, byť prvně jmenovaný se rozhodl pro lepší nabídku ze
Vsetína. A Pepík skončil, nemám ani
zprávu, jak a zda bude pokračovat,“
upřesnil sportovní manažer.
Zmínil ale také stadion. Aktuálně
se zde rekonstruuje, výsledkem by

Foto: Michal Sobecký

měly být třeba nové sedačky v hledišti. „Bude to nádherné. Chodím se
skoro každý den dívat. Myslím, že se
zimák hodně osvětlí a oživí. I to prostředí bude kulturnější. Diváci budou rádi, že už jim sedačka necvakne
zadek a bude větší pohodlí,“ věří Ivo
Peštuka.
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MICHAL SOBECKÝ

Šance, kterou

Jestřábi nevyužili
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Jsou hráči, kteří jsou bráni za hvězdy,
tahouny, opory. A pak jsou tu tací,
kteří jsou spíše bráni jako doplnění,
výpomoc. Jasná checking line. Pak je
zde samozřejmě pár takových, co jsou
zhruba mezi. Těch ale příliš tolik není.
Obvykle se dají hráči každého týmu
snadno rozdělit právě do těchto tří
kategorií.
V případě Josefa Podlahy to byla
právě checking line. Hrával ve čtvrté
formaci, navíc nepravidelně, ne vždy
se do zápasu vůbec dostal. Jeho ice-time byl malý, vytížení také. Zdálo
se být jasné, že velkou důvěru trenérů
nemá. Což byla, alespoň podle autora tohoto příspěvku, chyba. Podlaha
disponuje dobrou postavou, na svůj
věk solidními zkušenostmi. A když
už měl možnost, ukázal, že je na ledě
aktivní, dobře bruslí a umí si vytvořit
příležitost.
Bohužel v Prostějově zastával nevděčnou roli. A napravovat si chuť
v Hodoníně, který hrál bídně, a ještě
hůře se v něm dýchalo – ostatně sám
Josef Podlaha pro Hokej.cz uvedl, že
tam bylo špatně úplně vše – to už vůbec nepřidá. Podlaha se tak po sezóně
rozhodl skončit. Podle vyjádření Ivo

Peštuky, asistenta trenéra u Jestřábů,
ani on nevěděl, co s mladým útočníkem bude. Konec Podlahy se ale dá
pochopit naprosto jasně, ztráta motivace. Poté, co nedostal větší prostor
v minulé sezóně, ač v mladém týmu jej
dostat mohl a měl, se není moc čemu
divit.
Není to přitom z poslední doby jediný takový případ. Jmenujme také
Lukáše Motlocha. Ten sice neskončil
kariéru. Ale pro malé vytížení odešel
za hranice. Pravdou je, že ve dvou
sezónách za Prostějov bodoval minimálně. Jeho role se zde ale posunula.
A nebyla o nic vděčnější než Podlahova. Připomeňme přitom, že ve Frýdku-Místku ukázal, že umí být platný
i jinak než na černou práci. V poslední
sezóně tam zapsal pěkných 18 bodů.
Zatřetí je pak otázkou, co bude s mladým Janečkem. Z dřívějších vyjádření
trenéra Tottera ale plyne, že z předešlého ročníku zůstávají jen čtyři hráči. A mezi nimi Janeček není. Snad se
uchytí jinde. Byla by škoda, kdyby
měl další odchovanec skončit. Stejně
jako to, kdyby se začalo o prostějovském hokeji šuškat jako o klubu zmařených šancí a nadějí.

Prostějov (sob) – Chance liga
už zná svého nejlepšího brankáře. Výběr byl složitý, kvalitních
brankářských výkonů se ukázalo
více. Nakonec ale sportovní manažeři, kteří měli právo volby,
ukázali na vsetínského brankáře
Jakuba Málka. Ten prožil skvělou sezónu. Teprve dvacetiletý
gólman se stal trochu nečekaně
brankářskou jedničkou Vsetína.
Z této pozice dostal zkušenějšího
Davida Gábu. Nakonec v sezóně
odchytal 32 zápasů. A ve všech
statistikách patřil mezi nejlepší
tři gólmany v soutěži. Ať už se
jednalo o úspěšnost zákroků,
průměr obdržených gólů, nebo
množství vychytaných výher.
Mladý brankář ale na Valašsku
nevydržel. Po sezóně zamířil do
finského ligového Tampere. Ve
Vsetíně ale nemusí tolik smutnit.
Do týmu totiž přišel jiný, stejně
tak kvalitní brankář Maxim Zhukov. Zajímavostí je, že se Málek
stal nejlepším brankářem právě
před Zhukovem.

Poruba pøivedla
další hráèe
Prostějov (sob) – Pořádně velké
ambice měla ostravská Poruba
v předešlých dvou letech. V obou
případech se ale stalo, že se záměry a cíle nesetkaly s realitou.
Porubě se ročníky nepovedly.
A tak přišel výprodej. V posledních týdnech ale už také oznamuje příchody. Mezi prvními byl
i exprostějovský brankář Ondřej
Bláha. Nyní Ostravané oznámili
další nová jména. Klub potvrdil
příchod produktivního obránce
Jiřího Klimíčka, rovněž někdejšího hráče Prostějova. Dále také
čtyř útočníků. Vojtěch Střondala
a Tomáš Vildumetz za sebou mají
skvělé sezóny. Oba by měli být
oporami. Jako zkušený hráč přichází Jakub Šlahař, který si určitě
bude chtít spravit chuť po těžkých ročnících ve Zlíně. Pátým
do party je Vít Christov. Krátce
působil v extraligových Českých
Budějovicích, poté svůj osud svázal s Frýdkem-Místkem. A nyní
se o kousek stěhuje, do Ostravy.
Ve všech případech jde ale o kvalitní hráče, v případě Klimíčka
o objev sezóny, u Tomáše Vildumetze už o vyzkoušenou klasiku.

22060210957

PROSTĚJOV Až za měsíc a půl
začne společná příprava Jestřábů.
I tak v klubu ale dochází ještě
k řadě kroků, které mají celek připravit na novou sezónu. Základní
harmonogram je ale jasný.
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Na prostějovských kurtech proběhl 29. ročník tenisového challengeru mužů

UNICREDIT CZECH OPEN POTVRDIL21<+%+i2+è-18¦*1%*#.'0)'47
PROSTĚJOV Ve skvělé kondici zůstává tenisový turnaj UniCredit
Czech Open, což opět prokázal jeho devětadvacátý ročník. K radosti pořadatelů navíc na prostějovské antuce dominovali zástupci nastupující domácí a současně prostějovské generace.
A samotné finále bylo ryze prostějovské! Vítězem se nakonec stal
Vít Kopřiva, když třiadvacetiletý hráč v největším kariérním finále
přehrál o pět let mladšího Dalibora Svrčinu. Po pěti triumfech na
nižším okruhu ITF si tak připsal zisk premiérového challengerového titulu.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
„Každý ředitel turnaje si přeje, aby se
do finále dostal domácí tenista. My
jsme měli české hráče na obou stranách kurtu, což je něco úžasného.
To, že navíc šlo o kluky z Prostějova,
je neuvěřitelné. Taková ta třešnička
na dortu,“ těšilo složení finále ředitelku UniCredit Czech Open Petru
Černoškovou.
V podobném duchu hodnotil vyvrcholení prostějovského challengeru
také prezident Českého tenisového
svazu a prezident Tennis Europe.
„Svazová filozofie je u nás dlouho-

době daná. Chceme dávat šanci
našim mladým klukům. Snažíme
se pootevřít jim tu těžkou bránu do
velkého tenisu. K tomu slouží i prostějovský turnaj, který dlouhodobě
podporujeme a podporovat budeme i nadále. Nejde jen o Dalibora
Svrčinu a Vítka Kopřivu, kteří se dostali do finále. Mezi nejlepšími osmi
byl třeba Martin Krumich startující
na divokou kartu. Dorostenci dostali
možnost vyzkoušet si kvalifikaci na
mužském turnaji. To všechno má
pro nás velkou cenu,“ říká Ivo Kaderka.
Po čtyřech letech se vrátila do pozice titulárního partnera UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia
a šlo o vydařený návrat. „Působíme
na českém i slovenském trhu a z tohoto pohledu nás těšila česko-slo-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
venská federální derby v semifinále.
Obsazení finále pak překonalo i naše
představy. Máme radost, že jsme
zpátky. Přestože jsme před několika
lety na chvíli z turnaje odešli, zůstaly
korektní vztahy a ty umožnily návrat. Po pauze jsme letos zpět a rádi
se v příštích letech vrátíme,“ prohlá-
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

sil generální ředitel prestižního bankovního domu Jakub Dusílek.
Spokojený byl také šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek, který vyzdvihl
skvělou práci organizačního týmu v čele
s manželkou Petrou

GRKQDOLNREUDWX´

PROSTĚJOV Před začátkem turnaje
UniCredit Czech Open Vít Kopřiva
(na snímku) doufal, že se mu vrací
forma, kterou aktuálně chvíli marně
hledal. Do fazóny se ovšem hráč TK
Prostějov dostal v ideálním okamžiku. Na domácí antuce nenašel přemožitele a stal se pátým českým vítězem
v historii. „Po mečbolu jsem měl slzy
v očích. O takovém okamžiku jsem
snil,“ popsal své emoce čerstvý vítěz
prostějovského challengeru.

Ladislav VALNÝ
yyVaše jméno bude zapsáno v galerii
vítězů. Jak se cítíte ve společnosti Radka Štěpánka, Jiřího Veselého nebo Pabla Andujara?
„Je to něco neskutečného! Pokaždé
jsem při procházení areálem pročítal

desku se jmény vítězů. Všichni vítězové byli neskuteční tenisté. Je pro mě
neuvěřitelné, že tam bude také mé
jméno.“
yyCo pro vás titul znamená?
„Obrovskou radost. Vždy jsem toužil
vyhrát titul na challengeru, přál jsem
si zažít tu chvíli, kdy jdete pro trofej.
Konečně se to podařilo, navíc doma,
před kamarády a rodinou. Měl jsem
slzy v očích. Doufám, že nezůstane
u jednoho vítězství.“
yyV Prostějově jste doma. Jak se vám
hrálo před velkým počtem fanoušků?
„Parádně. Troufnu si říci, že mě fanoušci
několikrát dohnali k obratu ve chvílích,
kdy se nedařilo. Z tribun jsem čerpal sílu.
Diváci mi neuvěřitelně pomohli. Moc si
cením, že na české hráče celý týden chodili a podporovali nás.“

yy Některé tenisty tlak domácího
prostředí svazuje. Vám to nevadilo?
„Není to jednoduché, ale už jsem
v Prostějově několik ročníků
odehrál, takže jsem věděl, jaké
to bude. Několikrát mi nevyšel
nějaký těsný zápas, to zamrzelo. Tentokrát se podařilo zvládnout těžké první kolo, v němž
jsem zvládl těžké třísetové utkání. Docela mě to uklidnilo, další
zápasy už byly v pohodě.“
yy Český tenista dosáhl na titul po
pěti letech, v domácí režii bylo celé
finále. Co tomu říkáte?
„Myslím, že pro celý český tenis je
to dobrá zpráva. Ohromný úspěch.
Mám radost, že jsme se s Daliborem
dostali do finále. Oba jsme předváděli dobrý tenis, myslím, že všichni

a ocenil přístup turnajových
partnerů. „Můžete mít ty nejlepší spolupracovníky, na které mám
štěstí, ale bez peněz turnaj pořádat
nejde. Proto si vážím podpory Českého tenisového svazu v čele s prezi-

dentem Ivo Kaderkou a UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia.
Neobrátily se k nám zády a i díky jejich podpoře byl také letošní ročník
turnaje úžasný,“ usmíval se po skončení všech bojů na kurtech NTC
MORAVA Černošek.
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Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

byli spokojeni.“
yy Jak vnímáte postup na žebříčku
ATP, kde jste se dostal
poprvé do světové stopadesátky?
„Každý postup souvisí
s jednotlivými výhrami. Pochopitelně mě
to těší, chci se ale posunout ještě výš. Pro letoš-

ní sezónu nemám žádný konkrétní cíl,
přesnou metu. Chci vyhrávat a až pak
se dívat na žebříček.“
yy Premiérový titul by si zasloužil
oslavu. Na to ale v následujících týdnech čas nebude, že?
„Téměř žádný. Na prostějovský turnaj
navazuje další challenger v Bratislavě,
pak pojedu do Francie a na kvalifikaci ve
Wimbledonu. V Londýně mě čeká premiéra, o motivaci mám postaráno. Chtěl
bych udělat nějaký dobrý výsledek.“

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

22052710936

CO VÁS
ÈEKÁ PØÍŠTÌ?

Další ohlédnutí
za UNICREDIT
CZECH OPEN 2022
chystáme
do pøíštího
èísla
Veèerníku!
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BASKETBAL A VOLEJBAL
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PROSTĚJOV V nejvyšší soutěži
budou během sezóny 2022/2023
bojovat prostějovské basketbalistky U19. Dívčí tým se totiž díky
výborným výkonům dostal do
extraligy. Základní část vyhrál, ve
finálové skupině skončil třetí. Vše
rozhodla baráž, které se zúčastnily tři celky. A Prostějov v ní dokázal bodovat. Následovala tak velká
postupová radost hráček i trenéra
Pavla Švécara. „Beru to jako návrat, návrat k vyšším metám. Jsem
moc rád, že jsem u toho mohl být
a holkám pomoci,“ vyjádřil se
spokojený kouč.

hlavičkou K2 Prostějov. Dokázaly
totiž postoupit do extraligy, když
porazily o pět bodů v rozhodujícím
zápase celek KP Brno. „Trochu to
pokazila nesestupová sezóna a pak
jedna nedokončená. Cíl jsme ale
před ročníkem měli jasný: baráž
a pokusit se postoupit. Soutěž přitom proběhla podle předpokladů.
U17 zvítězila, přitom jsme poslední
dvě utkání kvůli nemoci neodehráli. Nakonec jsme ale do baráže nešli
a soustředili se spíše na U19,“ ohlédl se za dějem v uplynulém ročníku
trenér Pavel Švécar.
Následně připomněl cestu, jakou
– v základní části velice úspěšMichal SOBECKÝ tým
ný – za postupem podstoupil.
Pěkný sportovní úspěch se povedl „V posledním kole do toho spadlo
basketbalistkám U19 hrajícím pod KP Brno, Jablonec se pak baráže

vůbec nezúčastnil. A hrálo se na
palubovce Ústí nad Labem, vítěze
základní části,“ uvedl Švécar.
Před rozhodujícím kláním mladé
Prostějovanky ještě odehrály tři přípravná utkání, aby neztratily tempo
a herní rytmus, protože mezi baráží
a základní částí byla měsíční pauza.
Obavy ale byly zbytečné. „První zápas byl vyrovnaný po celou dobu,
po půlce to bylo o bod. Rozhodla
třetí čtvrtina, kdy jsme si vytvořili
desetibodový náskok,“ usmíval se
kouč.
Jenže, poté přišel nečekaný zádrhel.
A drama na samotný závěr sezóny.
„Brno překvapivě vyhrálo. Byli jsme
tedy v situaci, kdy jsme taky nutně
vyhrát potřebovali. Královo Pole
nás následně nepřekvapilo, nedoká-
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zalo střílet body. Jen díky našim faulům mělo hody trestné. Nakonec
jsme měli náskok až dvacet bodů,“
ohlédl se za dalším duelem. Následně Brno náskok stáhlo na bodů
pět, tým K2 totiž nasadil do zápasu
i hráčky z lavičky. Po utkání se ale
stejně slavilo. „První zápas nám
zejména rozhodly Monika Fričová
a Aneta Kytlicová. Dík ale patří celému družstvu. Jak za postup, tak za
celou sezónu. Mají skvělý kolektiv,
byl jsem u toho rád,“ vzkázal hráčkám na dálku. Nyní čeká hráčky
krátká pauza. A pak příprava na novou, nyní už extraligovou sezónu.
„Bude to těžké, s tím počítáme. Ze
tří tréninků uděláme čtyři. Doufám,
že se nám podaří zvýšit úsilí a udržet nadšení,“ těší se Pavel Švécar.
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Foto: Facebook
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PROSTĚJOV Poslední z osmi
Ukázkových hodin volejbalu,
s nimiž klub VK postupně navštívil osm různých základních škol
v Prostějově, měla nejzvučnější
personální obsazení. Na ZŠ Jana
Železného totiž zavítal asistent
hlavního kouče Lubomír Petráš
společně s kvartetem členek hráčského kádru ženského A-družstva
vékáčka.
Mezi děti přišly nahrávačky Simona Bajusz a Klára Dvořáčková,
smečařka Pavla Meidlová i blokařka Petra Kožoušková. „V tomhle složení jsme absolvovali tři
týdny trvající posezónní přípravu.
A volejbalovou předváděčku na ZŠ
Jana Železného jsme si vzali jako
součást tréninku, takové příjemné
zpestření,“ řekl Luboš Petráš.
Celou Ukázkovou hodinu v rámci
tělesné výchovy školáků a školaček logicky vedl asistent hlavního
trenéra staronových mistryň České republiky. Speciální vyučování

PROSTĚJOV Poslední volejbalovou akcí definitivně končící
klubové sezóny 2021/2022
v hale Národního sportovního
centra Prostějov byl závěrečný turnaj aktuálního ročníku
Poháru Olomouckého kraje
starších žákyň.

ňovic, České Třebové, domácího
VK Prostějov a také hned dva výběry
Olomouckého kraje v rámci přípravy na blížící se letní olympiádu mládeže, jejíž volejbalová část proběhne
koncem června právě v NSC PV.
EXKLUZIVNÍ
„Osm družstev jsme rozdělili do dvou
reportáž
základních skupin po čtyřech, kde se
pro Večerník
utkal každý s každým. Následně přišly na řadu zápasy play-off o konečné
Marek
umístění, ale výsledky nebyly tolik
SONNEVEND
důležité. Hlavní cíl spočíval v tom,
Klání se zúčastnily týmy VAM Olo- aby si holky na závěr sezóny co nejlémouc, Šternberka, Uničova, Bohu- pe zahrály a měly z volejbalu radost,“
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přiblížil šéftrenér mládeže pořádajícího vékáčka Aleš Novák.
Za prostějovský kolektiv nastoupila
i děvčata širšího kádru, neboť největší opory volejbalového mančaftu VK
U15 nedávno startujícího na mistrovství republiky se posunuly právě
do zmíněných krajských výběrů. Jež
celý turnaj v Národním sportovním
centru logicky ovládly, byly herně
nejsilnější. „Uvidíme, jak se našim
děvčatům bude dařit na olympiádě
mládeže. Věřím, že doma zabojují
o vysoké umístění,“ nadhodil Novák.
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otevřela obligátní rozcvička, po níž
si holky i kluci zkoušeli základní volejbalové údery. Potom si jednoduše pinkali, absolvovali různé menší
soutěže. A nakonec došlo také na
hru přes síť.
„Musím říct, že to s dětmi byla zábava. Rádi jsme jim trochu víc před-

stavili náš krásný sport a ukázali ho
zblízka, aby si volejbal každý sám
vyzkoušel. V příštím školním roce
určitě budeme pokračovat, na takové projekty je potřeba si udělat čas,“
souhlasí Petráš s vedením mládeže k aktivnímu zdravému pohybu.
(son)

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

8QNGLDCNQXÆUVCTwÊå¾M[P÷8-2TQUV÷LQXPC\¾X÷TGéPÆOVWTPCLK2QJ¾TW1NQOQWEMÆJQMTCLG7X0¾TQFPÊOURQTVQXPÊO
EGPVTW28
Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Roli favoritek potvrdily volejbalistky České republiky v obou derby zápasech Golden European League žen 2022
proti Slovensku. Na dvou shodných čtyřsetových výsledcích se
podílely i dvě hráčky VK Prostějov – každá na jedné straně.
Ve 3. kole základní skupiny B Zlaté
Evropské ligy měl výhodu domácího prostředí tým SR, který však
uprostřed minulého týdne v Nitře
podlehl navzdory dost vyrovnanému průběhu 1:3 (-20, -21, 23, -22).
Za hosty nastoupila v základní se-

2¾PQXÆ(CNVÊP XRTCXQ C(TKéHCPFKNK
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XQNGLDCNKUVGMè4PCF54 Foto: internet TGEJ (QVQCTEJKX6QO¾wG(CNVÊPC
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stavě smečařka vékáčka Klára Faltínová, na hřišti vydržela dvě sady
a zaznamenala 3 body. Slovenky
extrémně držela prostějovská univerzálka Karin Šunderlíková, leč ani
jejích 23 bodů na úspěch nestačilo.
„Podaly jsme určitě lepší výkon než
předtím v Chorvatsku. Sice jsme
znovu hodně chybovaly, ale také
dělaly spoustu dobrých věcí. Cítíme,
že se každým dnem víc a víc zlepšujeme. Nastartoval nás hlavně získaný
set, bohužel jsme pak měly obavy víc

riskovat. Přesto věřím, že další zápas
odehrajeme ještě kvalitněji,“ říkala
ve středu večer Karin Šunderlíková.
Úvodní dva sety sobotního duelu
v Karlových Varech, což tedy vlastně byla vzájemná odveta, její slova
platila. Slovenské družstvo vydřelo
v koncovce první část, sahalo rovněž
po zisku druhého dějství. Jeho závěr
však urvaly Češky, aby se ve zbytku
střetnutí už neohlížely zpět k výsledku 3:1 (-23, 23, 15, 17). Na obratu
se výrazně podílela Klára Faltínová,
jež naskočila z lavičky na sklonku zahajovací sady a zahrála výborně (12
bodů). Účku VK se dařilo především
zpočátku, s přibývajícím časem byla
Šunderlíková pozorněji bráněna
a dohromady nasázela 17 bodů.
Zajímavostí odvetné exfederální bitvy bylo, že na západě Čech
osobně fandili dva velcí příznivci
volejbalového Prostějova a současně otcové zainteresovaných dcer.
Pánové Faltín a Frič (tatínek Karolíny Fričové, která z Hané odchází),
ovšem tentokrát povzbuzovali logicky proti sobě. Přesto si kamarádsky

ãXQGHUOtNRYi
5NQXGPMC-CTKPiWPFGTNÊMQX¾ éÊUNQ RąGMQP¾X¾éGUMÚFXQLDNQM
Foto: internet

popovídali, viz připojený snímek.
Výběr ČR má teď po dvou triumfech slibně našlápnuto k postupu
na závěrečný turnaj Final Four,
k jistotě mu stačí v posledním
utkání skupiny získat na vlastní
palubovce dva sety proti Chor-

vatsku (sobota 11. června, 19.00
hodin, Zlín). Možná je ale nebude ani potřebovat, pokud kolektiv
Slovenska již předtím sebere aspoň
bodík právě balkánskému souboru.
Hraje se ve středu 8. června od 16.30
hodin v Popradu.
(son)
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