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a tipy do kuchyně, zahrad
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Martin ZAORAL
PROSTĚJOV Podobnou zkušenost by nechtěl prožít žádný muž. František S. byl v dětství až nepřirozeně štíhlý,
ve 12 letech mu navíc začala růst ženská prsa. Jeho spolužáci se mu tehdy smáli. „Prsa mi trčela i přes tričko, hrozně
jsem se styděl. Naučil jsem se tedy nepřirozeně hrbit,“ ohlédl se do minulosti dnes sedmačtyřicetiletý František S.,
který všem podobně postiženým mužům doporučuje operaci. Podle odborníků se počet případů obtíží způsobených hormonálními poruchami v populaci
výrazně zvyšuje. Za tímto trendem může stát
hromadění látek v přírodě působících stejně
jako ženský pohlavní hormon estrogen.
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Kávièku si odepøe
Prostějov (mik) – Drahota vládne
i v Prostějově a našinec začíná škudlit.
Tedy šetřit. V poslední době si i motoristé kromě drahých pohonných hmot
stěžují i na stále rostoucí ceny služeb
čerpacích stanic. „Ještě před rokem
jsem se tady často stavoval na kávu za
devětadvacet korun z kvalitního kávovaru. Dával jsem si ji za devětatřicet
a později i za pětačtyřicet, to už za skřípění zubů. Minulý týden ji ale zdražili
na devětačtyřicet korun. Za malý kalíšek kávičky tolik peněz! Ne, to si už
odepřu,“ hudroval před vrahovickou
čerpací stanicí muž středního věku.
Za necelou „pajsku“ si doma skutečně
uděláme takové kávičky hned tři...

Pro koho je
ten parèík?
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„Myší díra“ se dočká rozšíření.
Velmi potěšitelnou informaci získal Večerník od prostějovských
radních. V rámci první etapy rekonstrukce vrahovického Sídliště
Svornosti dojde také konečně na
úpravu části Říční ulice vedoucí
k dálničnímu podjezdu. Městu se
podařilo vykoupit pozemky a tak
dojde k rozšíření komunikace.
&21É68',9,/2

Michal SOBECKÝ

Prostějov (mik) – Nově vybudované
parkové zákoutí před hlavním nádražím v Prostějově se lidem líbí. Což o to.
Ovšem stále více z nich si klade otázku, pro koho byl vlastně zřízen. „Od
té doby, co do toho parčíku nechalo
město instalovat lavičky, tak na nich
vysedávají bezdomovci nebo Romové.
O tom, jaký zde dělají bordel, snad ani
nemusím mluvit,“ zavolala do redakce Večerníku pořádně naštvaná žena
z Prostějova.

5R]WUzLWÙS½QVHYU½WLO
Prostějov (mik) – Večerník minulé
úterý večer pozoroval zhruba sedmdesátiletého pána, který na jedné
z čerpacích stanic „čepoval“ do své
postarší škodovky benzín. Vůbec
nevypadal na žádného podvodníka,
přesto hned po natankování nasedl
do vozidla a ujel bez placení. Zatímco obsluha stanice se už chystala
volat policii, senior se obloukem na
benzínku vrátil. „Paní, promiňte, já
zapomněl zaplatit! Jsem hodně roztržitý,“ omlouval se ještě asi pětkrát
pán z Prostějova. Vše nakonec skončilo vzájemnými úsměvy.

Foto: Michal Sobecký

ALOJZOV Léto je tady? Vypadá to tak. Příroda už je dávno probuzená, pomalu se nám teploměr přehoupl i ke dvaceti
stupňům Celsia. Hlavně se však ve velkém rozjely venkovní sportovní akce. Jedna z nich Alojzovské kopce přilákala více než
sto běžců – malých, velkých, začátečníků i zkušených sportovců a sportovkyň. Radost z pohybu však byla společná všem.
Stačilo se podívat na startovní pole a taky později na ty, kteří vbíhali do cíle. Ať byli první, nebo předposlední, kromě únavy
se na obličejích účastníků zračila hlavně spokojenost. A kupodivu ani kopcovitý terén úsměv většině lidí z tváří nesmyl. Ono
se potvrzuje to, co bychom si měli mnozí z nás říkat častěji, že s úsměvem jde všechno lépe.

Agentura
Stávající rekonstrukce zimního stadionu v Prostějově se okamžitě zastavuje!
Rozhodla o tom mimořádná z nejmimořádnějších schůzí rady města, která
se konala kupodivu už včera, tedy v neděli. Projednávaný bod byl podle informací Agentury Hóser tak závažný,
že prostějovští konšelé sekli s hráběmi,
sekačkami a rýči a ze svých zahrádek
spěchali na radnici.
„Dostali jsme nabídku od nejmenované
firmy, která se musí bezodkladně projednat už dnes,“ informoval už v neděli

„7 dnù Veèerníku v kostce“
<CWRN[PWNÚOKFP[UGQJNÆFN/CTVKP<CQTCN

•• Pondělí ••
Zoon politikon. „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější
z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice,“ varoval už starověký filosof Platón. Miroslav Pišťák minimálně co do rozvahy a střízlivosti uvažování v našem městě dlouhodobě patří k těm nejlepším.
Někdejší prostějovský primátor oslavil začátkem týdne už své 83. narozeniny.
•• Úterý ••
Haná jako malovaná. Dobrý fotograf svými snímky ukazuje takový
svět, v němž by on sám chtěl žít… Toto motto nepochybně platí pro
snímky hanácké krajiny Boba Pacholíka, jehož výstava byla v prostorách Okresního archivu v Prostějově zahájena slavnostní vernisáží.
•• Středa ••
Sucho v knihovně. „I suchý strom oživuje krajinu,“ praví japonské přísloví. Právě čím dál větší sucho, nestabilita a korupce sužují země Blízkého východu. O tom všem v knihovně povídala akademička a novinářka Lenka Hrabalová, která v tomto regionu tráví většinu svého času.
•• Čtvrtek ••
Kráska a jeskyně. „Čeho bylo málo, bude brzy míň. Oba každý zvlášť,
obavy mají ze svých vin. Ona sama doma, on ve světě sám,“ zpívá Dan
Bárta v titulní písni posledního alba kapely Illustratosphere Kráska
a zvířený prach. Právě fenomenální zpěvák vystoupil se svou jazzovou
skupinou v jeskyni Výpustek v rámci jedinečného festivalu Čarovné
tóny Macochy.
•• Pátek ••
Festival odpuštění. „Po dobrém obědě lze odpustit každému, i vlastním příbuzným,“ žertoval spisovatel Oscar Wilde. Skvělé pochutnání
si mohli lidé užít během prostějovského Festivalu dobrého jídla, který
se konal díky spolupráci zdejší radnice a celé řady místních restaurací.
•• Sobota ••
Slavná tráva. „Všechna sláva, polní tráva,“ praví trefně známé české
přísloví. I tráva v zámeckém parku musí být stejně jako kterákoliv jiná
posečena. Akorát u toho někdy bývá více hudby, zpěvu, jídla a veselí.
V Čechách pod Kosířem se vůbec poprvé konala akce s názvem Zámecky sečení lóke, na které dorazili muzikanti ze všech koutů Hané.
•• Neděle ••
Zpěvem ku zdraví. „Říkej mi, jmény všech květin, říkej mi, krásněji
než předtím, říkej mi, lásko, mám tě rád,“ prosí v jedné z mnoha svých
písní Petra Janů. Známá zpěvačka vystoupila ve Slatinicích v rámci Dne
pro zdraví. Během něj jste se mimo jiné mohli zapojit do ukázek cvičení či využít možnost konzultace s odborníky na zdravý životní styl.

Zimní stadion se zbourá a postaví nový
ráno první náměstek primátora Prostějova Jiří Nikamnepospíchal, který
zrovna pospíchal do zasedací místnosti
radnice poté, co svoji zahrádku pokropil
Roundupem.
Agenturu Hóser pochopitelně zajímalo, co vůbec radní projednávali a s jakým výsledkem. Dozvěděli jsme se to až
těsně před půlnocí. „Současná rekonstrukce prostějovského zimáku je strašně drahá, a tak jsme hledali možnosti,
jak ušetřit. Právě v neděli se nám ozvala
firma, která navrhla okamžitou a rychlou akci. Stávající halu chce zbourat
a místo ní postaví zbrusu novou. Podle
výpočtů této firmy vyjde celý projekt
o několik milionů korun levněji,“ začal
Juraj Rozháněl, náměstek přes všech-

no, co se v Prostějově bourá a staví.
Po zhruba desetihodinových hádkách jsme se nakonec v poměru šest
ku pěti rozhodli, že této nabídky využijeme. Hala se tak už od pondělí začne bourat. Hned druhý den nám pak
firma na radnici představí konkrétní
projekt nového zimního stadionu pro
šest tisíc diváků, který bude způsobilý pro extraligu. Tu nám totiž boss
zdejšího mužstva Jarouš Tuňák slíbil,“
dodal Rozháněl s tím, že Agentura Hóser bude první, která bude mít právo
zveřejnit slíbený projekt. „Já byl proti,
protože extraliga tady v životě nebude.
Co mám zprávy, tak brzo prostějovský
hokej spadne do krajského přeboru,“
ozval se další z radních Miloš Sklenička.

Rychlý obrat v rozhodnutí prostějovských konšelů vyvolal ostré emoce mezi
opozicí v zastupitelstvu. „Náš starý zimák byl chloubou, a navíc šlo o jediné
zařízení, kde volně do vzduchu často
unikal čpavek. Nesouhlasím s jeho demolicí a budu usilovat o to, aby prostějovský zimní stadion byl zapsán jako
chráněná kulturní památka,“ uvedl
Jan Nicnevrátil, lídr opozičního hnutí
Nic se v Prostějově nezmění.
Pozdě, demolice zimáku už je v plném
proudu! Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ

18 350
Oba „sehraní“ zloději se následně
dali na útěk, načež senior přivolal policii. Pachatelé mu způsobili celkovou škodu za 18 350 korun a policisté po nich intenzivně
pátrají. Pokud se jim podaří dvojici lumpů dopadnout, za trestný
čin krádeže jim u soudu hrozí až
tříleté vězení.

=$&+<7,/,-60(

1 660

Počet nezaměstnaných poklesl
v celém Olomouckém kraji také
během května, v Prostějově je
bez práce už jen 1 660 lidí. Naopak stoupá počet volných pracovních míst.
=$8-$/$1É6

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Obětí dvou lupičů se stal minulé úterý senior v Klenovicích na
Hané. Pobudové staršího muže
sedícího v autě zabavili, aby odvedli jeho pozornost. Jeden z pachatelů pak otevřel v rychlosti
dveře od spolujezdce, druhý pak
bleskově z auta sebral pánskou
kabelu s finanční hotovostí tří
tisíc korun, osobními doklady,
mobilním telefonem a dalšími
cennostmi.

„Dopraváci“ se zbláznili? Prostějovští radní se na jednom ze
svých jednání zabývali návrhem
dopravní komise města zbourat
čerpací stanici Shell na Petrském
náměstí a umožnit tak vozidlům
průjezd na Husovo náměstí...
Radní ale tento návrh považují za
nesmysl, a přestože o něm budou
jednat, budoucnost to prý nemá.

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.

KAROLÍNA ANTALOVÁ
se narodila 11. května 2009 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledanou vyhlásila prostějovská policie
celostátní pátrání dne 11. června 2022.
Její zdánlivé stáří je 14 let, měří okolo
155 centimetrů, má hubenou postavu,
modré oči a černé vlasy. Na rukou i levé
noze má tetování.

Foto: internet

PETRA JANŮ
Fenomenální česká zpěvačka vystoupila v neděli ve Slatinicích, kde
místní lázně pořádaly Den zdraví.
=$6/(&+/,-60(

„VZDALI JSME
SE I NÁROKU
NA STARÉ
OCHOZENÉ
GUMÁKY!“
První náměstek primátora Jiří
Pospíšil informoval o podivném
„dědictví“ města po zemřelém
muži bez příbuzenstva, který
byl však hodně zadlužen.

POÈASÍ
v regionu
3RQGÈOÉ 24/13 °C
Antonín

¶WHUÙ

27/16 °C

Støeda

28/15 °C

Ètvrtek

27/15 °C

Pátek

28/16 °C

Sobota

28/15 °C

Roland
Vít

SÁRA POLHOŠOVÁ

Zbyněk

se narodila 19. června 2009 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledanou vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne
6. května 2022. Její zdánlivé stáří je
okolo 18 let, měří asi 160 centimetrů,
má hubenou postavu, hnědé oči a černé rovné vlasy.

Adolf
Milan

1HGÈOH 26/15 °C
Leoš
Zdroj: meteocentrum.cz
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Radní odmítli GUMÁKY
GUMÁKY,,
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i SPODKY!
PROSTĚJOV I takové věci musí řešit vedení prostějovského magistrátu... Před časem zemřel muž
z Prostějova, který však neměl žádné příbuzné. Ze
zákona mu tedy město Prostějov muselo „vystrojit“
na vlastní náklady sociální pohřeb. A jak rovněž praví zákon, v tomto případě má město nárok na dědictví po zemřelém. Jenže, nebude z toho vůbec nic!
„Ten člověk nebyl vyloženě nemajetný. Ovšem pozemky,
které vlastnil, jsou zatíženy mnohými exekucemi, proto
jsme se jako město dědictví vzdali. Kromě zmíněných pozemků jsme odmítli i jeho gumáky, svetry, pyžamo a spodky,“ prozradil Večerníku primátor Prostějova František Jura.
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Uzavírá se Wolkerova,
DWREXGHMHãWČhorší peklo!
DWREXGHMHãWČ
Michal KADLEC

PROSTĚJOV Malou úlevu ihned střídají
obavy. Už včera zástupci hlavního investora Olomouckého kraje nařídili otevřít
nově rekonstruovaný úsek Vrahovické
ulice, přestože to bylo naplánováno až na
dnešek. Od pondělí 13. června však dochází k úplné uzavírce Wolkerovy ulice
a podle prostějovské náměstkyně Aleny Raškové
to bude mnohem větší 2À=?ßNíN?
í
peklo... Nu, připravme se H;MNL;H
na další dopravní komplikace ve městě!
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Radní ale neskrývají, že uvedené pozemky by se jim
hodily. „Pokud by nebyly pod exekucemi, tak rozhodně
ano. Jedná se o poměrně velké parcely v katastru obce
Ptení. Město si ale nemůže dovolit kupovat ani dědit nemovitosti, pokud jsou součástí exekučních řízení,“ dodal
na vysvětlenou první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
(mik)
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Foto: Michal Kadlec

„UDĚLALI ZE MĚ ZLODĚJKU!“ ČÍLILA SE ŽENA
PROSTĚJOV Zapeklitá věc toto... Žena z Prostějova nemá dobré vzpomínky na jeden ze svých nákupů v supermarketu Billa ve
Zlaté bráně. Byla sobota 7. května, když společně se svojí dcerou a s kočárkem s miminkem vešla do provozovny na nákup.
Problém byl v tom, že pod kočárkem měla uložený prací gel, který koupila v jiné prodejně na náměstí. U pokladny v Bille to však
nenahlásila a rázem vznikl problém. Jaroslavu Fricovou zadržel
člen ochranky s tvrzením, že prací gel ukradla...

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Pro Jaroslavu Fricovou nastaly trapné chvíle, se kterými se svěřila Večerníku. „Pracovník ostrahy mě za
pokladnami oslovil s tím, že jsem
nezaplatila za prací gel Ariel, který
jsem vezla pod kočárkem. Odpověděla jsem mu, že toto zboží jsem
koupila půl hodiny předtím v drogerii na náměstí, kde ho mají mnohem
levnější než v Bille. Člen ochranky
moje vysvětlení ale vůbec neakceptoval, trval na svém, a dokonce mě
přímo nazval zlodějkou. Požadoval,
abych mu ukázala účtenku od pracího gelu. Řekla jsem mu však jasně,

že účtenku mu ukazovat nebudu,
jedině policii,“ popsala událost ze
svého pohledu Jaroslava Fricová.
Podle svých slov to byla právě ona,
která policii přivolala. „Sama jsem
pracovníkem ostrahy a nikdy bych si
nedovolila nic ukrást, protože jsem
vlastníkem bezpečnostního certifikátu a přišla bych tak o něj. Než
přijela městská policie, vybídla jsem
pracovníka ochranky v Bille, aby si
přehrál kamerový záznam. Ten by
totiž prokázal, že v oddělení drogerie
jsem vůbec nebyla,“ poukázala ještě
na další argument Fricová.
Rozčílená žena pak účtenku za prací
gel zakoupený v drogerii na náměstí
strážníkům ukázala a vše se vysvětlilo. „Pánovi z ochranky strážníci řekli,
že pokud se mi omluví, nebudou případ dávat na přestupkovou komisi.
Pracovník ostrahy Billy se mi vzápětí

Nákup s gelem se nevyplatil. Co se stalo?
NA VÁŠ NÁMÌT
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2x foto: Michal Kadlec

skutečně omluvil, ale neberu to od
něho jako omluvu upřímnou. U všeho byla také moje nezletilá dcera,
která celý incident velice špatně
psychicky nesla. Já jen doufám, že se
nic podobného už opakovat nebude.
Jsem pravidelným zákazníkem Billy

a nikdy předtím se mi nic takového
nestalo,“ uzavřela své vyprávění Jaroslava Fricová z Prostějova.
Vedení supermarketu Billa ve Zlaté bráně se prozatím k celé situaci
nechtělo vyjádřit. Jedna z prodavaček ale Večerníku svůj názor řekla.

„Přesně si na tuto situaci pamatuji.
Kdyby ta paní jako každý jiný slušný člověk přišla nejdříve k pokladně
a nahlásila zboží, které nakoupila
jinde, nic podobného by se nestalo. S touto ženou ovšem byly velké

problémy, nevím, na co si hrála.
Stačilo jen ukázat účtenku a za pár
vteřin by bylo vše vysvětleno. Místo
toho tady řvala na člena ochranky,“
uvedla prodavačka, která si nepřála
být jmenována.

SULP¿WRU
NRPHQWXMH

22060910975

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Víkendová akce ProstěJOV festival dobrého jídla se náramně vydařila. Čtrnáct zúčastněných restaurací či kaváren nabídlo Prostějovanům pochoutky se zajímavými kulturními zážitky.
A to všechno za ceny zvané „lidovky“. A tak nebylo divu, že i samotná autorka projektu a náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová se svým manželem Petrem si ochutnávku dobrot
nenechali ujít. A jak vidno, chutnalo jim převelice..
(mik)

REPORTÁŽ ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 28-29

Tento týden proběhne v našem městě další ročník Wolkrova Prostějova,
který dospěl do svého 65. pokračování. Letos je věnován tvorbě Jana
Skácela. I v případě, že tohoto moravského básníka neznáte, byste zcela jistě poznali některý z jeho textů
zpívaných sourozenci Ulrychovými
nebo Jiřím Pavlicou a Hradišťanem.
Při příležitosti zahájení festivalu
bych vás touto cestou rád pozval
na předávání symbolického klíče od
městských bran. Uskuteční se v úterý
14. června v 18.30 hodin u sochy Jiřího Wolkera na náměstí Edmunda
Husserla a budu rád, pokud se nás
na tomto místě sejde co nejvíce. Případně jste samozřejmě zváni také
na jednotlivé festivalové přehlídky,
jejichž seznam najdete na webu
města. Věřím, že se na některé z nich
potkáme, protože já si alespoň část
programu nenechám ujít.

František JURA,RTKO¾VQT
UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX
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Po stopách

Otto
Wichterleho
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se během roku vydalo
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1 148 lidí
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PROSTĚJOV V polovině loňského května měla premiéru
venkovní hra Skryté příběhy
Prostějova, ve které hraje hlavní
roli rodák a světoznámý vynálezce očních čoček Otto Wichterle.
Speciální aplikace namluvená
hercem Davidem Matáskem provází návštěvníky Prostějova už
více jak rok. Celkem se na ni vydalo více jak tisíc poutníků. Zařadit se mezi ně stále můžete i vy.
Hlavním hrdinou trasy je profesor
Otto Wichterle, kterého v anketě předcházející vzniku příběhu
nejčastěji jmenovali sami Prostě-

Napsáno
SĊHG

11. 6. 2012

jované. Vědec chce nahradit brýle
pružnou čočkou z plastické hmoty,
naráží ale na řadu překážek. Nakonec si vyrobí svůj vlastní čočkostroj.
Trasa vede od prostějovského hlavního nádraží Svatoplukovou ulicí
kolem městského divadla do Smetanových sadů až k zámku. Poté
se stočí na náměstí kolem muzea,
projde ulicí Sádky a přes Husovo
náměstí se vrací zpět k nádraží.
Turistům i místním umožní vidět
to, čeho by si v Prostějově na budovách či sochách možná ani nevšimli.
„Za rok tuto naši trasu zvládlo
celkem 328 skupinek, 16 z nich ji

Repro: www.skrytepribehy.cz

nedokončilo. Celkem se na ni vydalo 1 148 lidí. Z hlediska loňské
návštěvnosti byly nejsilnější měsíce
květen, srpen a září. V tomto roce
trasu prošlo prozatím nejvíce hráčů
v lednu,“ dal Večerníku nahlédnout
do statistik prostějovský zastupitel
Marek Moudrý, který má turistický
ruch ve městě na starost.
Uvedená čísla jsou o něco vyšší než
v případě dvou tras v sousedním Přerově, kde lidé mohou společně s Janem Amosem Komenským přijít na
to, jak učit žáky bez použití rákosky
či společně s inspektorem Malinou
vyřešit požár nádražní restaurace.

Naopak o něco vyšší návštěvnosti
se těší trasa, kterou provádí mladý
zápasník Gustav Frištenský v Litovli.
Pokud chcete vyrazit společně
s Otto Wichterlem po Prostějově, stále máte šanci. „Stačí si
zdarma stáhnout aplikaci Skryté
příběhy do mobilního telefonu, najít místo, kde příběh začíná, a poté
postupovat danou trasou. Má několik zastavení a délku téměř čtyři
kilometry. Na konci trasy i příběhu
je možné se s profesorem vyfotit na
památku,“ pozvala všechny náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová.
(mls)

PROSTĚJOV Na poslední dva roky,
kdy kvůli covidové pandemii museli
organizátoři odkládat desítky kulturních, společenských i sportovních
akcí, se snad brzy zapomene. Jediná,
která se uskutečnila během let 2020
i2021,ikdyžsvýraznýmiomezeními,
byly prostějovské Hanácké slavnosti.
A kvůli rozsáhlým protiepidemickým
opatřením pořadatelé sáhli po jedné
novince, která se osvědčila, a dokonce si získala kladné body u většiny
návštěvníků hodů. Pokračovat se v ní
ovšem už nebude!
V roce 2020 byly Hanácké slavnosti hodně „okleštěné“ kvůli vládním opatřením,
rok nato taktéž. Ovšem organizátoři kvůli
zachování povinných rozestupů mezi návštěvníky přišli s novinkou, a to rozmístit
stánky trhovců po všech třech náměstích, tedy po náměstí T. G. Masaryka,
Žižkově i Pernštýnském.
„Lidé byli nadšeni, prý se jim to líbilo, nemuseli se tolik tlačit ve frontách u jednot-

livých stánků. Určitě v tomto rozmístění
budeme pokračovat i v příštích letech,
osvědčilo se to,“ libovala si ještě vloni náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Ovšem organizátoři míní, ale obyvatelé
mění... Letos v září se už tento systém
rozmístění stánkařů opakovat nebude!
„Bohužel, musíme reagovat na stížnosti
občanů bydlících na Žižkově náměstí.
Poukazují na to, že během hodů jsme jim
zabrali kvůli stánkům místa, která si oni
platí na parkování svých vozidel. Musíme tyto stížnosti brát v potaz a při organizace letošních Hanáckých slavností se
tak musíme vrátit do původní podoby.
Stánky proto budou pouze na náměstí
T. G. Masaryka a velmi omezeně na
Pernštýnském náměstí,“ uvedla nedávno
Sokolová.
Škoda. Dobrý nápad, který se u jiných
občanů setkal s kladnými ohlasy, narazil
na zlobu těch, kteří po tři dny konání prostějovských hodů nemohli na Žižkově
náměstí parkovat...
(mik)

Krvavé drama v jezdeckých kasárnách
Ač je to magistrátem přísně zakázáno
a strážníci mají jezdecká kasárna denně
kontrolovat, scházejí se v tomto zchátralém objektu bezdomovci. A co chvíli
zde dochází k případům, které berou
dech. K dalšímu takovému došlo v pátek 1. června. Dva osmapadesátiletí
muži se pohádali, jeden z nich to v opilosti neunesl a svého spolunocležníka
píchl nožem do břicha!
„Můžeme potvrdit, že uvedeného dne večer
došlo v objektu jezdeckých kasáren v Prostějově k hádce pod vlivem alkoholu a následnému fyzickému kontaktu mezi dvěma muži
bez trvalého bydliště. Osmapadesátiletý muž
bodl svého vrstevníka nožem do spodní krajiny břišní. Zranění ale nebylo vážné, nebyl
zasažen žádný důležitý orgán. Zraněný muž

byl jen krátkou dobu hospitalizován v nemocnici,“ uvedl k případu Leo Haluza, zástupce vedoucího Oddělení obecné kriminality Územního odboru Policie ČR v Prostějově. Muže
podezřelého z ublížení na zdraví jsme v sobotu v podvečer našli přímo v areálu zpustlých
jezdeckých kasáren. Seděl před jejich vchodem. Byl viditelně pod vlivem alkoholu, ale
ke všemu se nám sám přiznal. „Krájel jsem si
špek a on do mě hrozně ryl, už jsem toho měl
dost, ale on toho ne a ne nechat. Fakt mě štval,
není to dobrý člověk. Jak jsem měl ten nůž
v ruce, tak jsem ho bodl,” svěřil se nám Jan K.,
který podle vlastních slov nikdy předtím nic
podobného neudělal. „Oba jsme byli opilí,
jemu naměřili 2,5 a mně 1,7 promile,” hledal
důvody hádky a následného napadení Jan
K., kterého nyní může čekat soud. „Policajti

říkali, že když nejsem v podmínce, tak bych
mohl dostat pouze ty veřejně prospěšné práce,” dodal Jan K., který pochází ze Slovenska
a do Prostějova se přistěhoval přibližně před
dvaceti lety kvůli práci. „Ale tu už nějaký čas
nemám,” pokrčil rameny a zhluboka se napil
z PET lahve, ve které měl zbytky bílého vína.
Prostějovská kriminálka bezdomovce již obvinila. Zřejmě to ale nebude tak horké, jak by
se na první pohled zdálo. „Muži bylo sděleno
obvinění z přečinu ublížení na zdraví, kdy
mu hrozí nepodmíněný trest v rozmezí od
šesti měsíců do tří let. Obvinění však může
být podmínečně odloženo. Muž totiž nebyl
v posledních 10 letech trestán a při útoku
s nožem nebyl zasažen žádný důležitý orgán
postiženého,“ dodal Leo Haluza, zástupce
vedoucího prostějovské kriminálky.

$.78/1« .20(17ą
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Podobných excesů ze strany bezdomovců se ve zchátralé
budově jezdeckých kasáren událo nespočet. Vedení radnice
tehdy před deseti lety nechalo starý vojenský areál oplotit,
dveře i okna budovy „zatlouct“ a denně zde vartovaly hlídky
městské policie. Nic nepomohlo, lidé bez domova si dovnitř
vždycky našli cestu a většinou pod vlivem alkoholu zde tropili ledacos. Zmíněný krvavý incident byl ale možná poslední kapkou nutnou pro to, aby vedoucí představitelé města
urychlili plány na demolici kasáren. Tak se i stalo. I přes protesty tehdejší opozice jezdecká kasárna padla v roce 2016
k zemi. Ovšem sliby, že na jejich místě vyroste něco smysluplného, nebyly dodnes naplněny a opozice mlčí...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Vrahovická ulice
(WPIQXCNVW#ITQUVTQLKUKTM¾TPC7NKEGLGRQLOGPQXCP¾RQFNGUO÷TWMDÚXCNÆUCOQUVCVPÆQDEK8TC
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Příště: Průmyslová ulice
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Žena se místo vděku dočkala

Cyklistka se zřejmě
kochala
Předminulou neděli 5. června
vpodvečer jela dvaašedesátiletá
cyklistka po stezce z Kostelce
na Hané směrem do Prostějova. V blízkosti mostu přes říčku
Romži se dívala vlevo a nesledovala ostatní cyklisty a ani provoz
před sebou. Vlivem toho pře-

nadávek a vyhrožování
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

Strážníci dohlíželi v sobotu 4. června
na veřejný pořádek u diskotéky nedaleko centra města a po druhé hodině
ranní si všimli konfliktu mezi dvěma
muži. Hádka nakonec vyústila ve fyzické napadení, a proto strážníci provedli neodkladný zákrok. Za pomoci
donucovacích prostředků útočníka
spoutali a následně předvedli na služebnu Policie ČR ke zjištění potřebných údajů. Jednadvacetiletý muž se
odmítl k důvodu napadení vyjádřit.
Po propuštění byl poučen, že je podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití. Celý případ bude oznámen
příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Psa odehnal,
ženě nadal
Ve večerních hodinách předminulé soboty 4. června řešili strážníci
na jednom z prostějovských sídlišť
konflikt mezi sousedy, který vznikl
kvůli psovi. Sedmašedesátiletá žena
šla vyvenčit svého psa, ale neměla ho
připnutého na vodítku. Na ulici před
domem se její čtyřnohý miláček rozběhl směrem k sousedovi jedoucímu
na jízdním kole, na kterého začal štěkat a dorážet. Šestašedesátiletý muž
psa odehnal, a navíc z plných plic vulgárními výrazy urazil sousedku, které
dále vyčetl, že nemá svého psa na
vodítku. Celý incident se obešel bez
zranění a nebyla způsobena žádná
škoda na majetku zúčastněné dvojice. Spor bude mít dohru u správního
orgánu pro podezření z přestupku
proti občanskému soužití a porušení
obecně závazné vyhlášky města.

Kradly podle internetu
Dvě sestry mladší patnácti let navštívily v pondělí 6. června po sedmnácté hodině obchod s potravinami. Po
vstupu na prodejnu zamířily do oddělení pečiva, kde postupně do sáčků na
potraviny naskládaly dvanáct „donutů“. Následně obě postupovaly podle
plánu, který měly předem připravený
z domu. Zamířily k samoobslužným
pokladnám, kde zaplatily pouze za tři
kusy vybraného pečiva a chtěly z obchodu odejít. Podezřelé chování dívek
neuniklo pozornosti ostrahy, která je
k jejich překvapení zastavila. Hlídka
zjistila odcizené zboží v celkové hodnotě 118 korun. Starší z dvojice dívek
při vysvětlení uvedla, že tímto způsobem nakupování se inspirovaly na internetu. Vzhledem k věku dívek strážníci kontaktovali zákonné zástupce
a na místo se dostavila maminka, která
uhradila vzniklou škodu a převzala si
své děti. Podezření na přestupkové
jednání proti majetku bylo oznámeno
správnímu orgánu.

Had byl gumový!
Ve středu 8. června po deváté hodině
bylo na tísňovou linku 156 přijato
oznámení, že v okrajové části města
byl nalezen had. Do uvedené lokality
byla vyslána hlídka vyškolená na odchyt zvířat. Zásah strážníků však nakonec nebyl nutný. Oznamovatel volal
za chvíli znovu a uvedl, že při bližším
ohledání zjistil jen věrně provedenou
gumovou rekvizitu.

PROSTĚJOV Čerstvě nabyté svobody si zřejmě neváží sedmatřicetiletý muž z Prostějova, který se před pár dny vrátil z kriminálu. Jeho
vlastní sestra se mu snažila pomoci tím, že ho zatím ubytovala u sebe v jejím bytě. A čeho se dočkala? Po návratu z hospody ji značně
opilý bratr napadl poté, co mu nechtěla dát peníze. Žena ze strachu
o své zdraví přivolala městskou policii. Opilec napadal sestru i v přítomnosti hlídky, takže strážníkům nezbylo nic jiného, než bývalého
kriminálníka svalit na zem a spoutat. Muž skončil na záchytce.

Michal KADLEC
„Vlastnímu bratrovi, který se vrátil z výkonu trestu odnětí svobody, chtěla pomoci sedmačtyřicetiletá žena. Umožnila mu přebývat u sebe doma, než si
najde vlastní bydlení. Místo vděčnosti

za poskytnutou podporu se však žena
dočkala jen nadávek a vyhrožování,“
uvedl Petr Zapletal, vrchní inspektor
Oddělení prevence Městská policie
Prostějov.
Strážníci tedy v sobotu 4. června
vyjeli řešit incident mezi souro-
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zenci do jednoho z prostějovských
bytů. „Bratr přišel před desátou hodinou večerní do jejího bytu opilý,
kde nejprve začal svou sestru vulgárně urážet, chtěl peníze a vyhrožoval
fyzickým napadením. Svou agresi
vůči sestře stupňoval i za přítomnosti
strážníků. Hlídka provedla u sedmatřicetiletého muže orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem
1,8 promile alkoholu. Své útočné
chování nezklidnil, tak hlídka muse-

la použít donucovací prostředky. Za
pomoci hmatů a chvatů byl sveden
na zem, kde mu byla nasazena pouta.
Po vyšetření lékařem putoval agresor
k vystřízlivění na záchytnou stanici
do Olomouce,“ popsal tvrdý zásah
prostějovských strážníků zastupující
tiskový mluvčí Petr Zapletal.
Své protiprávní jednání bude sedmatřicetiletý muž vysvětlovat správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití.

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

hlédla protijedoucího o deset
let staršího cyklistu, došlo ke
střetu a jejímu pádu na stezku.
Provinilá se zranila a přivolanou sanitkou byla po prvotním
ošetření převezena do nemocnice z preventivních důvodů.
Druhý cyklista zraněn nebyl.
Požití alkoholu před jízdou se
ani u jednoho z nich nepotvrdilo. Hmotná škoda vznikla pouze na kole provinilé, a to ve výši
1 000 korun. Nehoda je nadále
v šetření.

6WU¿æQËFL]DVDKRYDOLQDeåHOË]N¿FKr

Bezdomovci se porvali!
PROSTĚJOV Bývalý fotbalový
stadion ve Sportovní ulici v Prostějově se stal oblíbenou destinací
bezdomovců, kteří přespávají v polorozpadlých starých garážích. Předminulou neděli zde došlo k pěstnímu souboji mezi dvěma muži.
A jelikož šlo o celkem tvrdé fyzické

napadení,zasahovatmuselistrážníci.
„V neděli 5. června před druhou hodinou ranní vyjížděli strážníci řešit napadení mezi bezdomovci na bývalý fotbalový
stadion. Nejprve došlo k hádce mezi
jednačtyřicetiletým a devětatřicetiletým
mužem. Následně mladší z dvojice bez
předchozího varování fyzicky zaútočil

5

na svého známého. Nejprve jej shodil na
zem a poté udeřil sevřenou pěstí do obličeje,“ popsal bitku dvou bezdomovců
Petr Zapletal, vrchní inspektor Oddělení
prevence Městská policie Prostějov.
Napadený muž si po útoku stěžoval
na bolesti zad a hlavy. „Přivolaný lékař rozhodl o převozu do nemocnice

na další vyšetření. Při podání vysvětlení
se odmítla dvojice k důvodu napadení
vyjádřit. Hlídka případ zadokumentovala a oznámila příslušnému správnímu
orgánu pro podezření z přestupku proti
občanskému soužití,“ přidal zastupující
tiskový mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)

PØES LÉTO VÁM NOVINY NEUTEÈOU!

letní akce
NA PØEDPLATNÉ

na červenec
a srpen
do domu za

150 Kč

Více informací na:
582 333 433, 608 960 042,
predplatne@vecernikpv.cz
či v redakci na Vápenici 19.

Platí pro 8 vydání.
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Jitka Bauerová se dostala do
dluhové pasti, z níž není úniku
PROSTĚJOV Člověk by to do ní určitě neřekl. Sedmatřicetiletá
Jitka Bauerová na první pohled působí jako normální ženská, kterou trápí snad jen problémy s výraznou nadváhou.
Ve skutečnosti má starostí opravdu až nad hlavu. Matka čtyř
dětí, které počala se dvěma muži, nemá totiž ve své péči ani
jedno z nich. O všechny se za ni stará její maminka. Důvodem
je mimo jiné fakt, že kvůli neustálým krádežím skončila ve
vězení. Ani 11 odsouzení ji však k rozumu nepřivedlo, a tak
musela v úterý 7. června opět před prostějovský soud.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin ZAORAL
Takto může skončit každý, kdo nebude zodpovědně hospodařit. Jitka
Bauerová se kvůli četným exekucím
dostala do dluhové pasti, z níž se bude
dostávat jen velmi těžce. Rodačka ze
Šternberka žije v Olomouci a od ledna pracuje jako recepční v hotelu. Po
srážkách na exekuce jí z platu zůstane
11 500 korun. Za nájem olomouckého bytu, v němž žije sama, dá deset ti-

síc. „Nic levnějšího neseženu,“ tvrdila
u soudu matka čtyř dětí.

'ČWLGRWXMHVWiW
Všichni její potomci jsou nyní v péči
její matky, která na ně od státu pobírá pěstounský příspěvek. Ten od
letošního roku činí 36 000 hrubého.
Jitka Bauerová by na ně měla hradit alimenty ve výši 1 700 korun, to
se jí však příliš nedaří. Svoji situaci
pak řeší krádežemi. V těch není
žádným nováčkem. V trestním
rejstříku má již 11 záznamů! Před
prostějovský soud se dostala kvůli
triviální krádeži, kdy si v prodejně se

$.5$'(

co zůstanou venku,“ nechala se slyšet ve své závěrečné řeči Bauerová,
která tím narážela na své čtyři děti,
s nimiž se dle vlastních slov pravidelně stýká.

=YOiGQHVLWUHVW
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něně propuštěna byla loni v dubnu.
O nějaké nápravě se však v jejím
případě rozhodně nedalo hovořit.
Naopak letos v březnu byla za další
krádeže odsouzena k 300 hodinám
veřejně prospěšných prací. Ještě než
začala s prací, tak už opět kradla.
Tentokrát v Prostějově. Co by u jiného bylo kvalifikováno jako přestupek, to v případě Jitky Bauerové
.UDGHMDNPĤåH
skončilo před soudem. „Moje situaPřitom Bauerová již kvůli krádežím ce nemá řešení. Pokud mě pošlete do
dokonce skončila ve vězení, podmí- vězení, tak to přežiju. Horší pro ty,

sportovním oblečením v Arkádě nastrkala do tašky několik značkových
šatů a pokusila se s nimi zmizet. Průchod bezpečnostním rámem se neobešel bez hlasité signalizace. Když se
ji pokusila zadržet jedna z pracovnic,
následovala honička, která skončila až
u benzinky u Tesca.

Soud se v jejím případě nakonec opět
přiklonil k alternativnímu trestu a potrestal ji dalšími 300 hodinami veřejně prospěšných prací. „Obžalovaná se
do svých problémů dostala vlastními
stylem života. Nicméně ji zachránilo
to, že na poslední chvíli nastoupila
předchozí trest veřejně prospěšných
prací,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Adéla Pluskalová.
Z původního si ovšem dosud odpracovala pouhé čtyři hodiny, celkem
by jich nyní měla odsloužit 600...
„Pokud v tomto nebude obžalovaná
pokračovat, pak bude její trest přeměněn na trest vězení. Za každou
hodinu to znamená den ve výkonu
trestu,“ uzavřela Pluskalová.
Rozsudek je již pravomocný.
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galerie miminek na www.vecernikpv.cz
Za pět let se opravilo

Vítejte na svìtì

<DQWTCVDGP\ÊPMW5JGNN

13 746 metrů

Posílejte svá miminka

BLAHOPØEJEME!!!

čtverečních chodníků

Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník
život provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.

Vítejte na světě, děťátka!

Anna Amélie URBANOVÁ
7. 6. 2022 | 49 cm | 3,70 kg
Plumlov

Adam KRUTOVSKÝ
5. 6. 2022 | 49 cm | 2,95 kg
Prostějov

Z
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➢ z titulní strany
PROSTĚJOV Dlouhé roky byla
návštěva koupaliště pro sedmačtyřicetiletého Františka S.,
který bojuje s hormonálními
problémy, doslova tabu. „Trápilo mě to celé dospívání. Ve dvanácti mi narostla prsa podobná těm, jaké měly spolužačky!
Nejdřív jsem měl ‚jen‘ zduřené
prsní žlázy, jak jsem postupem
času přibíral na váze, tak se prsa
nalila tukem. Jejich tvar byl
mnohem více ženský než mužský,“ svěřil se exkluzivně Večerníku muž, který musel vyhledat
odborného lékaře.
„Plastický chirurg mi odstranil žlázu i odsál tuk. Bohužel žláza se tvoří dál, takže jsem musel jít ještě jednou. Obě operace jsem si platil ze
svého,“ prozradil František S. Ani
poté ovšem potíže zcela nezmizely. „Dnes jsou prsa menší, ale stále
nejsem plochý. Už však nejsou tak
citlivá, což vnímám jako velké
plus. Také nereagují stejně jako
dřív, už o nich vlastně ani nevím.
Celkově se cítím méně žensky,“ popsal chlapík, jenž by každému, kdo
se potýká s podobným traumatem,
doporučil chirurgický zákrok.
„Operovali mě vždy pouze v lokálním umrtvení a po zákroku jsem

„Je to celé
nesmysl,“
reagují
okamžitě
radní

VÁŽENÍ RODIČE,
Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice Prostějov. Pokud již miminko na pokoji nezastihneme 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

šel hned domů. Dá se to vydržet,
celková narkóza by byla zbytečná
zátěž. Jde jen o to zvládnout necelou hodinu lomcování při liposukci. Dalších zhruba deset minut pak
zabere vyříznutí žlázy na každém
prsu,“ přispěl vlastní zkušeností
pan František.

Muž bez

mužnosti
Ač se zdá tento problém kuriózní, ve skutečnosti však dnes není
ničím neobvyklým. Přitom nemá
nic společného s nárůstem množství tuku, které se objevuje u mužů
s nadváhou. Vždy je totiž způsobován hormonálními poruchami.
Konkrétně pak jde o zvýšenou
hladinu ženského hormonu estrogenu v těle. Během puberty se
nejčastěji projevuje u třinácti až
čtrnáctiletých chlapců. Ve zhruba
polovině případů však v následujícím roce zmizí. Některé zdroje
hovoří o tom, že se v současné
době s tzv. gynekomastií potýká
dokonce až 40 % všech dospívajících chlapců. Na to reagují
vědci, kteří zkoumají zejména vliv
působení člověka v přírodě. Bylo
přitom opakovaně prokázáno, že

v přírodě se začínají hromadit chemické látky podobné ženskému
pohlavnímu hormonu estrogenu.
Právě ty ovlivňují i hormonální
systémy organismu živočichů včetně člověka.
„Lidská činnost narušuje přirozený sezónní výskyt estrogenů v potravinách. Vliv na zvětšení prsů
u mužů by mohly mít například
fytoestrogeny, které se nachází
v rostlinné stravě, jako jsou luštěniny, sója a semena. Metabolismus
a tvorbu hormonů v lidském organismu mohou pak ovlivňovat také
chemické příměsi při zpracování
potravin nebo v zemědělské prvovýrobě. Kromě toho ovšem bývají
s gynekomastií spojovány také různé rostlinné oleje, které se hojně
používají v šamponech, mýdlech
nebo třeba v pleťových vodách,“
uvádí se na stránkách Národního
zdravotnického informačního portálu, který se tomuto problému obsáhle věnuje. Podle dalších zdrojů
pak může problémy způsobovat
i ženská hormonální antikoncepce, jejíž zbytky se dostávají do kanalizace.
V každém případě při známkách
gynekomastie by se postižení
měli obrátit na svého praktického lékaře, případně urologa či
(mls)
endokrinologa.

PROSTĚJOV (Adam Knesl,
tiskový mluvčí společnosti Agel)
Čtrnáctý červen patří tradičně
všem lidem, kteří darují bezplatně svou krev, aby tak pomáhali
jiným. Je totiž Světový den dárců
krve. A k jeho oslavám se opět
připojuje i Nemocnice AGEL
Prostějov, která nabídne dárcům
krve a krevních složek tematicky
zaměřený odběrový den s odměnou. Všichni dobrovolní dárci
krve si tak budou moci v úterý
14. června z odběrové místnosti
odnést kromě dobrého pocitu
z ušlechtilého činu také dobroty k snědku a chybět nebude ani
soutěž o hodnotnou výhru.
„Oslava Světového dne dárců krve
je neodmyslitelnou součástí našeho každoročního programu a moc
se těšíme na každého dárce, který
s námi tento den stráví. Zejména
bychom byli rádi za všechny nové
prvodárce, ale samozřejmě jsme
neskutečně vděční i za všechny
pravidelné dárce, kteří jsou k dispozici vždy, když je jejich krev
potřeba,“ říká Milena Lukešová,
vedoucí lékařka hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov.
V rámci oslav Světového dne
dárců krve bude na transfúzním
oddělení Nemocnice AGEL Prostějov připravena pro všechny příchozí odměna v podobě dobrot
k snědku a zároveň se každý dárce
krve bude moci zapojit i do soutěže o chytré hodinky Samsung.
Zájemci o darování krve mohou
přicházet 14. června v čase od 6.00

øe“
K „myší dí nìji
bezpeè
se pojede

ZHQVQ0GOQEPKEG2TQUV÷LQX

do 8.00 hodin, objednaní dárci
plazmy v čase od 9.00 do 11.00
hodin. „Vítáni jsou jak pravidelní
dárci, tak i prvodárci jakýchkoliv
krevních skupin. Po pandemickém
období pociťujeme stále významný
pokles počtu dárců i počtu odběrů.
Zejména aktuálně potřebujeme
dárce s negativním Rh faktorem,
tedy majitele krevních skupin A-,
B-, 0-, AB-,“ prozrazuje doktorka
Lukešová s tím, že během blížících
se prázdnin lze očekávat zvýšený
počet úrazů souvisejících s letními
aktivitami, a tudíž i zvýšenou poptávku po krevních transfuzích.
Pravidelní dárci krve se k darování musejí předem objednat
na telefonním čísle 582 315 210
nebo e-mailem na transfuzka@
npv.agel.cz, prvodárci se mohou
dostavit rovnou, i bez předchozího objednání.
Světový den dárců krve vyhlašuje společně Světová zdravotnická
organizace (WHO), Mezinárodní

federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodní
federace dárců krve a Mezinárodní
společnosti transfuzního lékařství.
Cílem akce je přitom ocenit a vyzdvihnout ochotu těch, kteří dávají
část sebe sama pro zdraví či život
druhého.
Bezpříspěvkovými dárci krve se
mohou stát lidé ve věku od 18 do 65
let. Pro darování krve musí být naprosto zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně
odborný zdravotnický pracovník
přímo na odběrovém místě. Den
před odběrem by měl dárce hodně
pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol
a ráno může lehce posnídat.
Výhodami darování krve je přitom
v současnosti nejen dobrý pocit
z ušlechtilého skutku, ale také
možnost čerpat pracovní volno
s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, občerstvení
nebo odpočet ze základu daně
z příjmu.

3(-6&,+/('$-Ì69e3É1ÌĠ.<

,CM URQéÊVCN RTXPÊ P¾O÷UVGM RTKO¾
VQTC,KąÊ2QURÊwKN\CRQUNGFPÊEJR÷VNGVUG
X2TQUV÷LQX÷QRTCXKN[EJQFPÊM[QTQ\NQ\GVąÊ
HQVDCNQXÚEJJąKwċ (QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

jejich investiční akce, a musím říci, že
s firmami jako je E-ON nebo plynárny
nacházíme v posledních letech shodu
a daří se nám plánovat opravy tak, aby
nedocházelo k následnému rozkopání
opravených chodníků. Problém nastává s některými firmami, které například pokládají optické kabely. Všechny
pak mrzí, že opravíme chodník a za
nějaký čas přijde firma, která chodník rozkope, položí optické kabely,
chodník zapraví a následně za nějaký týden či měsíc přijde firma druhá
a opět chodník rozkope. Ze zákona
jim to musíme umožnit. Naším cílem
ale opravdu je, abychom se domluvili
všichni zúčastnění, protože v konečném důsledku by plánované investiční
akce firem a opravy chodníků ze strany města byly výhodné pro všechny.
Mám na mysli především nižší finanční náklady,“ uvedl k tomuto problému
náměstek prostějovského primátora.
A Večerník mu položil ještě jednu
otázku, kterou poslední roky občané Prostějova rovněž kladou velice
často. Jde o historický chodník podél
Národního domu v Prostějově, kde
se malé „kostičky“ často drolí nebo
vypadávají z chodníku úplně. Co vy
na to? „O tomto problému samozřejmě víme. V letošním roce počítáme
s tím, že chodníky kolem Národního
domu začneme postupně opravovat,“
prozradil Jiří Pospíšil.

PROSTĚJOV Dopravní komise
je poradním orgánem rady města
a jejím úkolem je projednávat a navrhovat věci, které ulehčí přetížené
dopravě v Prostějově. A má jít samozřejmě jen o smysluplné záležitosti.
Nejen prostějovští radní ale nyní
kroutí hlavami nad tím, co dopravní
komise „vymyslela“ v předchozích
týdnech.

Michal KADLEC
„Dopravní komise města nám doporučila opravdu smysluplný záměr...,“
pronesl ironickým tónem Jiří Pospíšil
(PéVéčko), první náměstek primá-
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LGP¾FJGTPÚRąGFUVCXKVGNRNGOGPGCPCVQNUMÆJQRCUVGXGE
MÆJQRUCQDąÊJQX\TčUVWXGX÷MWR÷VKNGV#PCVQNQXÆLUQW
TQ\X¾åPÊRUKMVGąÊTGURGMVWLÊRQW\GLGFPQJQéNGPCTQFKP[
LGPå OWUÊ DÚV FQUVCVGéP÷ CWVQTKVCVKXPÊ 8JQFPÚ PC FQDąG
\CDG\RGéGPQW\CJTCFW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
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LGRGLUGMMVGTÚRTQwGNXGNMQWRTQO÷PQW-F[åMP¾ORąK
wGND[NUV¾NG\CNG\NÚXDQWF÷CQPKEPGLGXKN\¾LGO0[PÊ\C
éNQX÷MGO EJQFÊ LCMQ QE¾UGM W XwGJQ CUKUVWLG C U¾O UG
EJEGOC\NKV5HGPMQWUGDG\RTQDNÆOWUPGUG0CXQFÊVMW
EJQFÊMT¾UP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO

ROCKY

LG MT¾UPÚ P÷OGEMÚ QXé¾M U WJTCPéKXÚO RQJNGFGO XGN
MÆJQ X\TčUVW XG X÷MW LGFGP¾EVK TQMč ,G VQ XGNOK FQDTÚ
JNÊFCéXJQFPÚRQW\GRTQ\MWwGPÆJQéNQX÷MC$QJWåGNUG
RąKPGURT¾XPÆORąÊUVWRWRTQLGXWLGCITGUKXP÷0CXQFÊVMW
EJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

BELA

LG wGUVKNGV¾ XGNOK OKN¾ C Rą¾VGNUM¾ DWNN F¾OC ,G XGNMÚ
C PGMQPGéPÚ OC\GN CPF÷N U ò¾DNGO X V÷NG 8JQFP¾
RQW\G RTQ \MWwGPÆJQ OCLKVGNG MVGTÚ LK FQM¾åG \CO÷UV
PCVCWPCXKVV÷NQCD[PGPKéKNC0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
8JQFP¾MF÷VGO

&QRTCXPÊ MQOKUG O÷UVC PCXTJWLG \DQWTCV éGTRCEÊ UVCPKEK 5JGNN C 2GVTUMÆ P¾O÷UVÊ URQLKV
UKNPKéPÊMQOWPKMCEÊU*WUQXÚOP¾O÷UVÊO
Foto: Michal Kadlec

tora. O jaké doporučení jde, přiblížila na nedávné tiskové konferenci
rady města náměstkyně pro dopravu
v Prostějov. „Dopravní komise by si
přála, aby nebyla dále prodloužena
smlouva se společností Shell, která na
Petrském náměstí provozuje čerpací
stanici. Komise pak navrhuje benzínku zbourat a vybudovat silniční průjezd z Petrského náměstí na Husovo
náměstí. Můžeme si o tomto doporučení myslet, co chceme, ale rada ho
přesto bere na vědomí,“ uvedla Alena
Rašková (ČSSD).
„Dopravní komise dále navrhuje, abychom pustili dopravu přímo do parku

na Husově náměstí. To je samozřejmě
nesmysl, ale musíme o tomto doporučení jednat a rada k němu v nejbližších
týdnech zaujme stanovisko,“ pokrčil rameny první náměstek Pospíšil.
Radní přitom Večerníku nechtěli sdělit, kdo z dopravní komise je pod tímto
doporučením podepsán. „Prostudujte
si seznam členů této komise a možná
uhodnete, kdo tento naprostý nesmysl
prosazuje...,“ nechal se slyšet náměstek pro stavební investice Jiří Rozehnal
(ANO 2011).
Tak dobře, budeme studovat a půjdeme jméno po jménu. Začneme od
předsedy...

PROSTĚJOV
Náročný
a dlouhý program mají
před sebou prostějovští zastupitelé,
kteří se ke svému
předposlednímu zasedání v tomto volebním
období sejdou v úterý 14. června
v obřadní síni prostějovské radnice. Jednání začíná v 10.00 hodin a jako vždy bude přenášeno
živě, na přímý přenos se občané
mohou podívat prostřednictvím
internetových stránek www.prostejov.eu. A právě zítra se mimo
jiného dozvíme jména osobností, které obdrží prestižní Ceny
města Prostějova za rok 2021.
Seznam držitelů Cen města Prostějova bude zastupitelstvo schvalovat
hned po zahájení schůze, slavnostním slibu nového zastupitele z řad
hnutí ANO 2011 a volbě nového
člena kontrolního výboru. „Dalším významným bodem jednání
bude schválení závěrečného účtu
statutárního města Prostějova za
rok 2021 a také účetní závěrky za
loňský rok,“ připomněl důležitý
bod schůze František Jura (ANO

2011), primátor statutárního města
Prostějova.
Zastupitelé a zastupitelky se následně budou zabývat dotacemi,
a to ať už přijatými, nebo naopak
příspěvky města různým organizacím z oblasti kulturní, sociální
či sportovní. „Čeká nás celá řada
schvalovacích procesů ohledně
rozpočtových opatření ke stavebním investicím města, například
na městském hřbitově, na Husově
náměstí, v Kolářových sadech a na
mnoha dalších místech. Diskutovat
budeme o různých školských záležitostech, majetkoprávních věcech
a stálými body programu jednání
zastupitelstva jsou už tradičně otázky okolo vývoje revitalizace jižní
části centra Prostějova a rovněž vývoj jednání mezi městem a Správou
železnic o osudu budovy místního
nádraží,“ dodal prostějovský primátor.
(mik)

'HSR]DPÉVWQÉPQ½GUDzÉP bude majetkem mìsta
„Jednání s Českými drahami byla dlouhá a náročná,“
konstatoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil
PROSTĚJOV Během posledních čtyř let se prostějovskému magistrátu začalo dařit v jednáních s Českými drahami či Správou železnic
ohledně prodeje pozemků za místním nádražím. Městu se podařilo
už vykoupit pozemky s nechvalně proslulými „kolonkami“ i velkou
správní budovou. Tyto objekty obývali bezdomovci, ovšem magistrát
už v nedávné minulosti nechal všechny nemovitosti v havarijním stavu
zbourat. Nyní došlo k dalšímu úspěšnému jednání, kdy se město stalo
vlastníkem pozemku, na kterém dosud stojí staré železniční depo.
Zastupitelé budou mít už toto úterý nádražím, které považujeme pro měsposlední slovo k návrhu radních na to za strategicky výhodné. Některé
výkup pozemků za místním nádra- jsou již v majetku města, o jiných,
žím. Celkem se jedná o nákup 1 352 které navazují na ty, co již máme ve
metrů čtverečních do vlastnictví sta- vlastnictví, jednáme jak s Českými
tutárního města Prostějova. „Postup- drahami, tak se Správou železnic,“ naně vykupujeme pozemky za místním stínil první náměstek prostějovského

ráno plně obnovil provoz právě ve
Vrahovické ulici. „Byla otevřena
s předstihem sedmnácti dnů,“ podotkl Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora Prostějova.
Jenže malou úlevu nyní vystřídají velké
obavy. Právě dnes se totiž zcela uzavře
další frekventovaná ulice. „Bohužel to
bude ještě horší, než to bylo v uplynulých týdnech. Úplné uzavření Wolkerovy převede všechna auta na vnitřní

Kdo z nás by neměl rád psy? Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu. Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si
tím cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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PROSTĚJOV Vedle uzavřené Vrahovické ulice o víkendu dopravu
v Prostějově navíc zkomplikovala
dvoudenní uzavírka části Kralické
ulice pod estakádou Haná, kde stavbaři pracovali na usazení nových
mostních pilířů. V úseku od křižovatky s Janáčkovou ulicí po náměstí
Padlých hrdinů se však v neděli již

13. června 2022
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9QNMGTQXCWNKEGUGFPGU×RNP÷W\CXÊT¾TGMQPUVTWMEGUKNPKEGRQVTX¾CåFQąÊLPC
VQJQVQTQMW
Foto: Michal Kadlec
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okruh, řidiči pojedou kolem pošty, lázní, po Vápenici a pak teprve se budou
rozdělovat do jednotlivých směrů. Průjezd centrem města bude tedy hodně
obtížný pro všechny. Souběžná komunikace, která by Wolkerovu nahradila,
bohužel není,“ upozornila náměstkyně
primátora Alena Rašková (ČSSD), která má ve své gesci dopravu v Prostějově.
Večerník jen připomíná, že Wolkerova ulice bude uzavřena až do 16.
října tohoto roku, kdy do této doby
proběhne celková rekonstrukce silnice.
(mik)

primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko), který je zodpovědný za správu a údržbu
majetku města.
Podle vyjádření společnosti České
dráhy prodeji pozemků za kupní cenu
v celkové výši téměř 714 tisíc korun
včetně DPH nic nebrání. „Z hlediska
zájmů města se jedná, jak již bylo řečeno,
o strategické pozemky v rozvojové lokalitě. Jejich budoucí využití ve veřejném zájmu řadíme mezi důležité kroky. V tamní
lokalitě je naplánována výstavba parku,
odpočinkové zóny, dětské hřiště, parkoviště a bytová výstavba. Pokud se tedy
podaří pozemky získat, bude zahájena

2QMWFDWFQW\CUVWRKVGNÆRTQO÷UVQUGUVCPGOCLKVGNGORQ\GOMč\COÊUVPÊOP¾FTCåÊO
MFGFQUWFUVQLÊUVCTÆåGNG\PKéPÊFGRQ6QDWFGWTéGPQMFGOQNKEK Foto: Michal Kadlec

bezodkladná demolice starého objektu,
který byl v minulosti určen pro dopravu.
Důvodem je jeho havarijní stav a také
to, že jde o lokalitu s častým výskytem
nepřizpůsobivých občanů,“ doplnil
první náměstek primátora Jiří Pospíšil

(PéVéčko) s tím, že jednání o prodeji
zmíněného pozemku s Českými drahami nebyla jednoduchá. „Byla dlouhá a náročná, ostatně jak je u státních
podniků zvykem,“ uzavřel s úsměvem
Pospíšil.
(mik)

5HNRQVWUXNFH]DWÇPøĆPLOLRQĎNRUXQDOH

86T¾XPKEMÆWNKEKUGUKNPKEG

OPRAVOVAT NEBUDE!

PROSTĚJOV Už minimálně pět let
se stále odkládá generální rekonstrukce Trávnické ulice v Prostějově. Projekt je dávno hotov, včetně
modernizace stařičkého silničního
povrchu, který je zde složen z dlažebních kostek, lidově řečeno
„kočičích hlav“. Na této ulici letos
stavbaři nakonec opravdu začnou
pracovat, jenomže dojde pouze
k rekonstrukci chodníků. Proč se
nedostane na silnici?

Michal KADLEC

Prostějovští zastupitelé už zítra, tj.
v úterý 14. června, budou rozhodovat
o doporučení radních na financování
rekonstrukce chodníků v Trávnické
ulici. „Postupně provádíme rekonstrukce chodníků v celém katastru
města. Tentokrát se budou práce dotýkat Trávnické ulice. Činnosti zde
budou probíhat na severní a jižní straně ulice, kdy minimální šíře chodníků
bude půldruhého metru,“ nastínil náměstek primátora pro stavební rozvoj
8ÊMGPFQXQWFQRTCXW\MQORNKMQXCNCVCMÆW\CXÊTMCé¾UVK-TCNKEMÆWNKEGRQFGUVCM¾FQWMFGRTQDÊJCNCOQPV¾åPQXÚEJOQUVPÊEJRKNÊąč a investice města Jiří Rozehnal (ANO
Foto: Michal Kadlec 2011).

86T¾XPKEMÆWNKEKDWFQWX[DWFQX¾P[PQXÆEJQFPÊM[RQQDQWUVTCP¾EJUKNPKEG\čUVCPG
\CVÊOXGUVGLPÆOUVCXW
Foto: Michal Kadlec

Celkové předpokládané náklady na
realizaci této investiční akce města
činí 5,6 milionu korun. „V rozpočtu
statutárního města Prostějova pro rok
2022 je na tuto investiční akci vyčleněno 2,5 milionu korun. Zastupitelé
budou rozhodovat o navýšení finančních prostředků, aby mohla být akce
realizována v plném rozsahu,“ vysvětlil náměstek Rozehnal. Ten vzápětí
odpověděl i na dotaz Večerníku, proč
v rámci letošních oprav není v plánu
i rekonstrukce vozovky v Trávnické

ulici. „S touto rekonstrukcí staré vozovky skutečně počítáme, letos k ní
ale z logických důvodů nedojde. Znamenalo by to totiž dlouhodobou uzavírku celé ulice, což si při současných
dopravních problémech ve městě
nemůžeme dovolit. Nyní se uzavře
kompletně Wolkerova ulice a nedokážu si představit, že by ještě navíc byla
uzavřena ulice Trávnická,“ uvedl náměstek prostějovského primátora tím,
že k rekonstrukci silnice v Trávnické
dojde určitě v nejbližších letech.

<24#81&#,568ª
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Dotace
od Zdravého mìsta
Prostějov (mik) – Radní se shodli na
poskytnutí dotací z městského rozpočtu v oblasti Zdravého města Prostějov
na rok 2022. Celkovou částku přes
85 000 korun „vyčlenili“ na podporu
kulturně společenské oblasti. Peníze
poputují na konto společnosti Národní dům, společnosti Jsme tu také nebo
sdružení Sedmikráska. „Zdravé město
Prostějov podpoří různé jednorázové
akce, jako jsou například taneční odpoledne, hudební festival Nejen zdravotně postižených, jednodenní výlety pro
seniory nebo podpoří kurzy bezlepkového pečení,“ vyjmenovala politička
Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD) s tím, že
tento krok radním doporučila Komise
Zdravého města Prostějova.

Peníze
pro chodník v Luèní
Prostějov (mik) – Radní předloží
již zítra zastupitelům ke schválení
rozpočtové opatření na novostavbu
a rekonstrukci chodníku. Zastupitelé
tak budou rozhodovat o financování
vícenákladů ve výši 850 000 korun.
„Konkrétně se jedná o novostavbu
a rekonstrukci chodníku v ulici Luční. Chodník navazuje na stávající
trasy v této ulici. Veden bude podél
místní komunikace. Jeho šířka je
minimálně 1,5 metru. V souvislosti
s jeho novostavbou dochází i k rozšíření stávající asfaltové komunikace
na 4,5 až 5 metrů,“ popsal náměstek
primátora pro stavební rozvoj a investice Jiří Rozehnal (ANO 2011).
Při probíhající realizaci stavby však
nastaly nepředpokládané vícepráce. „Po celé délce nově budovaného
chodníku, jenž přímo sousedí se stávající komunikací, dochází k praskání a propadání okraje komunikace,
jelikož zcela chybí podkladní vrstvy.
Z tohoto důvodu je třeba provést sanace podloží komunikace v metrové
šířce od okraje a v délce zhruba 300
metrů,“ vysvětlil Rozehnal potřebu
rozpočtového opatření.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
KADLEC
Taková plocha, to není zrovna málo.
Je ale pochopitelné, že občané by
si přáli ještě více opravených, nebo
dokonce nových chodníků. Večerník tedy zajímalo, jakým způsobem
město vybírá lokality, u kterých následně skutečně dojde k opravám či
rozsáhlejším rekonstrukcím těchto
komunikací pro pěší.
„Výběr provádíme na základě frekventovanosti a stavu chodníků.
V první řadě se samozřejmě opravují
chodníky, které jsou nejfrekventovanější, tedy ty, kde je největší pohyb
občanů. Výběr záleží také na jednání
se správci nebo vlastníky inženýr-

ských sítí, protože se snažíme plánovat opravy i v návaznosti na budování inženýrských sítí. Správci sítí mají
také své plány oprav, proto je naší
snahou, abychom opravy prováděli
společně a nedocházelo k rozkopání
nově opravených chodníků,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil (PéVéčko),
první náměstek primátora, v jehož
gesci je mimo jiného starost o městský majetek. Ten zároveň potvrdil,
že se město řídí i tím, co požadují
občané. „Samozřejmě bereme na
vědomí i podněty občanů, které následně vyhodnocujeme a postupně
realizujeme.“
Každým rokem magistrát investuje
v průměru čtyři a půl milionu korun do opravchodníků. Mnohým se
to může zdát málo a rádi by, aby město
našlo více finančních zdrojů potřebných na pokrytí nákladů za opravy
chodníků. „Jsem rád, že rada již něko-

&CąÊUGP¾OUV¾NGXÊEUV¾TPQWV?

Navzdory covidu se v posledních
letech u nás dosud nebývalým způsobem zvýšila takzvaná střední délka
života. Loni se u nás průměrný muž
dožíval 78 let, zatímco u žen to bylo
84 let. Přitom pandemie tento údaj
ve srovnání s rokem 2020 u obou
pohlaví o rok snížila.
Není to ovšem tak dlouho, co byla
situace naprosto jiná. Ještě koncem
19. století se uvádělo 35 let jako
průměrný věk na dožití. Zdánlivě
to vypadá, že se délka života během
generace našich otců a dědů více než
zdvojnásobila. Tento pokrok však
padá na vrub zejména snížení kojenecké úmrtnosti, jež tehdy činila
kolem 25 procent. Dětská úmrtnost
byla ve 20. století výrazným způso-

celoplošné opravy chodníkù v prostìjovì
v letech 2018 - 2022

plán oprav chodníkù v prostìjovì v roce 2022

P

odle statistik za první čtvrtletí tohoto roku dluží občané
města na poplatcích za odpad přes
14 a čtvrt milionu korun. Jak známo,
dospělá osoba platí 600 Kč a některé věkové skupiny mají slevy. Snažím se platit vždy včas, letos jsem
to již „zatáhl“ za sebe a za manželku
v lednu, ať máme klid. A o to více
mě tedy nadzdvihlo, kolik spoluobčanů není schopno tento poplatek
zaplatit. Chápu ty, kteří tak učiní
na poslední chvíli, to je taková
typická česká, moravská, slezská
vlastnost, kdy šturmujeme za pět
minut dvanáct, ale budiž. Absolutně vůbec ovšem nechápu ty,
kteří na to kašlou a de facto pak
na to doplácí všichni ti poctiví. Je
to obyčejné svinstvo a neférovost
ke komunitě. Doufám, že pomocí
exekucí se podaří vybrat velká část
peněz zpátky, protože pokud ne,
logicky nastane navýšení poplatků
pro nás poctivé, neplatiči se zase
povezou a bude to začarovaný kruh.
Asi bude třeba být vůči neplatičům
tvrdší a sáhnout jim na peníze razantnějším způsobem, aby pocítili
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obou jejích stranách, a to od ‚myší
díry‘ až po křižovatku s Tovární ulicí.
Nepůjde ovšem čistě jen o rozšíření,
obě strany silnice musíme nechat vyspádovat, protože majitelům teče při
deštích voda do garáží stojících podél
komunikace.“

Na závěr pak přidal jeden vzkaz první
náměstek prostějovského primátora.
„K rozšíření komunikace v Říční ulici
může dojít i díky tomu, že se nám konečně podařilo dohodnout s majiteli o prodeji části pozemků ve zmíněné lokalitě,“
dodal Jiří Pospíšil (PéVéčko).
(mik)

PROSTĚJOV Už nějaký ten týden
probíhá výstavba zbrusu nového
chodníku v Luční ulici v Prostějově.
Nejedná se o žádnou maličkost, nový
chodník bude dlouhý 300 metrů,
a navíc se na některých místech v ulici
bude opravovat i silniční komunikace.
Nyní se ale přichází na to, že původně
stanovený finanční limit na tuto investiční akci města nebude stačit. Radní
budou zastupitele žádat o schválení
dalších statisíců korun.
Zastupitelé a zastupitelky tak budou rozhodovat o financování vícenákladů ve výši
850 000 korun. „Konkrétně se jedná o novostavbu a rekonstrukci chodníku v ulici
Luční. Chodník navazuje na stávající trasy
v této ulici, veden bude podél místní komunikace. Jeho šířka je minimálně jeden
a půl metru. V souvislosti s jeho novostav-

bou dochází i k rozšíření stávající asfaltové
komunikace na čtyři a půl až pět metrů,“
popsal náměstek primátora pro stavební
rozvoj a investice Jiří Rozehnal (ANO
2011) s tím že při probíhající realizaci
stavby však nastaly nepředpokládané vícepráce. „Po celé délce nově budovaného
chodníku, jenž přímo sousedí se stávající
komunikací, dochází k praskání a propadání okraje komunikace, jelikož zcela chybí
podkladní vrstvy. Z tohoto důvodu je třeba
provést sanace podloží komunikace v metrové šířce od okraje a v délce zhruba tří set
metrů, což je po celé délce nového chodníku, navíc oproti projektové dokumentaci.
Dále je třeba počítat se zvýšením množství
betonu z bourání stávajících obrub a navýšením štěrkodrti při předlažbě stávajícího
chodníku,“ popsal nutné práce Rozehnal.
(mik)

žádat o dotační finance, které by
mohly pokrýt veškeré náklady vynaložené na rekonstrukci zmíněného veřejného osvětlení.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlásilo výzvu pro rekonstrukce
veřejného osvětlení,
v rámci které je podporována realizace projektů vedoucích ke zvýšení
energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Tu bychom rádi

využili,“ řekl dále Pospíšil, kterého se
Večerník zeptal, k jak velkým úsporám má dojít díky výměně svítidel
v Kolářových sadech. „Náklady na
elektrickou energii vydané za veřejné
osvětlení v tomto parku by se měly
podle odborníků snížit až o padesát
procent. V podobném projektu pak
chceme pokračovat i po celém sídlišti
Svobody,“ poznamenal první náměstek primátora Prostějova.
(mik)
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Vždy bude platit,
že stárnutí je jediný způsob, jak se
dožít vysokého věku. Nikdo z nás je
nemá rád, ale všichni chceme, abychom co nejdéle žili nejen my, ale
i všichni naši blízcí. Bohužel situace
se vyvíjí tak, že nápor stále většího
množství seniorů nebudou zadlužené státy a jejich sociální služby
schopny dlouhodobě zvládat. Nebude trvat dlouho a čím dál více lidí
tak bude umírat bez pomoci, kterou by jim naše jinak velmi vyspělé
zdravotnictví mohlo poskytnout.
A nám nezbyde nic jiného než se
s tím smířit.

to, že vlastně kradou, protože je to
v podstatě obyčejná zlodějna. Myslím, že moc dobře víme o skupinách,
které chtějí jen brát, ale něco dát, tak
to ani náhodou.
áme hodně cyklostezek
a máme tady cyklisty na zabití? Myslím si, že na obě otázky lze
odpovědět ano. Bohužel nám moc
nepomáhá práce poslanců, kteří
jsou schopni schválit zákony, které evidentně nečtou, protože není
přece možné, aby se v takovém dokumentu (Zákon č. 361/2000 Sb.,
konkrétně § 57 odstavec 1) objevil
paskvil, který de facto i de iure nenutí cyklistu k tomu, aby cyklostezku
používal. To se bohužel stalo a platí
to od prvního ledna 2022. Výsledkem je, že seřvat dnes cyklistu za
to, že vám doslova skáče po hlavě,
je úplně zbytečné, protože zákon
mu to umožňuje. Takže děkujeme
parlamentu za „skvělou“ práci, jistě
si zase zvýší odměny a zároveň zlevní
obědy ve své vlastní kantýně.
edávno jsme ve městě zažili
jednu menší aférku s jedním
tablem. Rozhořčené reakce a odsou-

M
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ale je to o něm. Tabla a jejich historii známe všichni. Jde o to upozornit na sebe, a to nejlépe šokujícím
způsobem, protože je mi tak nějak
osmnáct a teprve jako osobnost dozrávám. Provokuji, mnohdy přes
čáru a můžu si být stoprocentně
jistý, že naštvu dospěláky. To jsou
myšlenkové pochody maturantů.
A jaké jsou ty dospělácké? Nic to nedokázalo, je to drzé, nic to nedělá, jen
to vybuřuje, kouří, pije, ponocuje,
musíme to vychovat. Zapomínáme
na jednu věc. Doby, kdy jsme mohli
mládež jen vychovávat a sekýrovat,
jsou již dávno pryč. Toto jsou totiž
děti porevolučních rodičů, které
žijí již ne v totalitním režimu, ale
jsou obklopeny svobodou, demokracií, jsou hýčkány ze všech
stran, stojí za nimi nejrůznější
ombudsmani, neziskovky, školské koncepce, které je skoro nenutí se učit, ale jen vyhledávat na
internetu. A rodič, který by zvedl
hlas, případně dal jeden výchovný lepanec, je málem křižován
a odvlečen na OSPOD... A tak se
pomalu bojí vychovávat své vlastní
dítě. Případně tu máme sortu rodi-
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čů, pro které je jejich dítě to nejgeniálnější stvoření na světě, a běda těm,
kteří mu přeloží stéblo přes cestu.
Zmíněné tablo je bohužel produktem dnešní doby a než křičet, měli
bychom se my dospělí zamyslet, co
s touto dobou hodláme udělat. A mimochodem letošní maturanti budou
zároveň na podzim prvovoliči, máme
se bát, nebo to bude u uren svěží vítr?
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Obchvat nevyøešil to hlavní
Pozorně jsem si přečetl článek ve Večerníku, který podle zcela jasných tím, že už ji nevyužívají řidiči mířící do Smržic či Kostelce na Hané. Ale
výsledků z měření prokázal využitelnost nového severního obchvatu proč je tedy Olomoucká ulice často během dne ucpaná a tvoří se v ní koměsta Prostějova. Nikdy bych si nedovolil jako někteří jiní tvrdit, že ob- lony aut? Je to z prostého důvodu, protože ji používají hlavně řidiči mířící
chvat je k ničemu, že není využíván. Ano, je využíván, a to dost hojně. do několika obchodních zón na okraji Prostějova i v Držovicích. Severní
Ovšem podle mého názoru tato tolik potřebná komunikace nevyřešila to obchvat tedy není všemocný lék na dopravní problémy.
hlavní. A to je enormně přetížená Olomoucká ulice. Částečně se jí ulevilo
Petr Nechvátal, Prostějov
([LVWXMHMHGQRWQÅPÈÔÉWNR"
Nerozumím jedné věci. Tak zastupi- pozemků v Holandské ulici, kde má
telé zrušili takzvanou pátou změnu proběhnout výstavba dvou komplexů
Územního plánu města Prostějova, s byty pro seniory. A kde? Místo pole!
protože asi 1 500 lidem podepsaným A toto nevadí ani opozičním zastupipod peticí vadilo, že mezi nemocnicí telům. Takže existuje vůbec nějaké
a Hloučelou by město přišlo o pole a jednotné měřítko při rozhodování,
tím kus přírody. Na druhé straně ale kde a co se má v Prostějově stavět?
nedávno byl vyhlášen záměr prodeje
Milan Sedláček, Prostějo

20110911702

„V projektu rekonstrukce se hovoří
o výměně sodíkových svítidel za
vhodný typ LED osvětlení s regulací jeho intenzity. Celkem se má
jednat o výměnu asi devadesátky
svítidel s náklady ve výši zhruba
800 tisíc korun včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátora Jiří
Pospíšil (PéVéčko), který je zodpovědný za správu a údržbu majetku
města. Jak dodal, město bude také

žíváme vnitřní odpor
a ve finále i určitou bezmoc. Spolu s tím na druhou
stranu dochází k výraznému stárnutí
elit. Organizace jako třeba náš Senát
je plná osmdesátníků, lidí mladších
padesáti let je v ní jen minimum.
Přestože je to v kontextu doby přirozené, situace, kdy se zasekla přirozená generační výměna, nevěstí pro
naši budoucnost nic dobrého. Navíc
platí, že kvalita života udržovaného
prostřednictvím velkého množství
léků je více než sporná.

OPRAVOVAT NEBUDE!
+/$6/,'8+/$6%2æÌ
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PROSTĚJOV Úspora elektrické energie je skloňovaným
tématem rezonujícím nejen
v domácnostech, ale také při
jednání Rady města Prostějova. Právě konšelé na své poslední schůzi kladně rozhodli podat
žádost o dotaci na rekonstrukci
veřejného osvětlení v Kolářových sadech. Vyměnit se má
všech 90 svítidel!

Je o co stát

Jsou dobré zprávy, špatné zprávy, zprávy, u kterých se člověk zení a stažení části tabla z očí veřejzaraduje, a pak také ty, u kterých se člověk naštve. Dnes se budu nosti. Tou částí bylo střílení, mám
výrazněji věnovat těm posledním, které se týkají našeho města. to slovo na třech řádcích dvakrát,

&KRGQËNY/XêQËXOLFLVHSURGUDæË

øe“
K „myší dí nìji
bezpeè
se pojede

bem snížena díky dostupnosti pitné
vody, potravin, hygieny, lékařské
péče, očkování, konečně i omezením příbuzenských sňatků.
V současné době nás čeká opačný
extrém. Pomalu se blížíme do situace, kdy třetina Evropanů bude starší
65 let. Nelze se proto divit, že čím
dál větší část populace cítí, že tato
země není pro staré. Generace dříve narozených se hůře sžívá se stále
zrychlujícím se technologickým pokrokem, šířením informací a s tím
souvisejícími změnami životního
stylu. Takové ověřování identity
v mobilu prostřednictvím nejrůznějších hesel představuje pro mnohé
z nás naprosto nepřekonatelnou překážku. V podobných situacích pro-
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PROSTĚJOV Další dopravní téma
a projekt, o kterém se hovoří už několik let. Ještě v tomto roce by ale k jeho
realizaci konečně mělo dojít. Řeč je
o velice úzké komunikaci v Říční ulici před i za železničním přejezdem
u dálničního podjezdu, takzvané
„myší díry“ ve Vrahovicích. Tato silnice se ještě letos rozšíří.
„Je pravda, že rozšíření úzké komunikace v Říční ulici jsme museli v posledních třech letech už několikrát
odložit. V poslední době to bylo kvůli
probíhající rekonstrukci Vrahovické
ulice, během prvního pololetí tohoto
roku jsme zase zahájili revitalizaci Pivovarského rybníčku. Uzavřít Říční
ulici tedy nešlo,“ objasnil Jiří Rozehnal
(ANO 2011), náměstek primátora
pro stavební investice v Prostějově
a prozradil, že k rozšíření přikročí
magistrát ještě letos, a to během regenerace nedalekého sídliště Svornosti.
„K rozšíření komunikace dojde po
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„Bereme na vědomí i podněty občanů,“ ujistil
první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil
lik let drží trend a finanční prostředky
na opravy chodníků vyčleňuje, řekněme v optimální výši. Samozřejmě
bychom mohli do oprav investovat
více, ale je spousta dalších věcí, na které musíme v rozpočtu myslet, proto
musíme vždy hledat takové varianty,
abychom zabezpečili co největší rozvoj města,“ zdůrazňuje Jiří Pospíšil.
A jaký je aktuální plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2022?
„Rekonstrukce chodníků pokračují,
v letošním rozpočtu máme celkem
vyčleněny 4,3 milionu korun. Rada
schválila na základě doporučení odboru správy a údržby majetku města
celoplošné opravy chodníků, které
jsou ve špatném stavu, navíc jsou
z původní staré dlažby. A jak jsem již
řekl, vždy se posuzuje dopravní význam a frekvence pohybu chodců.
Odbor správy a údržby majetku města
již v dubnu zahájil opravy další části
chodníku v Nerudově ulici a v květnu budou pokračovat opravy v ulici
Šárka. Všechny plánované práce na
obnově chodníků budou dokončeny do konce září 2022,“ poznamenal
Pospíšil s tím, že častou bolístkou
je skutečnost, že i nově opravené
chodníky jsou brzy zase rozkopány firmou, která zde provádí opravy vodovodu, plynu nebo pokládá
různé mobilní sítě. „Jak jsem již
uvedl, s většinou firem konzultujeme

13. června 2022
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ččtverečních
tvverreččnícch chodníků
choodnníkků
PROSTĚJOV Opravy chodníků jsou velmi často tématem, které zajímá široký okruh obyvatel Prostějova. Vždyť kdo by chtěl mít před
domem staré a vyviklané nebo popraskané dlaždice, po kterých je
doslova „o ústa“ chodit? A kdo z nás by se chtěl v deštivém počasí
brodit v blátě? Není tedy divu, že vedení magistrátu dostává
ročně nejen desítky stížností na špatný stav chodníků, ale zároveň
i podnětů od občanů na potřebu jejich rekonstrukce. Nutno ale
říct, že za posledních pět let, včetně roku letošního, byla přímo
v Prostějově nebo jeho příměstských částech, již opravena plocha 13 746 metrů čtverečních chodníků. Jen pro představu,
tato plocha se rovná rozloze tří fotbalových hřišť!

WWW.VECERNIKPV.CZ
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Za pět let se opravilo

13 746 metrů

Prostějov (mik) – Jak Večerník již informoval v předcházejících vydáních,
magistrát bude hledat provozovatele
městské hromadné dopravy na příštích deset let. Po posledním jednání
rady města jsou už jasné podmínky
soutěže, která byla v předchozích
dnech již vyhlášena. Radní vyhlásili zadávací řízení nadlimitní veřejné
zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení. „Předmětem této zakázky
je provoz městské hromadné autobusové dopravy na území statutárního
města Prostějova v období deseti let.
Ve vztahu k tržbám z přepravy cestujících se bude jednat o formu brutto smlouvy,“ informoval primátor
František Jura (ANO 2011). „Podle
výsledku zmíněného řízení bude dopravní obslužnost města svěřena firmě, která navrhne nejlepší podmínky
a současně splní naše požadavky na
vysokou kvalitu městské hromadné
dopravy, například nízkoemisní autobusy,“ doplnila náměstkyně primátora
pro dopravu Alena Rašková (ČSSD).
Smlouva, která bude s poskytovatelem této služby uzavřena, bude platná
pro období od 1. ledna 2024 až do
31. prosince 2033.
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No sláva, pan první náměstek primá- drolí malé žulové kostičky a chodit zde
tora Pospíšil nastínil, že se město ko- je často „o hubu“, a to doslova. Já vím,
nečně bude zaobírat opravami chod- že na jaře vždycky dojde k opravě, ovníku okolo Národního domu! Pozdě, šem jen těch vydrolených míst. Podle
ale přece! Vždyť na velmi špatný stav mého názoru by tento chodník okolo
tohoto chodníčku už upozorňujeme secesní chlouby našeho města už poněkolik let! Nejhorší situace je na jaře, třeboval generální opravu a nikoliv jen
kdy se po dlouhé zimě z chodníku látat díry. Michal Slepánek, Prostějov

7DNRYÙVWDGLRQXzWDG\PÈOEÙWG½YQR
Dovolte mi poznamenat jednu věc. Nejsem zas až takový fotbalový fan- mužstva mohla hrát buď první, nebo druhou ligu. A co čtu v celostátních
da, ovšem možná proto se snažím posuzovat věc objektivně. Nechápu, médiích, tak náklady se pohybují až okolo jedné miliardy korun! Takproč někteří lidé v Prostějově protestují proti rekonstrukci stávajícího že pokud má být v Prostějově stadion odpovídající nárokům i nejvyšší
fotbalového stadionu za místním nádražím! 150 milionů korun je jistě soutěže, tak těch 150 milionů korun je opravdu slušná cena, navíc když
hodně, a tato suma peněz by se dala využít jinde, zejména v sociální ob- město usiluje o dotaci. A co je úplně nejpodstatnější, tak Prostějov si odlasti nebo na výstavbu chodníků, silnic a podobně. Ovšem na druhé stra- povídající fotbalový stadion naprosto zaslouží. Osobně si myslím, že už
ně mnohá města nyní také budují nové fotbalové stadiony tak, aby jejich takový moderní stánek tady měl být dávno! Petr Odháněl, Prostějov

22052410921

18

8

13. června 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

25

&ö6+

WWW.VECERNIKPV.CZ

13. června 2022

17

S èím jdou do komunálních voleb lídøi kandidátek ve mìstech a obcích na Prostìjovsku?
plánů, Plumlovská starostka chce obhájit,
+(/(1'2521$1*/,é7,1$35267÷-29
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PROSTĚJOV Angličtina Helen Doron Prostějov slavnostně předávala minulý týden mezinárodně uznávané jazykové certifikáty Cambridge University všem svým studentům, kteří se zkoušek na konci března zúčastnili. To znamená 100% úspěšnost.
Předávání se konalo v obřadní síni prostějovské radnice z rukou
náměstkyně prostějovského primátora Milady Sokolové.

Petr KOZÁK
„Velmi si ceníme toho, že paní náměstkyně a naše město oceňují a pomáhají zviditelňovat úspěchy mladé
generace, jejich tvrdou práci a ambiciózní přístup k jejich budoucnosti. Anglické jazykové zkoušky jsou v dnešní
době mnohdy nezbytnou podmínkou k úspěchu v další kariéře, byť je
zatím ještě ‚jen‘ akademická, nebo už
se jedná o kariéru pracovní,“ komentovala majitelka školy Eva Šmídová.
„Zaznamenala jsem velmi zajímavý mezinárodní trend, co se týká
Cambridge zkoušek. V minulosti
byly tyto zkoušky požadovány pro
jakákoli zahraniční studia kdekoli
mimo Spojené státy americké. Během posledních několik let se ale
začalo zkoušet a vyučovat dle stan-

dardů Cambridge University i ve
Spojených státech amerických a tyto
zkoušky jsou považovány za vyšší
standard než kterékoli jiné národní
zkoušky. Tento fakt velmi přispívá
k vysoké kredibilitě a univerzálnosti
těchto zkoušek,“ doplnila majitelka
školy.
Angličtina Helen Doron je přímým partnerem Cambridge University, tedy i testovacím centrem.
Proces skládání zkoušek Cambridge
je komplikovaný. Každým rokem
skládají ve stejném termínu, jen
v různých částech světa, zkoušky
jazykové úrovně Cambridge statisíce studentů. Testy se pro každou
zkoušku mění, takže objektivita posouzení jazykové úrovně studenta je
velmi vysoká. Testy se potom posílají přímo na Cambridge University,

(QVQ#PPC-CLNÊMQX¾

kde je zkušený tým profesionálů vyhodnotí a pošle zpět.
Angličtina Helen Doron Prostějov
hostila tyto zkoušky koncem března
za účasti téměř 50 svých studentů
a 10 profesionálních zkoušejících. „Je
to velké privilegium připravit a testovat přímo naše studenty v místě jejich bydliště. Tento fakt jistě přispívá
ke zvýšené motivaci našich studentů
a vynikajícím výsledkům,“ komentovala Šmídová. „Všichni našich studenti ve zkouškách uspěli a pětaosmdesát

procent získalo hodnocení A. To je
nesmírný úspěch a velké zadostiučinění za jejich velkou snahu a naši společnou práci. Navíc jsou naši studenti
vždy vynikající v té nejdůležitější
disciplíně, což je mluvení. Kdo z nás
se neučí jazyk pro to, aby ho mohl
prakticky používat?“ doplnila Eva
Šmídová.
Už několik let prostějovská Helen
Doron přímo testuje úrovně nejen
pro děti, ale i pro teenagery a dospělé, tj. od úrovní Starters, Movers

a Flyers až po úroveň B2, to je FCE
(First Cambridge Exam). Jazyková
úroveň FCE je přitom plně dostačující pro přijetí studentů na zahraničních školách. „Znalost angličtiny na
Cambridge úrovni potřebují studenti
k maturitě, přijímacím zkouškám na
střední a vysoké školy, některé školy
udělují za tyto certifikáty extra body.
A samozřejmě jsou tyto certifikáty
nezbytnou podmínkou pro studium
a práci v zahraničí, zamyslela se nad
motivací studentů manažerka Helen

Doron Angličtiny Prostějov Dana
Šlézarová.
Aktuální informace o zápisu na
příští školní rok a Angličtině Helen Doron najdete na webu helendoron.cz/prostejov, Facebooku
a Instragramu Angličtiny Helen
Doron Prostějov. Přihlášku na
ukázkovou hodinu zdarma je možné zaslat e-mailem na prostejov@
helendoron.cz nebo zavolat na tel.
604 792 446 manažerce centra,
Daně Šlézarové.

Ve Vrahovicích se děti setkaly
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laun Šulda
Šulda s policisty, hasiči i vodníkem
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PROSTĚJOV Dvakrát odložený Dětský den v Bistru Hloučela
U Matesů se konečně uskutečnil
během nádherně prosluněného
nedělního odpoledne 5. června.
V krásném přírodním prostředí si desítky dětí nejrůznějšího
věku zasoutěžily o hodnotné
ceny a také „zatrsaly“ v rytmu
diskotéky.
„Až třetí termín našeho dětského
dne se nám podařilo realizovat,
dvakrát jsme museli akci odložit
kvůli počasí,“ konstatoval Pavel Matoušek, provozovatel Bistra U Matesů. Ten společně se svými kolegy
připravil pro děti na nedělní odpoledne bohatý program. „Dnes mají

děti nachystáno pět stanovišť s dovednostními soutěžemi, u dalšího
stánku si mohou vybrat z nabídky
nafukovacích balonků a je pro ně
připravena velice hodnotná tombola se čtyřmi desítkami cen. Mimo to
zde máme také pravidelné diskotékové vstupy, při kterých si děti mohou i zatančit,“ popsal Večerníku
program dětského dne Pavel Matoušek. „U jednotlivých stanovišť
bude na děti dohlížet klaun Šulda
a u vstupu do bistra bude děti vítat
zajíc Ferdinand,“ dodal ještě Pavel
Matoušek.
Pestrý program přilákal k Hloučele
v neděli odpoledne desítky dětí s jejich rodiči.
(mik)

PROSTĚJOV Na čtyři sta
dětí se pobavilo, zasportovalo i poučilo při Dětském
dni ve Vrahovicích, který
předminulou sobotu za
místním fotbalovým hřištěm uspořádal Rybářský
spolek Nemary společně
s vrahovickými sokoly.
Krásné počasí hodně nahrálo vysoké účasti.
„Připravili jsme pro děti
spoustu zábavy od skákacího hradu až po nejrůznější
dovednostní soutěže. Díky
účasti policistů mohli děti
i dospělí zhlédnout ukázky
FOTOGALERIE
práce psovodů a připravena
a VIDEO klikni na
BYLI JSME
bude i výstava policejních
www.vecernikpv.cz
U TOHO
vozidel. Přijedou i naši vra&÷VKXG8TCJQXKEÊEJUQWV÷åKN[QUNCFMÆQFO÷P[XPGLTč\P÷LwÊEJFKUEKRNÊP¾EJ Foto: Michal Kadlec hovičtí hasiči, kteří zase
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předvedou svoji techniku
a samozřejmě pak dětem
vytvoří i další atrakci v podobě nastříkání husté pěny,
ve které se mohou zájemci
vyřádit. Máme tady i stánky s malováním na obličej,
tetováním a programem
bude provázet taky diskžokej. Takže i k tanečkům děti
vyzveme,“ usmíval se Pavel
Svozil ze spolku Nemary.
Dětský den ve Vrahovicích
trval až do pozdních odpoledních hodin a pořadatelé
měli obrovskou radost z velké účasti. Tradičním maskotem akce byl nefalšovaný
vodník, který děti mimo
jiné povzbuzoval při plnění
soutěžních úkolů. (mik)

jeme Kostelcem (22,01 %). Pozoruhodné přitom je, že všechny
tyto tři poměrně dominantní subjekty spolupracovaly a podělily
se i o místa v radě města. „Stejně
jako v minulých letech podpoříme opravy komunikací, vzdělání,
sport a kulturu. Také se chceme
zaměřit na rekonstrukci a snižování energetické náročnosti budov v majetku města. Konkrétně
jde o domov pro seniory, základní
školu a další,“ uvedl programové
priority lídr David Ševčík pracující právě jako ředitel domova pro
seniory.
Kromě těchto tří Večerník ještě
telefonicky oslovil Františka Pyrolta, lídra kandidátky ODS, která v minulých volbách obdržela
14,65 % hlasu, díky tomu také dva
zastupitelské posty. Pyrolt se z důvodu časové zaneprázdněnosti
omluvil, v následně domluveném
termínu nám však už telefon nezvedal.

PLUMLOV V Plumlově mají volby
příchuť pikantního rodinného souboje. Dvě různé kandidátky tady totiž do voleb vedou dva sourozenci.
Současná starostka Gabriela Jančíková opět stane v čele kandidátky
KDU-ČSL, o přízeň voličů se bude
ucházet i její neméně oblíbený
bratr Marek Otruba, jenž povede
kandidátku Nadšenců. Ta odkazuje
na spolek stojící za organizací řady
úspěšných akcí. S čím jdou oba do
voleb? Bude ještě kandidovat dlouholetý starosta Adolf Sušeň? A co ti
ostatní?

Martin ZAORAL
Gabriela Jančíková je nejen v tomto
městě populární zejména díky neobyčejnému rozpětí svých aktivit.
V posledních volbách před čtyřmi
roky získala 22,18 % hlasu. Nejvíce hlasů její kandidátka obdržela už
před osmi lety, tehdy však podpořila
dlouholetého starostu Adolfa Sušně.
V roce 2018 už se pak ujala kormidla
sama. „Kandidátku už máme prakticky složenou. Do voleb jdeme s tím, že
chceme dotáhnout připravené projekty, jde například o chodník spojující
Soběsuky a Žárovice, nezbytná bude
rekonstrukce sto let starého vodovodu
a pokračovat chceme rovněž s obnovou zámku. Velkým tématem rovněž
bude hospodaření s energiemi i to, jak
se konkrétně připravit na jejich možný
výpadek,“ nastínila Gabriela Jančíková
(KDU-ČSL).

PROSTĚJOV Soutěž O NEJORIGINÁLŠÍ
TABLO PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU se minulý týden uzavřela. Tím to však
úplně neskončilo. Jak už jsme avizovali,
předání všech hodnotných cen proběhne
ve středu 15. září od 15:00 hodin v redakci
Večerníku na adrese Vápenice 19.
Na místo „ceremoniálu“ by se měli dostavit
zástupci vítězné třídy 6. N z RG a ZŠ Otto

Wichterleho, stejně jako druhé 4. V z téže školy a také 4. A ze Střední zdravotnické školy, která obsadila třetí místo. Všem budou předány
hodnotné ceny, které získali nejen díky nejvyššímu počtu hlasů v naší anketě, ale také díky
spolupráci Večerníku s celou řadou partnerů.
V příštím čísle vám přineseme reportáž z celé
události spolu s krátkými rozhovory s jednotlivými výherci.
(mls)
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KONICE Tři měsíce před volbami a v Konici není jasno o tom,
kdo bude kandidovat, za koho, a zda se vůbec sejdou všechny
kandidátky. Ve volbách v roce 2018 v Konici usilovalo o hlasy
voličů šest uskupení: ODS, ČSSD, STAN, KDU-ČSL, KSČM a ANO
2011. První čtyři pak utvořila koalici, která dosud přetrvává.
V pozici starosty je první funkční období Michal Obrusník
(STAN), dlouholetým místostarostou je Jaroslav Procházka
(KDU-ČSL). V radě mají všechny koaliční subjekty po jednom
radním s výjimkou hnutí Starostů a Nezávislých, které má radní dva. Právě toto hnutí těsně před KDU-ČSL minule volby vyhrálo. S odstupem třetí skončili sociální demokraté.

EXKLUZIVNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
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FOTOGALERIE
klikni na
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Foto: Michal Kadlec

Kandidátka vedená jejím bratrem šlapala v roce 2018 vítězné KDU-ČSL
na paty, konkrétně obdržela 20,16 %
hlasu. Navzdory tomu se nikdo z ní
neocitl v užším vedení města. Přijde
odveta? „Dalo by se říci, že kandidátní listinu máme složenou. Ve svém
programu se chceme zaměřit na budoucnost a mladší generaci, jsme
přesvědčeni, že by si Plumlov zasloužil vybudování nové multifunkční
sportovní a společenské haly. Velkým
tématem je rovněž kemp a jeho další
budoucnost. Ušetřit peníze bychom
naopak chtěli zrušením postu uvolněného místostarosty,“ zdůraznil Marek
Otruba, který tím nepochybně narážel na post Martina Hyndricha.
Ten by měl stát opět v čele kandidátky
Nezávislých, kteří naposledy skončili druzí, když získali 20,87 % hlasu.
To jim zajistilo hned čtyři zastupitele
a díky spolupráci s KDU-ČSL i mís- 5QWTQ\GPEK)CDTKGNC,CPéÊMQX¾C/CTGM1VTWDCRQXGFQWFQXQNGDUKNPÆMCPFKF¾VM[wCPEKPC×UR÷EJOCLÊQDCFXC
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
ta v radě města. Martina Hyndricha 
se Večerník opakovaně pokusil kon- kandidátku by se měl vrátit také ně- a zlepší dopravní dostupnosti, při- zaděláno na velký problém. Třetím
taktovat na jeho mobilním telefonu, kdejší dlouholetý starosta Adolf Su- čemž v tomto ohledu budeme vy- tématem je pak plumlovský zámek,
šeň, který naposledy do voleb vedl tvářet tlak na zástupce kraje, jemuž který by u nás měl fungovat jako skuúspěšní jsme ovšem nebyli.
SNK Plumlov 2018. S ní získal 15,29 silnice patří. Důležité pro nás bude tečný magnet kulturního a společen% hlasu. Samostatná ODS pak do- zachování stávající lékařské péče, vý- ského života,“ představila základní
Ambiciózní
stala „jen“ 8,51 % hlasu. Tentokrát hledově bude třeba zajistit dostatek obrysy programu jednička kandidátODS
bude mít nepochybně výrazně vyšší mladých doktorů, kteří by postupně ky ODS Jindra Šafránová, která má
Naopak velmi pohotově zareagovali ambice. „Chceme se zaměřit na re- měli nahrazovat ty stávající. Pokud již z minulosti zkušenosti z působení
plumlovští zástupci ODS. Na jejich konstrukci stávajících komunikací se tak nebude dít průběžně, máme v městské radě.
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Zůstane
placený post
místostarosty?
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Jejich budoucnost v Konici však není
úplně jasná. Radním za ČSSD je dlouholetý člen strany Vlastimil Šmída. Na
příští kandidátce strany ale už bude
chybět. „Budu kandidovat, ale ne za
ČSSD. Teď zkouším dát dohromady
nezávislou kandidátku. Usilovat pak
budu o místo zastupitele, ne radního,“
prozradil pro Večerník Vlastimil Šmída. Na to, kdo by měl kandidátku vést
a mít při jejím sestavování rozhodující
slovo, neodpověděl.

Podobně nejisté to přitom je u další
tradiční strany, tedy ODS. Tu v zastupitelstvu reprezentují Karel Marek a Arnold Rozehnal. „V tuto chvíli nevím,
zda vůbec budeme stavět kandidátku.
Teprve v nadcházejícím týdnu budeme
ohledně toho mít sezení. Zatím jsme
se nedohodli,“ konstatoval Marek. Jak
to pak vypadá s jeho vlastní kandidaturou? „Pokud postavíme kandidátku,
tak ano, budu kandidovat, pokud ne,
tak ne,“ odvětil konický podnikatel.
V konické politice může dojít k malému zemětřesení. Důvodem je i to, že
podobně jako u ČSSD a ODS jsou na
tom i některé opoziční subjekty. I zde se
budou přinejmenším měnit lidé, kteří
za ně budou kandidovat. „Komunální
volby už mě moc zajímat nebudou,

nebudu je řešit. Budu se totiž stěhovat
z Konice, takže už to půjde mimo mě,“
prozradil Antonín Vymětal (ANO
2011). „Bohužel netuším, kdo tam
eventuálně bude. Organizoval to dříve
Petr Krejčí, ale zda to bude dělat dál,
netuším…,“ pokrčil rameny muž.
Jeden z mála subjektů v Konici, kde
je naopak situace jasná, je KDU-ČSL. Lidovce by měl znovu vést
do boje o křesla zastupitelů Jaroslav
Procházka. Ten potvrdil, že bude
o hlasy voličů znovu usilovat. „Kandidátní listinu za KDU-ČSL, na které jsem na prvním místě, již máme
v plném počtu sestavenu. Všichni
kandidáti, samozřejmě včetně mně,
jsou připraveni poskytnout své
osobní zkušenosti a odbornost pro
práci v zastupitelstvu města a jeho
dalších orgánech,“ uvedl současný
místostarosta pro Večerník. „Jako
nezbytné vidíme pokračování v započatém trendu zlepšování činnosti samosprávy především ve vztahu k rozhodnutím zastupitelstva
a oprávněným požadavkům obyvatelstva i se zřetelem k potřebám
místních částí. Nechceme měnit
věci, které jsou dobře nastavené. Při
zachování vyrovnaného hospodaře-

ní budeme upřednostňovat financování dlouhodobých rozvojových
programů a investic do infrastruktury včetně případného využití dotačních titulů,“ doplnil.
Kandidovat bude rovněž současný
starosta. „Do voleb půjdu. Jsou naplánované investice za zhruba tři sta
milionů korun a záleží mi na jejich
realizaci,“ potvrdil Večerníku Michal Obrusník. Vyjádřil se i ke kandidátce. „Ta je samozřejmě hotová.
A myslím si, že zde lidé najdou velmi zajímavá jména,“ nenechal ještě
veřejnost nahlédnout pod pokličku
první muž Konice. A zmínil i některé priority, kterými by se chtěl
dále zabývat. „Budeme se zabývat
rozvojem základní infrastruktury,
dále dopravní bezpečností, sociální
oblastí nebo bydlením. Je před námi
také výzva zvýšit atraktivnost regionu, třeba propojením cyklostezkou
s Prostějovem a v návaznosti vznikem dalších služeb. Dále by se měl
dořešit vznik supermarketu a dalšího obchodu, bude třeba řešit odpadové hospodářství a končící možnost ukládání odpadů, stejně jako
zvýšení energetické soběstačnosti,“
vypočítal Michal Obrusník.
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PROSTĚJOVSKO Letos na
podzim se budou tradičně
po čtyřech letech konat komunální volby, které se týkají
hlasování do zastupitelstev
obcí, měst či městských
obvodů. Jejich termín připadá na 23. a 24. září 2022.
A PROSTĚJOVSKÝ Večerník,
který od počátku května mapuje aktuální situaci uvnitř
politických stran a hnutí, pro
vás připravil již šesté pokračování na toto téma.
Jak jsme avizovali, tato část
seriálu KOMUNÁLNÍ 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 po pěti dílech z města Prostějov zaměřen na region. I tam už politické subjekty
pilně pracují jak na sestavování kandidátních listin, tak na
prvních akcích v rámci svých
předvolebních kampaní.
Jaká je před volbami situace?
Ze kterých hlavních kandidátek budou voliči vybírat?
Objevily se nové tváře, nebo
budou ve hře opět ostřílení
matadoři? A čím chtějí lídři
voliče v jednotlivých městech
konkrétně oslovit? To vše
zjišťoval Večerník ve velkém
předvolebním průzkumu
tentokrát v Kostelci na Hané,
Plumlově, Konici i Němčicích
nad Hanou. Ani dnes nechybí prezentace jednotlivých
subjektů pro statutární města Prostějov, které najdete na
straně 15 Tři strany připravil
Petr Kozák
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S èím jdou do komunálních voleb lídøi kandidátek ve mìstech a obcích na Prostìjovsku?
Kostelecký starosta má spoustu

do voleb jde i jeho předch
KOSTELEC NA HANÉ Je to už šest let, co si František Horák a Ladislav
Hynek vyměnili své posty ve vedení města Kostelce na Hané.
Zatímco Ladislav Hynek (ČSSD) zamířil do křesla náměstka hejtmana Olomouckého kraje, František Horák (KDU-ČSL) se stal starostou
města. Tím zůstal i po zatím posledních volbách v roce 2018. Na pozici místostarosty pak Hynka vystřídal stranický kolega Filip Štrunc.
O dva roky později se tento politik stal jednou z hlavních tváří ČSSD
před krajskými volbami, vzhledem k jejich výsledku však musel křeslo hejtmanova náměstka opustit. Jak to bude dál?
sehnat peníze. Jisté je, že nelehká ekonomická situace v našem státě se negativně
promítne i do rozpočtů měst a obcí. Nicméně určitě chceme do budoucna připravit rekonstrukci 1. stupně základní
Martin
školy i opravu Husovy ulice,“ byl zcela
ZAORAL
konkrétní František Horák, který s kanV Kostelci na Hané se v uplynulých le- didátkou KDU-ČSL před čtyřmi roky
tech podařilo úspěšně realizovat celou získal 26,75 % hlasu.
řadu dost náročných projektů. Zdejší
starosta by v nastaveném trendu rád poBezpeèný Kostelec
kračoval i nadále. „S určitostí se chystáme na chodník v Palackého ulici, kotel- Jako druhá tehdy skončila ČSSD venu v mateřské školce či rekonstrukci ulic dená bývalým starostou Ladislavem
Smetanova a Třebízského. Dále nechci Hynkem, jež obdržela 25,58 % hlasu.
slibovat něco, na co by se pak nemusely I on jde do nadcházejících komunál-

PŮVODNÍ
zpravodajství

pro Večerník

5QWéCUPÚUVCTQUVC(TCPVKwGM*QT¾M PCUPÊOMWXNGXQ COÊUVQUVCTQUVC.CFKUNCX*[PGMUKRąGFwGUVKNGV[X[O÷PKNKUXÆRQUV[

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ních voleb s plným nasazením. „Zásadní věcí nepochybně bude hledání
úspor energie, neboť zvyšování jejich
cen se zásadním způsobem projeví
do hospodaření každého města. Dalšími prioritami bude dobudování ko-

munikací a další rozvoj zdejší školy.
Úspory
I nadále chceme zajistit, aby Kostelec
na Hané byl bezpečným městem,
energií
kde je pořádek, k čemuž nám slouží
spolupráce s naší městskou policií či S nevelkým odstupem byla před
čtyřmi roky třetí kandidátka Žis Policií ČR,“ prohlásil Hynek.

BOJ O PRIMÁTORSKÉ KŘESLO A MÍSTA V ZASTUPITELSTVU ZAČAL!
-QOWP¾NPÊXQND[UGPG\CFTåKVGNP÷DNÊåÊC24156ö,185-º8GéGTPÊM
X¾ORąKP¾wÊXMCåFÆOX[F¾PÊUGTK¾NXGMVGTÆOOčåGVGUF÷NKVQDéCPčOUX¾RQUGNUVXÊ
CHCETE SE PREZENTOVAT? STAČÍ ZAVOLAT 608 706 148
nebo NAPSAT NA E-MAIL: REDAKCE@VECERNIKPV.CZ A PROSTOR BUDE VÁŠ!

V NìmèicíchXçKODYQtIDYRULWp
Jan FREHAR
Po posledních volbách před čtyřmi
lety dopadlo politické rozložení velmi
různorodě a do zastupitelstva obce
se dostalo hned osm stran. Nejsilnější mandát bude obhajovat ČSSD se
svou lídryní Janou Oulehlovou, která
se jako jediná přehoupla těsně nad
dvacet procent a brala čtyři mandáty.
Kromě lídryně a místostarostky obce
se do zastupitelstva dostala i bývalá
starostka Ivana Dvořáková, jež získala také největší počet hlasů ze všech
zastupitelů. „Kandidátku už máme
připravenou a kompletní s patnácti

ILQLåXMtSħtSUDvy
jmény. Některé změny tam jsou, ale
nejedná se o nic drastického a lidé se
je včas dozví. Stejně jako před čtyřmi lety ale zůstávám v pozici lídryně
a ráda bych zopakovala minimálně
poslední volební čísla,“ prozradila
místostarostka obce Jana Oulehlová,
která také doplnila i hlavní body do
příštích let v obci. „Rozhodně musíme vyřešit nové pozemky v areálu
bývalého cukrovaru a připravit je co
nejdříve. Také bude potřeba myslet na
bezpečnost.“
V těsném závěsu za sociálními demokraty zůstalo Sdružení nezávislých
kandidátů města Němčice nad Hanou,
které ztratilo jen necelá dvě procenta.
V čele kandidátky stál místostarosta
obce Jan Vrána, po posledních volbách
se přesunul na pozici starosty a letos
bude chtít svůj post obhájit. „Letošní
kandidátka už finišuje a dolaďujeme
poslední jména. Mohu potvrdit, že
i tento půjdu jako lídr našeho sdružení,“
prozradil současný starosta. Ve čtyřletém období s ním byli v zastupitelstvu

ještě další dva kolegové z kandidátky,
v radě zasedl jeden z jeho kolegů Oldřich Plchota.
Dá se čekávat, že i v letošních volbách
budou tyto strany hlavními favority na
vítězství a následné posty v radě města.
Obhajovat své mandáty by měla většina z nich, obě uskupení se v Němčicích
těší tradiční a dlouhodobé podpoře.
Zajímavé bude sledovat především
situaci u sociální demokracie, která
nyní neprožívá na celostátní úrovni
nejšťastnější období. Uvidí se, zda i po
letošních volbách vytvoří případnou
koalici právě se Sdružením nezávislých
kandidátů.
S výraznější ztrátou si pak třetí a čtvrtou pozici rozdělilo hnutí ANO
Němčicím a strana Společně pro
Němčice, jež shodně dosáhly na dva
mandáty a získaly nad deset procent.
ANO Němčicím v posledním období
zastupuje lídryně Lenka Králová a její
dvojka Martin Ernst, který byl také pátým a posledním členem rady města.
Čtvrtá příčka a dva mandáty připadly

80÷OéKEÊEJDWFQWQR÷VJNCXPÊOKHCXQTKV[UQWéCUPÚUVCTQUVC,CP8T¾PCCOÊUVQUVCTQUVMC,CPC1WNGJNQX¾

i pro stranu Společně pro Němčice,
kde se do zastupitelstva dostala lídryně
Martina Kouřilová a dvojka kandidátky Marek Antel. „Do letošních voleb
máme na kandidátku více než patnáct
jmen a nyní tak řešíme ještě otázku,
kdo všechno do voleb půjde. Stejně
jako před čtyřmi lety budu lídryní kandidátky já,“ prozradila směrem k volbám, které proběhnou za tři měsíce,
Martina Kouřilová a přiblížila i některé

body, s nimiž do voleb se svými kolegy
jde. „Rozhodně chceme připravit a dořešit nové stavební pozemky a dalším
důležitým bodem je místní skládka,“
doplnila Kouřilová, která by ráda předchozích deset procent a dva mandáty
z minulých voleb ještě vylepšila.
Kromě zmíněného kvarteta se do zastupitelstva obce dostaly i další čtyři
strany, které si rozdělily po jednom
mandátu, a všechny dělilo pouhé jedno

(QVQ,(TGJCT

procento. Pátou příčku obsadilo před
čtyřmi roky SPD a do zastupitelstva
se dostal lídr Roman Mizera, z KDU-ČSL se do zastupitelstva dostala
čtyřka kandidátky Miroslav Oplocký.
Z více než osmi procenty jeden mandát obsadil také Jaromír Snídal z Volby a Zodpovědnosti a poslední pozici
v zastupitelstvu obsadil Jiří Zatloukal ze
Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté.

22060810965

NĚMČICE NAD HANOU Jižní část
prostějovského regionu se již také
pečlivě připravuje na volby, které
proběhnou ve druhé polovině září.
Strany už tak finišují s přípravou
kandidátek a dolaďují poslední detaily. Obhajovat svůj mandát bude
jako lídr kandidátky starosta obce
Jan Vrána, ale i další členové zastupitelstva. Zajímavé bude sledovat také
to, zda se podaří v Němčicích opět
získat nejvíce hlasů sociálním demokratům, kteří se během posledního období ocitli i mimo Poslaneckou sněmovnu. Také v komunálních
volbách 2022 by měla být hlavní tváří kandidátky Jana Oulehlová.
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Ve Společenském domě se tvořily „Inspiraci hledám

i v zahraničních

NEKRÁSNĚJŠÍ KYTICE MORAVY časopisech,“

PROSTĚJOV Když se díváš
na krásné květiny, je mnohem těžší být nešťastný.
I tak by mohl znít podtitul
Zemského kola Floristiky.
Soutěž ve vázání květin se
předminulý čtvrtek 2. června konala v sále prostějovského Společenského domu
již po jedenácté. A vše běželo jako po drátkách.

FOTOGALERIE

klikni na
www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

který obhájil vítězství

ve floristické
soutěži

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

5RQNGéGPUMÚ FčO \CRNCXKN[ MX÷VKP[
\PKEJåRQFwKMQXPÚOCTWMCOCX\PK
MCN[MT¾UPÆM[VKEG
Foto: Martin Zaoral

výstavu do Čelčic. A co se vašeho
regionu týká, tak si vybavím také
aktivitu zahrádkářů ze Smržic,
kteří se starají o rozlehlou budovu
i vlastní sad. Mají tam i moštárnu,“ prohlásil předseda Českého
zahrádkářského svazu Stanislav
Kozlík.
Ti nejlepší z prostějovského klání
se představí v celostátním finále.
To se bude konat v rámci Podzimní Flory na olomouckém výstavišti, jež je plánovaná na přelom září
a října.

LCMFQRCFNCRTQUV÷LQXUM¾HNQTKUVKMCe

PROSTĚJOV Student druhého
ročníku Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově Matěj
Tesárek se vázání kytic věnuje už
pět let. Urostlý mladík na amatérské úrovni v převážně dívčí
konkurenci sbírá jeden úspěch
za druhým. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy se sedmnáctiletému
nadšenci podařilo obhájit loňské vítězství v juniorské kategorii moravského kola floristické
soutěže. Právě během tohoto
klání jej Večerník požádal o exkluzivní rozhovor.

Martin ZAORAL
yy Při vytváření kytic asi není
úplně jednoduché neustále přicházet s novými nápady a opakovaně jimi zaujmout porotu. Kde
hledáte inspiraci?
„Je to hodně o tom, co máte nakoukané. To, co vidím někde jinde, si
po svém pozměním a uplatním při
vlastní tvorbě. K tomu je dobrá jednak účast na soutěžích, nebo také
zahraniční floristické časopisy.“
yy Coby studentovi gymnázia
vám jistě hodně času zabere stu-

/CV÷L6GU¾TGMUGRąKCTCPåQX¾PÊM[
VKEG FQM¾åG PC RT¾EK FQMQPCNG UQW
UVąGFKV
Foto: Martin Zaoral

dium. Jak často se během roku dostanete k vázání kytic?
„Váži celý rok, udělám minimálně
dvě kytice do měsíce. Drtivá většina
z nich je pro rodinu. Ale minulý rok
jsem dělal kytice pro celou svatbu.
To bylo zatím to největší a časově nejnáročnější, do čeho jsem se
v tomto ohledu pustil.“
yy Loni jste se zúčastnil celostátního finále soutěže, kde jste skončil druhý. Jak na to vzpomínáte?
„Bylo to příjemné, na Floru dorazila spousta lidí, kteří byli skutečně
zvědaví, jak kytice vznikají. Jejich
přítomnost mě nijak nerušila, vázání kytic je pro mě relax, při kterém
dokáži dokonale vypnout a na nic
jiného nemyslet.“

22051010820

22053010950

22060210960

Ve třech věkových kategoriích se
letos utkalo celkem 35 amatérských aranžérů, kteří do Prostějova postoupili z okresních kol konaných po celé Moravě. K dispozici
měli anturie, karafiáty, růže, chryzantémy a další květiny. Vzhledem
k zadání letos nemohl chybět ani
nevěstin závoj. „Účastníci mají tentokrát za úkol vytvořit kytici pro
nevěstu a vypichovanou misku na
svatební stůl,“ prozradila místopředsedkyně pořádajícího Českého zahrádkářského svazu Vlasta
Ambrožová.
Květinářská soutěž v Prostějově
těží ze sehraného pořadatelského týmu i podpory vedení města.
„Jezdím sem pravidelně a musím
říct, že to zdejší organizátorky
mají perfektně zmáklé. Loni jsem
si zajel také na krásnou Okresní

říká Matěj Tesárek ze Smržic,
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aneb jsme s vámi u toho...

MOSTKOVICE '2.21þ,/<'$/ãÌ.8667(=.<
Cestu již mohou využívat pěší, bruslaři,
cyklisté i maminky s kočárky

MOSTKOVICE Tady to zvládli
s předstihem! Už před pár dny
byla dokončena cyklostezka
v Mostkovicích. Tím se podařilo navázat na loni dokončenou cestu vedoucí kolem
plumlovské přehrady, která
se mezi lidmi těší velké oblibě.
Po letech plánování tak začíná
nabývat reálných obrysů letitá
vize o tom, že jednou budeme
moci na kolečkových bruslích
vyrazit z Prostějova až do kempu Žralok u Podhradského rybníka v Plumlově.

zprávu starosta Mostkovic Jaroslav
Peška s tím, že náklady na výstavbu
přišly na zhruba 4 miliony korun
bez DPH.
Dokončený úsek naprosto logicky
navazuje na již existující asfaltové
cesty, po nichž se již mohou vydat
nejen pěší či cyklisté, ale také milovníci in-line bruslí či maminky
s kočárky. „Naším cílem je, aby lidé
z Prostějova mohli jednou na bruslích dojet až ke Žraloku. Nově se dostanou od přehrady až k sokolovně,
která stojí na začátku obce ve směru
od Prostějova,“ upozornil mostkovický starosta.

PŮVODNÍ
zpravodajství

Vše se propojí
do dvou let

pro Večerník

Martin
ZAORAL
Do budování zhruba 1,5 kilometru dlouhého úseku cyklostezky
v Mostkovicích se pustili v březnu,
dokončena měla být začátkem letošních letních prázdnin. Vše se ovšem
zvládlo s více jak měsíčním předstihem a lidé ji téměř okamžitě začali
využívat. „Cyklostezka už je dokončená, oficiálně se čeká na kolaudaci, k níž by mělo dojít v dohledné
době,“ potvrdil Večerníku pozitivní

Vzhledem k tomu, že z Prostějova vede stezka kolem Hloučely až
k frekventované silnici ve směru na
Ohrozim, zbývá tedy jediné, a sice
její bezpečné překonání stejně jako
následné zvládnutí rušné Prostějovské ulice přímo v Mostkovicích. „Tahle část je stále v jednání. Na schůzce
s cyklokoordinátorem Olomouckého kraje jsme se zavázali k tomu, že
do dvou let by mělo být vše dokončeno,“ ujistil Peška.
Na bruslaře i cyklisty však na ní
číhá jedno poněkud zrádné místo.

9('28&Ì
keå5$/2.8
Tím je prudké klesání od mostkovického kempu ve směru ke
zdejšímu domu s pečovatelskou
službou. Bruslaři by jej s ohledem
na své bezpečí měli sejít pěšky.

„Cyklostezka
nikomu nebrání,
aby šel do lesa“
Jak už se opakovaně ukázalo v případě stezky u Hloučely i té kolem
plumlovské přehrady, tak nový úsek
asfaltové stezky bude pro všechny milovníky pohybu na čerstvém
vzduchu nepochybně velkým přínosem. Vybudování něčeho nového
se však ani tentokrát nemohlo obe-

jít bez kritických poznámek. „Už se
tady nikde nedá jezdit přírodou.
Všude je jen asfalt a beton...,“ hořekovala na sociálních sítích například
Petra P.
S podobnými reakcemi od některých lidí je však třeba počítat. „Cyklostezka přece nikomu nebrání, aby
se šel projít kamkoliv do lesa. Pouze
zajistí přístupnost pro větší množství lidí včetně maminek s kočárky.
Podobné stezky přitom nejen u nás,
ale i v Evropě nejsou ničím výjimečným. Velké oblibě se už řadu let těší
například cyklostezka Bečva vedoucí lužním lesem kolem řeky., která je
dlouhá několik desítek kilometrů,“
reagoval na podobné výtky starosta
Mostkovic, který si od vybudování

cesty mimo jiné slibuje také vyšší návštěvnost kempu nad plumlovskou
přehradou, který obec provozuje.

V budoucnu
až do Repech
Navzdory těmto výhradám představuje výstavba dalšího úseku cesty
významný pokrok pro rozvoj turistického ruchu v regionu. Už nyní
se dá s malou přestávkou v Mostkovicích vyrazit na in-line bruslích
z Prostějova přes Mostkovice kolem
přehrady až do Plumlova. Ve vzdálenější budoucnosti by se cesta měla
prodloužit ve směru do Repech na
Drahanské vrchovině.

přímo v autě
vůbec dělá. Během hovoru
se otevřely dveře
vozidla
u spolujezdce
a druhý neznámý
pachatel bleskově sebral ze sedadla
pánskou kabelu, kde měl poškozený
peněženku s finanční hotovostí tři tisíce
korun, osobní doklady, mobilní telefon,
klíče, kapesní nůž a ruční holicí strojek.
Pak se oba dali na úprk a okradený muž
prostřednictvím linky 158 požádal
o příjezd hlídky,“ informovala o případu
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje. „Celková škoda, kterou neznámí
pachatelé poškozenému způsobili, byla
vyčíslena na 18 350 korun. Případ šetříme pro trestný čin krádeže,“ dodala
mluvčí krajské policie.
(mik)

Konice (mls) - Rekonstrukci cesty
u bývalých uhelných skladů by nepochybně uvítali lidé z Konice. Vedení
města tento problém aktuálně řeší.
„Cesta vydlážděná žulovými kostkami
ve směru k překladišti je v katastrofálním stavu. Stále je však ve vlastnictví
Správy železnic. Požádali jsme o bezúplatný převod na město Konice. Dá se
očekávat, že k převodu dojde, ale nelze
říct kdy. Následně by měl vzniknout
projekt, který by se snad už v příštím
roce mohl realizovat,“ vyjádřil se v této
souvislosti starosta Konice Michal
Obrusník.

Kdy dojde
na opravu silnice?
Výšovice, Vřesovice (mls) - Start
chystané rekonstrukce silnice mezi Výšovicemi a Vřesovicemi je zatím v nedohlednu. A to navzdory faktu, že vše
je připraveno a projekt dokonce získal
stavební povolení. Jeho platnost byla
nyní nově prodloužena o dva roky. Kdy
se však začne na silnici nacházející se ve
špatném stavu reálně pracovat, zatím
není vůbec jasné. „Tato komunikace je
v majetku Olomouckého kraje, o termínu zahájení její rekonstrukce nás zatím
nikdo neinformoval,“ reagoval na dotaz
Večerníku starosta Vřesovic Josef Fica.

Březsko (mls) – Ode minulého pondělí 6. června došlo k částečné uzavírce
silnice v Březsku, která by měla trvat až
do 30. září. Důvodem je budování potřebných chodníků kolem zdejší hlavní
silnice. Ta zůstane průjezdná, provoz
však budou řídit semafory.
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Foto: Facebook

BĚLECKÝ MLÝN Přinést vláhu
do míst, z nichž by voda jinak
velmi rychle odtekla. To je hlavní úkol retenčních nádrží, které
před necelými dvěma roky vyrostly v kopcovitém terénu nedaleko Běleckého Mlýna. Pojmenovali si je tu Amazonka. Aktuálně

se okolí tůní krásně zelená a v kolem rostou nově zasazené stromy.
Soustavu tůní pojmenovanou po
jihoamerickém veletoku lze objevit
v lesích v bezprostřední blízkosti
tzv. Zámečku nacházejícího se mezi
Hluchovem a Ptenským Dvorkem.
Jedná se o jednu větší a několik

menších propojených vodních nádrží. Lidé se na ně mohou kdykoliv přijít podívat. „Zadržují vodu,
vylepšují ekologickou stabilitu,
a navíc ještě hezky vypadají,“ popsal
majitel Běleckého Mlýna a okolních lesů Richard Benýšek, který za
vybudováním tůní stojí.
(mls)

ČECHY POD KOSÍŘEM Malým
a nyní už zase nenápadným klenotem se mohl pochlubit park
v Čechách pod Kosířem. Kvetla
zde totiž růže zvaná Marietta Silva-Taroucca. Ta odkazuje mimo
jiné na portugalský rod hrabat
Silva-Taroucců, který až do konce druhé světové války zámek
a přilehlý park v obci vlastnil.

honice, kde k vyšlechtění došlo,“
uvedl správce zámeckého parku
Luboš Mader.
Růže je již v těchto dnech odkvetlá.
Zaznamenat ji v plném květu přitom moc návštěvníků parku nemělo.
„Kvete jednorázově, jen čtrnáct dnů,
pak opadá. V syrové podobě má tři
až čtyři metry. Jedná se o plnokvětou, ne však aromatickou růži. Ale
krásná je, když kvete, tak velice bohatě,“ konstatoval Luboš Mader.
Odrůda růže je velmi vzácná.
A podle Madera, který se práci
v zahradnictví věnuje řadu let, není
běžně k dostání. „V České republice

není vůbec běžná. Viděl jsem ji dosud snad jen v jednom zahradnictví.
Je to stará odrůda, dnes mnohdy
nahrazená moderními kultivary,“
poznamenal.
Rod Silva-Taroucců vlastnil panství Čechy pod Kosířem zhruba sto
let. Během této doby nechal tvrz
přebudovat na zámek a vznikl zde
velký park navazující na lesy masivu
Velkého Kosíře. Zejména František Josef Silva-Taroucca a Arnošt
Emanuel Silva-Taroucca pak patřili
k význačným znalcům mimo jiné
v oblasti dendrologie a zahradní architektury.
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Michal SOBECKÝ
Foto: Facebook

Drahany (mls) - Ve čtvrtek 16. června
si „Drahaňák“ nevyjedete. Kvůli ostré
střelbě bude silnice procházející vojenským újezdem Březina od 9:00 do
24:00 hodin zcela uzavřena. Celodenní
uzavírka platí i pro autobusy. Řidiči tedy
budou muset vyrazit na objízdnou
trasu vedoucí ze Soběsuk přes Vícov
a Protivanov.

V Bøezsku se
pustili do chodníkù

LAPKOVÉ ODVEDLI
32=251267į,',Ć(
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Ostré støelby
uzavøou silnici

Rozbitá silnice
SDWÔÉ6SU½YÈzHOH]QLF

Seniora okradli Amazonka u Bìláku se zazelenala
KLENOVICE
NA HANÉ Zcela promyšleně
jednala dvojice zlodějů,
která si za svůj cíl
vybrala v Klenovicích
na Hané seniora. Ten se svým autem zrovna přijížděl na dvůr domu,
ve kterém bydlel. Jeden z gaunerů
ho zabavil a druhý pak bleskurychle
otevřel dveře u spolujezdce. Ukrást
staršímu muži tašku s cennostmi už
bylo dílem několika málo vteřin.
V úterý 7. června vpodvečer se stal obětí dvou pachatelů starší muž v Klenovicích na Hané. „Po vjetí do volně přístupného dvorního traktu nemovitosti
mu na okénko zaklepal neznámý muž.
Poškozený okénko stáhl a muž po něm
chtěl vědět, zdali se dá přes dvůr projít.
Na to se ho ale poškozený zeptal, co tam
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„Roste nedaleko oranžérie. Tato
odrůda byla vyšlechtěna někdy začátkem dvacátého století. Ne však
Silva Tarroucy, těm ale patřily Prů-

Komplikace
ve Vilaparku
Brodek u Prostějova (jaf) – V části
obce Vilapark probíhají v těchto dnech
stavební a výkopové práce, kde se doplňují přípojky k nově postaveným
domům. Obyvatelé ulice tak musí řešit
drobné komplikace s dopravou, která
by ale měla trvat maximálně pět dnů.
Na sociálních sítích se však strhla živá
diskuse, kde se většině obyvatel této ulice nelíbilo, jak byla informace prezentována, že kromě hlášení rozhlasu zcela
chybí na webových stránkách obce.

Rozdávají tašky
na tøídìní odpadu
Kostelec na Hané (mls) – Na podporu třídění odpadu zajistilo Město Kostelec na Hané ve spolupráci se společností
EKO-KOM sady tašek ke shromažďování vytříděného odpadu v domácnostech. Tašky jsou určeny zejména těm,
kteří nemohou mít nádoby na tříděný
odpad z prostorových důvodů. Baleny
jsou v sadě po třech – modrá na papír,
zelená na sklo a žlutá na plasty. O tašky
je možné se přihlásit na radnici.

.521,.$

13. června 2022

Po pivu sedl za volant
Předminulou neděli 5. června
před třiadvacátou hodinou zastavila policejní hlídka osobní
motorové vozidlo značky Citroën
v Nezamyslicích. Po kontrole vozidla a dokladů došlo i na dechovou zkoušku, která už v pořádku,
na rozdíl od předchozí kontroly,
nebyla. Řidič nadýchal 1,32 a po
opakované zkoušce 1,34 promile
alkoholu. Policistům se přiznal, že
krátce předtím, než sedl do auta,
vypil dvě desetistupňová piva. Na
místě mu byl zadržen řidičský průkaz a byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.

Opilý cizinec nadýchal
V pondělí 6. června před půl jedenáctou hodinou večerní zastavila
v Přemyslovicích policejní hlídka
sedmačtyřicetiletého cizince, který
řídil osobní motorové vozidlo Škoda Fabia směrem na Hluchov. Po
kontrole dokladů byl řidič vyzván
k provedení dechové zkoušky, které se podrobil. Měření bylo pozitivní s hodnotami 1,35 a 1,37 promile
alkoholu. Cizinec požití alkoholu
nepopíral a přiznal, že krátce předtím, než sedl za volant, vypil dvě
plechovky piva. Na místě řidič přišel o řidičský průkaz a v souvislosti
se zjištěnými okolnostmi byly zahájeny úkony trestního řízení pro
podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Slečna pod pervitinem

22012610181

V dopoledních hodinách předminulé středy 8. června zastavila hlídka
v Kostelci na Hané čtyřiadvacetiletou ženu, která řídila vozidlo Volkswagen Caddy a mimo běžné kontroly u ní byly provedeny zkoušky na
alkohol a na návykové látky. První
zkouška vyšla negativní, ale orientační test na drogy měl pozitivní
výsledky na amfetaminy a metamfetaminy. Řidička uvedla, že předchozího dne užila pervitin. Na výzvu
se podrobila lékařskému vyšetření
a další jízda jí byla zakázána. Žena je
v současnosti podezřelá z přestupku
uvedeného v zákoně o provozu na
pozemních komunikacích.

WWW.VECERNIKPV.CZ

zprávy z regionu

13. června 2022

13

aneb jsme s vámi u toho...

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

V Mořicích řádil zloděj
Škodu za necelých 20 000 korun po
sobě zanechal neznámý pachatel,
který v neděli 5. června odpoledne
rozbil okno na vozidle Škoda Fabia,
jenž bylo zaparkované a uzamčené před jedním z místních domů
v Mořicích. K jeho činu ho navnadila peněženka odložená na místě
spolujezdce. Vzniklou dírou stačilo
jen protáhnout ruku a peněženku
vzít. Poškozený přišel o osobní doklady, doklady od vozidla a taky finanční hotovost 15 000 korun. Na
poškození vznikla další škoda ve
výši 3 000 korun. Událost policisté
šetří pro trestný čin krádeže.
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NA DNI ŘEMESEL PŘEDVEDLI V KONICI

STYLOVOU RARITU
Během dne byla otevřena nová expozice na zámku

KONICE „Katodová trubice. Borový zaváněl háj. To bych sám rád viděl, PŮVODNÍ
ukažte mi ten šmejd,“ pravil Rudolf Hrušínský coby doktor k půvabné reportáž
Magdě Vášáryové oděné do dobového negližé v legendárním filmu pro Večerník
Postřižiny. Kdo by stejně jako on rád viděl podivuhodný ionizátor na
vlastní oči, ten má nyní šanci. Od uplynulého víkendu je totiž k vidění Martin
v nové expozici Muzea řemesel na zámku v Konici. K jejímu slavnostní- ZAORAL
mu otevření došlo v rámci Dne řemesel konaného v sobotu 11. června. ralý zámek v roce 1825 a stal se velkým
Vyzkoušet si nejrůznější řemesla na vlastní
ruce, vyrobit si svůj kožený náramek, zajezdit si na koni, pustit se do her s místními
skauty či vyřádit se na skákacím hradě. To
vše a mnoho dalšího mohly děti během
třetího ročníku konického Dne řemesel.
Jeho první ročník zde uspořádali společně
s odhalením největší pily v ČR v roce 2019.

Pak si kvůli covidu dali rok pauzu a loni se
přehlídka vrátila.
Letos pak nabídla jednu zásadní novinku. Tou bylo otevření nové expozice
Muzea řemesel na konickém zámku.
„Vznikla z darů potomků někdejšího majitele zámku Karla Přízy. Tento textilní továrník z Brna koupil tehdy zadlužený a zchát-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE

konickým mecenášem. Nejenže zámek
klikni na
nechal nákladně opravit a přestěhoval se
www.vecernikpv.cz
do něj, navíc stál u základů vzniku konické
školy,“ představil zajímavou historickou .KFÆUKOQJNKWF÷NCVQDT¾\GMLCMUGRTQXQ\QXCNCąGOGUNCXGUVąGFQX÷MÆOO÷UV÷
osobnost šéf Muzea řemesel Pavel Šín.
vybavená ložnice včetně postele a skří- prostřednictvím něhož Magda Vášáryová
Zámek tak kromě řemeslných expozic ní z 18. století. Uvnitř pak kromě obrazů vstříkla Rudolfu Hrušínskému koňskou
včetně největší sbírky sekerek na světě zachycujících pohledy na Konici před sto dávku eukalyptové vůně.
získal další tahák. Tím je kompletně a více lety lidé najdou také stejný ionizátor, Celé rodiny se během Dne řemesel pokojně trousily před zámkem a zejména děti
testovaly jednotlivé atrakce. „Ráno jich
3x foto: Martin Zaoral
chodilo poměrně málo, ale po obědě se to
už výrazně zlepšilo,“ přiblížil Šín, který už
nyní chystá další projekty k popularizaci
řemesel ve městě.
Muzeum totiž získalo do vlastnictví jedinou technickou památku připomínající
elektrifikaci Konice, k níž došlo před Vánoci roku 1922. Tou je trafostanice stojící
vedle zdejšího hřbitova. „My jsme opravili a během letošních vánočních trhů
2ąGF \¾OMGO X -QPKEK UG PC MQPÊEJ RTQJ¾P÷NK K VK /PQJÆ\ąGOGUGNUKF÷VKOQJN[UCO[X[\MQWwGV
2CXGNiÊPUKQPK\¾VQTGOLCMÚD[NMXKF÷PÊXGUNCXPÆO bychom rádi přiblížili lidem nejen tuto
PGLOGPwÊLG\FEK
HKNOW2QUVąKåKP[
stavbu, ale zejména její obrovský význam,
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Jednu z řidiček převezli do nemocnice 2°.+Þ
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NĚMČICE NAD HANOU Zásadní která byla převezena do prostějovské vozidlech vznikla předběžná škoda sto
řidičská chyba! Minulý čtvrtek 9. červ- nemocnice na vyšetření. Požití alkoholu tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření,“
na odpoledne jela šestapadesátiletá se nepotvrdilo ani v jednom případě. Na dodala mluvčí krajské policie.
(mik)
řidička s vozidlem Renault Kangoo
po vedlejší komunikaci od firmy John
Deere směrem do centra Němčic nad
Hanou. Nezastavila však na „stopce“,
což vedlo ke srážce s jiným vozidlem.
„Řidička nezastavila na křižovatce v místě,
kde jí zastavení ukládalo dopravní značení, a najela na hlavní komunikaci. V tu
dobu zde projížděla osmatřicetiletá žena
s vozidlem Škoda Octavia, která jela ve
směru od centra na obec Měrovice nad
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Hanou. Došlo ke střetu vozidel, kdy ško3 1,*1
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dovka přední částí narazila do boční části
druhého auta,“ popsala nehodu Miluše
Zajícová, tisková mluvčí Krajského řediNEVÁHEJTE A PIŠTE NA PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ, VOLEJTE ČI POŠLETE SMS NA
telství policie Olomouckého kraje.
608 960 042, NEBO SE ZA NÁMI STAVTE V ULICI VÁPENICE 19, PROSTĚJOV, PŘÍPADNĚ
Na místo střetu dvou vozidel se dostavily
STAČÍ VYPLNIT KUPON NA WWW.VECERNIKPV.CZ. VŠE OSTATNÍ ZAŘÍDÍME ZA VÁS!!!
všechny složky IZS. „Při kolizi došlo ke <¾XCåP¾EJ[DCUVCTwÊąKFKéM[4GPCWNVWD[NCRąÊéKPQWUT¾åM[PCMąKåQXCVEGX0÷OéKEÊEJ
(QVQ2QNKEKGè4
Akce platí od 13. do 17. června 2022.
zranění řidičky z vozidla Škoda Octavia, PCF*CPQW
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Foto: Martin Zaoral

jenž pro naše město měla,“ navnadil Pavel
Šín, který počítá i s tím, že příští rok se Den
řemesel do Konice vrátí. „Hodně ovšem
bude záležet na přízni města Konice, Olomouckého kraje a našich četných sponzorů z řad soukromníků, bez nichž podobnou akci pořádat nelze,“ podotkl.
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Úchyl s bílou holí to mìl zkoušet
KONICKO Tenhle příběh má pokračování. V polovině května byl
u ZŠ E. Valenty v Prostějově viděn
muž s bílou hůlkou, který chtěl po
dívkách, aby ho doprovodily ke
keřům vymočit, o čemž Večerník
nedávno informoval. Dle svědectví jedenáctileté dívky údajný „slepec“ sledoval displej svého mobilu. Muž silnější postavy podle ní
měl batoh na zádech a cyklistické
brýle. Následně měl být spatřen
také u další prostějovské školy.
Nedávno k podobnému incidentu
mělo dojít také u jednoho z rodinných domů v Konici.

Martin ZAORAL
Informace o pohybu nebezpečné
osoby na Konicku se nejprve objevila na sociálních sítích poměrně malé
skupiny Brodek u Konice a okolí. Jak
se ukázalo, vše se zakládá na reálném
základě. „Dle svědectví jednoho z našich rodičů se má jednat o údajně
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nevidomého člověka žádajícího dívky o poskytnutí pomoci,“ potvrdila
ředitelka Základní školy v Brodku
u Konice Kateřina Dostálová.
Večerník zajímalo, kde a kdy byl
muž spatřen? „Bylo to koncem
května u jednoho z rodinných domů

+NWUVTCéPÊHQVQJVVRUPGYUUM[EQO

ti neměli ani tušení. „Nic o tom
nevím. Přitom by to nebyl první
podobný případ. V minulosti se už
několikrát stalo, že nám policisté
o podobných věcech dávali vědět
a my jsme to pak předávali dál našim
žákům,“ reagovala na dotaz Večerníku
Eva Obrusníková, ředitelka Základní
školy a gymnázia města Konice.

v Konici. Následně jsme přistoupili
k preventivnímu opatření a žáky poučili o možném nebezpečí,“ vysvětlila
Kateřina Dostálová s tím, že dotyčný
rodič se obrátil také na policii.
Navzdory tomu ředitelé dalších
škol na Konicku o celé záležitos-

Michal KADLEC
Nyní se ale přece jen konečně zdá, že
minimálně desetileté martýrium končí.
„Je pravda, že o prodej zámku se město
snažilo dlouhá léta marně. Přestože se
v minulosti už potenciální zájemci objevili, ze záměru pak vycouvali. Opravdoví
investoři se na radnici přihlásili v roce 2018.
Jde o manžele z Francie, kteří chtějí prodat
byt v Paříži a usídlit se právě na zámku ve
Ptení,“ nastínil na nedávné tiskové konferenci rady města Jiří Pospíšil (PéVéčko),

Žváčkův festival
v Konici

publiky. Je situován v centrální části obce,
je čtyřkřídlý, jednopodlažní až dvou
podlažní, částečně podsklepený a postavený původně v renesančním stylu.
V každém rohu stavby zámku se nachází
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věž. Je umístěn na návrší v rovinném, až
mírně sklonitém terénu jako samostatně
stojící objekt s přístupem po nezpevněné
veřejné komunikaci. Areál je oplocen.
Půdorysně se objekt zámku sestává z pěti
traktů, z nichž čtyři tvoří přibližně čtverec.
Pátý trakt je volně přistaven z jižní strany, vstupní brána se nachází v severní části. „V západní části se nacházely bytové jednotky,
v jižní byl kromě bytů i sklad civilní obrany.
Východní trakt se využíval jako kinosál
a nacházely se zde hospodářské místnosti,“

popsal novodobou historii Pospíšil s tím,
že v roce 1938 proběhla přestavba větší
části vnitřních prostor zámku, kdy došlo
ke zřízení celkem šesti bytových jednotek.
V dalším období žádná zásadní rekonstrukce nebo modernizace objektu zámku
již neproběhla. Teprve v letech 1994 až
1998 provedlo město Prostějov výměnu
střešní konstrukce, klempířských prvků
a krytiny, došlo ke zpevnění a vyrovnání
věnce obvodového zdiva a k opravě stávajících komínů.

Žralok nabídne
Kempfest

V neděli 19. června od 13:00 hodin se
bude v zámeckém parku v Konici konat
26. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb. V programu se představí
známá Holóbkova mozeka, nejstarší
jihočeská dechovka Babouci, slovenská
Záhorienka a Skoroňáci ze Slovácka.
Vystoupí také mažoretkový soubor
ZUŠ Konice a Národopisný soubor
Mánes. Moderovat bude Jiří Holub.

Proč se ruina neprodala dřív? Zájemce byl...
první náměstek primátora statutárního
města Prostějov.
„Na jednání rady schválili vyhlášení
záměru prodeje s tím, že za zámek ve
Ptení požaduje město minimálně 3,2 milionu korun. To je nově odhadnutá cena,
kterou jsme společně s odborníky museli
nedávno aktualizovat,“ prozradil Pospíšil
s tím, že podle zákona má být záměr
prodeje zámku zveřejněn minimálně patnáct dní. „My tuto dobu ale prodloužíme
minimálně na dva měsíce, protože chceme, aby se přihlásilo pokud možno co
nejvíce zájemců. Následný výběr kupce
bude prováděn obálkovou metodou, to
znamená, že kdo nabídne nejvíce, zámek
ve Ptení bude jeho,“ potvrdil náměstek
primátora, v jehož gesci je starost o majetek
města Prostějova.
Na otázku Večerníku, zda by mohl něco
prozradit o aktuálně známých investorech, odpověděl jen stručně. „Kromě
již zmíněných manželů z Francie jde ještě
o další tři zájemce, které bych ale v tuto chvíli nechtěl konkretizovat. Mohu snad jen
říct, že všichni hodlají ze zámku vytvořit
například turistické centrum s prostory
k soukromému bydlení, ale například
také kino, restaurační zařízení, a dokonce
i pivovar,“ uvedl Jiří Pospíšil.
Zámek ve Ptení je veden v Ústředním
seznamu kulturních památek České re-

Olympiáda dětí
a mládeže ve Zdětíně
Tuto sobotu 18. června od 15:30
hodin se na fotbalovém hřišti ve
Zdětíně bude za účasti závodníků
ze Zdětína a okolních obcí konat
Olympiáda dětí a mládeže. Akci
pořádá TJ Sokol Zdětín s podporou
obce Zdětín.

Zajímavý hudební mix nabídne
Kempfest, který se bude konat po
celou sobotu 18. června v kempu
Žralok u Podhradského rybníka
v Plumlově. Vystoupí na něm cimbálová muzika Vaška Řiháka či
folkrocková kapela Moravians.

3WHQVNÛ]¿PHNMGHNRQHêQøGRSURGHMH
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PROSTĚJOV Jde o stavební ruinu,
kterou do stávajícího dezolátního stavu
dostal prostě čas. Už minimálně deset
let usiluje město Prostějov o prodej
zámku ve Ptení, který je kupodivu zapsán jako chráněná kulturní památka.
Jak ale Večerník nedávno už jako první
upozornil, magistrát právě v těchto
dnech konečně vypsal další záměr
prodeje a po dlouhých letech marnosti
se teď zdá, že zámek najde svého kupce.
Podle prvního náměstka primátora
Jiřího Pospíšila vede radnice v patrnosti čtyři vážné zájemce. Otázkou ale je,
proč magistrát, který je vlastníkem
ptenského zámku, už tuto nemovitost neprodal dřív. Například manželé
z Francie o něj projevují zájem od roku
2018...

akce
v regionu

Nejen Večerník však zajímalo, proč
město neprodalo ptenský zámek
například už v roce 2018, kdy o něj
poprvé projevili eminentní zájem
manželé z Francie. „Někomu se může
zdát, že jsme čtyři roky zbytečně ztratili,
ale tak to není. Zámek byl již několikrát
nabízen k prodeji. Nabídka jeho převodu
byla učiněna i obci Ptení, která ji ale neakceptovala. Důvodem byly nedostatečné
finanční prostředky potřebné na rekonstrukci zámku a další provoz. V tomto
roce pak byly navíc pouze formou
směny převedeny do vlastnictví obce,
a to na základě jejího požadavku, některé
pozemky v okolí zámku využívané jako
veřejné komunikace a veřejná zeleň. Tím
se také vše zdrželo, trvalo delší dobu, než
jsme se s obcí Ptení dohodli,“ vysvětlil Jiří
Pospíšil.
Tak snad se konečně alespoň letos
dočkáme toho, že zámek ve Ptení
změní majitele...

Legendy se vrátí
do Konice
Tradiční akce Legendy se vrací se
bude konat v pátek 17. června od
18:00 hodin v zámeckém parku
v Konici. Postupně vystoupí kapely
Marasd, Merkur, Junior, Arest, Děda
Mráz, Flames a zpěvačka Gabriela
V. G. Lidé se mohou těšit na velké
pódium, profesionální zvuk i světla
a velkokapacitní stany.
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Bratři Ivo a David Dostálovi žijí od narození se spinální svalovou atrofií
ČELECHOVICE NA HANÉ Osud
si s nimi velmi krutě pohrál, oba
bratři ale berou svůj život s obrovským handicapem velice pozitivně a dokáží se radovat z každé
maličkosti. David a Ivo Dostálovi
z Čelechovic na Hané (na snímcích) trpí od narození spinální
svalovou atrofií a potřebují celodenní asistenci. Celý život se o ně
starali rodiče, po úmrtí tatínka
v roce 2007 na vše zůstala sama
maminka. Ta ale vloni podlehla
zákeřnému covidu. A zdravotně
postiženým sourozencům se nyní
snaží pomáhat mnozí dobří lidé.
Obec Čelechovice na Hané vyhlásila veřejnou sbírku s transparentním účtem, finančně pomáhají
kamarádi, přátelé i cizí lidé. Oběma bratrům brzy přispěje také
prostějovská umělecká agentura
HIT TRADE, která slovy majitele Petra Zlámala věnuje bratrům
část výtěžku ze všech tří letošních
akcí v rámci Rock Maier Festu na
plumlovské přehradě, které zaštiťuje první náměstek primátora
Prostějova Jiří Pospíšil. Davida
a Ivo Dostálovy měl možnost navštívit také PROSTĚJOVSKÝ
Večerník.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Pánové, můžete popsat, s jakým zdravotním postižením se
vyrovnáváte?
Ivo Dostál: „Od narození trpíme
spinální svalovou atrofií, což je vzácná genetická vada. Lidově řečeno,
jde o postupné oslabování svalové
tkáně. Dnes se tato nemoc dá už nějakým způsobem pozastavit i trochu
léčit, například injekcemi do páteře.
Je to dva nebo tři roky nová metoda.
Lékaři se tuto metodu snaží aplikovat jak u dětí, tak i u starších lidí. Za
našeho dětství ale nic takového neexistovalo. My dva jsme zatím tuto
léčebnou metodu nepodstoupili.
Vloni nám umřela maminka, takže
jsme dodnes řešili úplně jiné věci,
hlavně ty existenční.“
David Dostál: „V životě jsme si museli spoustu věcí odepřít, ale vzhledem k tomu, že neustále máme kolem sebe spoustu příbuzných, přátel
a známých, tak nám to ani tolik nepřijde.“
yyToto zákeřné onemocnění vám
spoustu věcí v životě vzalo, o tom
není potřeba diskutovat. Jsou ale

věci, které vám toto postižení naopak dalo?
ID: „Určitě si člověk mnohem více
začne vážit věcí kolem sebe. Víc si
také všímá svého okolí. Na druhé
straně si ale třeba já také uvědomuji,
co mít nemůžu ve svém stavu, než
kdybych byl zdravý a žil normálním

životem. Někdy přemýšlím o tom,
jaké by to bylo, kdybych byl zdravý
a jak bych fungoval. Vím však, že
takové myšlenky jsou zbytečné. Ale
je potřeba si říct, že spousta lidí je na
tom zdravotně ještě hůř. V tu chvíli
si uvědomím, že my s bráchou na
tom nejsme zas až tak špatně. Máme
obrovský handicap, ale žijeme, nějakým způsobem fungujeme a hlavně
máme kolem sebe milé lidi.“
DD: „Mám stejný názor. Někteří
lidé si myslí, že máme nějakou vadu
a nejsme schopni ničeho. Tak to ale
není, jde čistě jen o zdravotní postižení, se kterým prostě žijeme, fungujeme a máme své koníčky, kterým se
věnujeme. Žijeme tak, jak je to v našich možnostech. Ty možnosti jsou
jistým způsobem omezeny, ale právě díky lidem kolem nás, je omezení
mnohem menší.“
yy Jak vlastně proběhla vaše životní etapa v oblasti vzdělání?
ID: „Nejdříve jsme jako malí dojížděli do Brna do speciálního ústavu
na celý týden, protože těsně po roce
1989 ještě v Prostějově nic podobného nebylo. Až v roce 1993 jsme
začali chodit do speciální základní
školy ve Vrahovicích, kterou založila paní Turková a Čekalová. Pak
se nám společně podařilo udělat
přijímačky na reálné gymnázium,
na kterém vlastně díky nám a panu

Někteří lidé si myslí, že máme nějakou vadu
a nejsme schopni ničeho. Tak to ale není,
jde čistě jen o zdravotní postižení, se kterým
prostě žijeme, fungujeme a máme své
koníčky jako normální lidé. Žijeme tak,
jak je to v našich možnostech…

Václavu Kolářovi nechalo město
vybudovat speciální výtahy pro
zdravotně postižené. Já jsem se po
gymnáziu ještě zúčastnil úspěšných
zkoušek na Masarykovu univerzitu
v Brně, obor management. Jelikož
jsem ale nezvládal dojíždění, vzdal
jsem to. Možná kdyby už tenkrát
existoval rychlejší internet a měl
bych možnost část studií absolvovat takzvaně více na dálku, byl bych
dnes inženýr...“
DD: „Když jsme chodili s bráchou
do základní speciální školy, bylo nás
ve třídě šest s podobnými zdravotními potížemi. Tady se ale věnovali
každému dítěti zvlášť. Pak jsme ale
přešli na gymnázium a školní výuka
se pro nás rapidně změnila. S bráchou jsme chodili do klasické třídy,
se zdravými spolužáky a bylo nás
tam přes třicet. Museli jsme se přizpůsobit normální výuce, nikdo na
vás tam s ničím nečekal, i když profesoři byli shovívaví. Bylo to hlavně
ze začátku hodně náročné, ale postupem času se na to dalo zvyknout.
Měli jsme dokonce přidělenou asistentku na případnou pomoc, ale ta
nebyla vůbec potřeba, protože nám
pomáhali spolužáci.“
ID: „Já jsem maturoval ze zeměpisu, informatiky, češtiny a angličtiny.
A mé známky byly dva, dva, tři a tři.“
DD: „To já jsem odmaturoval za to-

tožné známky, akorát
kromě češtiny a angličtiny jsem měl dějepis
a společenské vědy.“
yy Mohu se zeptat, z čeho
jste dnes živi?
ID: „Já i bratr pobíráme invalidní důchod a příspěvek na péči,
prostě to, co nám je umožněno.“
yy Přivyděláváte si nějak sami?
Vím, že jste oba velice zdatní při
práci s počítačem...
ID: „Já už od roku 2006 tak trochu
podnikám, jsem OSVČ. Přes internet prodávám výpočetní techniku
a vytvářím taky zájemcům webové
stránky nebo grafiku. Neustále se
rád učím něco nového. Externě ještě
dělám pro jednu firmu v Praze a druhou v Brně jako podpora v oboru IT
technologií.“
DD: „Už třetím rokem pracuji pro
největší oříškovou firmu v Česku,
tvořím soutěže a příspěvky na jejich
sociální sítě.“
yy Účastníte se nějakých společenských akcí nebo chodíte se bavit někam ven?
ID: „Mám různé zájmy, za kterými
chodím ven, například dobré jídlo
nebo do kina na zajímavý snímek.
A když je někde dobrý koncert, nemám problém se tam dostat.“
DD: „Velice rád jezdím s kamarády
po různých koncertech nebo hudebních festivalech tady po okolí.
Mezi hudebníky mám několik známých a třeba s kapelou Jelen, jsme,
dovolím si říct, přátelé. Rád si zajdu
také na fotbal, nejblíže to mám do
sousedních Smržic, a jsem skalním
fanouškem Slavie Praha od mých
třinácti roků.“
yy Obecní úřad v Čelechovicích
na Hané zřídil ve váš prospěch
transparentní účet a veřejnou
sbírku. To bylo hezké gesto, že?
ID: „Ani si nedovedete představit, jak si toho vážíme, jsme za to
moc vděční. Ten účet byl zřízen
obcí kvůli tomu, že nám umřela
maminka, která se o nás s bráchou
starala. Museli jsme začít řešit finanční situaci sami, protože to, co
nám dává stát, nestačí na zaplacení
všech služeb tak, abychom mohli
dál zůstat v domácím prostředí.
Navíc my potřebujeme nepřetržitou asistenční službu čtyřiadvacet
hodin denně a sedm dní v týdnu.
Když maminka ještě žila, využívali
jsme pouze dopolední asistenční
službu. Jinak ale musím říct, že se
o nás starají neustále i kamarádi
a členové rodiny.“
DD: „Když to porovnám, tak v současnosti příspěvek od státu nám
vystačí na pětihodinovou asistenční
péči! A my ji fakt potřebujeme celý
den nepřetržitě, bez ní se prostě neobejdeme. Proto i já jsem velice rád,
že nám naše obec a spousta jiných
lidí pomáhá i finančně.“
yyTeď přichází Petr Zlámal z prostějovské agentury HIT TRADE,
který se rozhodl vám věnovat

část výtěžku ze tří
akcí v rámci Rock
Maier Festu. Těší
vás to?
ID: „A moc! Díky
podobným lidem,
jako je pan Zlámal, máme určitou

DD: „Z každé pomoci máme
opravdovou radost, přestože se všemožně snažíme o to, abychom nebyli tolik závislí na cizích lidech. Ale
opravdu ze srdce děkujeme všem,
díky jejich dobré vůli můžeme žít
s bráchou normálně a nestrachovat
se o vlastní existenci. A věřte, že peníze neutrácíme za žádné blbosti.
Finanční dary nás udržují v jakési
jistotě, že nebudeme s bráchou
živořit.“
yy Jaké plány
máte do budoucna?
ID: „Přál bych
si, abychom v životě s bráchou

2x foto: Michal Kadlec

finanční jistotu. A věřte, že každý
podobný finanční dar investujeme
velice zodpovědně a smysluplně.
Zároveň nám to pomáhá v tom,
že nemusíme tolik peněz čerpat
z transparentního účtu, který nám
založila obec. Tyto peníze na účtu
nám tak vydrží na delší dobu a nemusíme se tolik obávat budoucnosti.“

fungovali alespoň tak jako doposud.
Rád bych prožil alespoň krátkou dovolenou a podíval se někam do světa. Uvidíme, co se podaří.“
DD: „Já už odmalička žiji svůj život naplno a chtěl bych, aby to
tak zůstalo. Chci se i nadále stýkat
s dobrými lidmi a také chodit do
společnosti a bavit se. To mi stačí
ke štěstí.“

vizitka
DAVID DOSTÁL
✓ narodil se 21. října 1983 v Prostějově
✓ je svobodný
✓ po základní speciální škole ve Vrahovicích absolvoval Reálné gymnázium v Prostějově, kde v roce 2004 úspěšně složil maturitu
✓ pro firmu vyrábějící oříšky má na starost marketing na sociálních
sítích
✓ působil jako asistent trenéra u fotbalového mužstva ve Smržicích
✓ k jeho zálibám patří setkávání se s kamarády u piva, rád jezdí na
koncerty a hudební festivaly, stejně tak rád navštěvuje fotbalové
zápasy a celkově je velkým fanouškem sportu, zejména tenis, hokej
a biatlon
zajímavost: prý má talent na psaní, když má inspiraci, rád píše básničky, dokonce v roce 2007 sepsal knihu se svojí autobiografií

vizitka
IVO DOSTÁL
✓ narodil se 24. září 1984 v Prostějově
✓ je svobodný
✓ po základní speciální škole ve Vrahovicích absolvoval Reálné gymnázium v Prostějově, kde v roce 2004 úspěšně složil maturitu
✓ přijali ho také na Masarykovu univerzitu v Brně, obor management
✓ z důvodu častého dojíždění ale studium na vysoké škole brzy ukončil
✓ přivydělává si jako OSVČ v oboru IT technologií
✓ několik let působí aktivně jako dobrovolný hasič v Čelechovicích na
Hané
✓ k jeho zálibám patří nové technologie, finanční svět, kino, dobré jídlo, kultura a cestování
zajímavost: ve svém mládí se zúčastnil závodů s modely aut na dálkové ovládání
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y Kolik toho ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějova
splnily z volebního programu, s kterým jste uspěli před
čtyřmi lety?
„Při přípravě letošního programu jsme si samozřejmě odškrtávali, co všechno se podařilo.
Jsem ráda, že zhruba z devadesáti procent jsme dokázali zrealizovat to, co jsme navrhli. Sama ráda dotahuju věci do konce a snažím se tím samozřejmě řídit
i v politice. Jako příklad naší iniciativy bych uvedla
například návštěvnické zázemí v Kolářových sadech,
které už v plném rozsahu slouží Prostějovanům.“
y Co považujete za svůj největší úspěch v roli náměstkyně primátora?
„Snažila jsem se rozhýbat oblasti, které jsem měla na
starosti. Vnést do nich nové nápady a novou energii.
Věřím, že Prostějované sdílí mé přesvědčení, že prostějovská kultura opravdu žije. Rozjela jsem za poslední čtyři roky na tomto poli několik nových akcí.
Jmenovala bych např. projekt, který v minulém týdnu naplnil prostějovské uličky dobrým jídlem a místními umělci, projekt vynášení Smrtky připravený ve
spolupráci se školami a Malým Mánesem, rozšíření
kulturního léta o divadlo v Kolářových sadech, akcemi zaplněné zastřešené pódium na zámku nebo
povedené oslavy významných historických výročí.
Za životní prostředí bych jmenovala například výstavbu nového sídla ochránců přírody ČSOP Iris na
Husově náměstí, které nově funguje jako vzorová
ekologická budova. Podařilo se také rozjet komunitní
sázení stromů, při němž sami občané sází stromy na
různých místech Prostějova.“
(pr)

AHOJ PRÁZDNINY!
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI

SOUTĚŽE O CENY
SKÁKACÍ HRAD
2%Î(5679(1352'Ü7,,52',Î(=$-,Ģ7Ü12
1$18.İ='$50$

Čtvrtek 30. června 14 - 18 hodin

Bistro Hloučela U Matesů

ANO, BUDE LÍP,
BUDOU PRÁZDNINY!
Zadavatel a zpracovatel: ANO 2011

22061010983

Občanští demokraté se do komunálních voleb
opět spojili s nezávislými osobnostmi města
Prostějova. Jejich kandidátku povede jako
jednička náměstkyně primátora Milada
Sokolová, která se poslední čtyři roky ve
městě starala o kulturu a životní prostředí.
y Měla jste ve výběru lídra vaší kandidátky soupeře? Musela jste o pozici v čele kandidátky bojovat?
„Neměla. Mí kolegové zřejmě usoudili, že jsem dostatečně bojovala
čtyři roky ve vedení města, a dali mi
jednoznačnou podporu.“
y Jak jste došli k rozhodnutí kandidovat s nezávislými osobnostmi města Prostějova?
„Prostějovská ODS dlouhodobě prosazuje spolupráci s nestraníky. Věříme, že občané dávají přednost širším spojenectvím před úzce stranickými
kandidátkami. S nezávislými osobnostmi jsme
kandidovali již před čtyřmi lety a letos chceme tento projekt zopakovat. Otevřením kandidátky pro
nezávislé osobnosti totiž můžeme do práce pro
naše město vtáhnout celou řadu dalších výrazných
Prostějovanů a Prostějovanek, kteří na sobě nenosí
stranické triko.“
y Mezi lídry kandidátek, kteří mají šanci nosit po
volbách primátorský řetěz, jste jedinou ženou. Je
to podle vás výhoda?
„Nemyslím si, že lidé budou moji dosavadní práci pro
Prostějov a to, co chci prosadit do budoucna, posuzovat podle toho, zda jsem žena. U nás nepoužíváme různé kvóty, a přesto budeme mít na kandidátce
opravdu hodně inspirativních Prostějovanek.“
y Kompletní sestava všech vašich kandidátů není
ještě známá. Prozradíte nějaké jméno, o němž se
ještě nepsalo?
„Když jsme u ženského prvku, zmíním, že mám velkou radost, že se s námi o hlasy voličů bude ucházet
ředitelka Základní školy Dr. Horáka Petra Rubáčová.
Ta se stala velkou posilou našeho již nyní velmi silného týmu pro školství a vzdělávání.“

22061010985

22061010984

Milada Sokolová:„Ráda dotahuju věci do konce“

13. června 2022
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Konstelace hvězd Prostějova

bude v
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Prostějované budou hledat možnosti, jak si co nejvíce utáhnout opasky,
budou šetřit, kde se dá. Těžká doba nyní dolehne na každého. Jak už to ale
je u nás na Hané zvykem, ne každý se bude chtít omezovat. Proto zejména
supermarkety budou stále plné koupěchtivých lidí.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Co se týká pracovních aktivit, nebudete tento týden příliš ve formě.
Nejistota o výsledek úkolů, které dostanete, se projeví na vaší soudnosti a
uvažování. Dopustíte se chyb, které
byste dřív neudělali.
KOZOROZI – 22. 12. až 20. 1.
Můžete se opřít o své nejbližší, kteří
vás nyní podpoří i v těch nejtěžších
okamžicích. A to i přesto, že v poslední době jste k nim nebyli zrovna
nejlaskavější. Teď je ale potřebujete,
nenamlouvejte si nic jiného.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2.
V hlavě se vám zrodí nápad, který se
vám však nejbližší okolí bude snažit
vymluvit. Vy ale máte svoje názory,
o jejichž správnosti jste přesvědčeni.
Nenechte si tedy do ničeho mluvit a
jděte třeba i hlavou proti zdi.
RYBY – 21. 2. až 20. 3.
Stačí vám jen letmý pohled s osobou, kterou potkáte na ulici a do
které se bezhlavě zamilujete. Další
události budou mít bleskurychlý
spád. Najednou pro vás přestanou
existovat všichni ostatní.

LVI – 23. 7. až 22. 8.
Některý z vašich příbuzných vás
požádá o pomoc, která se bude týkat
finanční záležitosti. Pokud k tomu máte
prostředky, poskytnutí menší půjčky neodmítejte. Nikdy nevíte, kdy se vy sami
dostanete do podobných obtíží.
PANNY – 23. 8. až 22. 9.
Většinou míváte obavy z toho, co
přinesou dny příští. Tentokrát ale k
blízké budoucnosti vzhlížíte s optimismem. Po vašem boku totiž stane
člověk, který vás nasměruje k tomu
nejlepšímu, co se dá prožít.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10.
Zbytečně se stále zaobíráte minulostí, a to vaší náladě nepřidá. Udělejte
tlustou čáru za vším a myslete jen na
to, co vás čeká. Pro vlastní budoucnost udělejte všechno, i kdybyste
měli třeba změnit zaměstnání.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11.
Budete nyní častým středem pozornosti, a kam přijdete, tak se okolo vás
budou točit zajímaví lidé. Možná je
to i tím, že rádi komunikujete a jste
veselé povahy. Možná prožijete i milostný románek.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: PIVO...
Pilsner Urquell 10°
Radegast 12°
Gambrinus 10°
Kozel 10°
=ODWë%DæDQW
Braník 10°
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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.

Pivo je kvašený alkoholický nápoj hořké chuti vyráběný v pivovaru z
obilného sladu, vody a chmele pomocí pivovarských kvasinek, který
se těší značné oblibě v Česku i v zahraničí. Na území Česka se jedná o
nejkonzumovanější alkoholický nápoj, který je považován za jeden z
tuzemských symbolů a od roku 2008 je název České pivo chráněn jako
zeměpisné označení. Pivo je staroslověnské slovo, které označovalo „nápoj
nejobyčejnější a nejrozšířenější“. V současnosti je pivo konzumováno
prakticky na celém světě. Nejznámější značku desetistupňového Pilsner
Urquell nabízí Billa, kdo holduje Radegastu či Braníku, měl by navštívit
Tesco, pro Gambrinus se stavte v Penny marketu a právě poslední dvě
místa nabízí i cenově nejvýhodnějšího Zlatého bažanta. Kozla mají za
stejnou cenu hned ve čtyřech marketech.
Cink, na zdraví!
Průzkum byl proveden ve středu 8. června 2022.
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BERANI – 21. 3. až 20. 4.
Volný čas věnujete lenošení a rádi se
podíváte na televizi nebo si přečtete zajímavou knížku. Práci tentokrát hodíte
za hlavu a uděláte dobře. Nic podstatného vám neuteče, tudíž si můžete v
klidu odpočinout.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5.
Nabídne se vám možnost dalšího
vzdělání, což byste neměli odmítat. A
je úplně jedno, kolik je vám let. Pokud
se pustíte do nové výzvy, určitě se
vám to vyplatí a vyrovnáte se tak
mnohem zkušenějším kolegům.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6.
Dodejte si odvahy a předneste svým
nadřízeným svoji žádost o zvýšení
platu. Zejména za svoji věrnost firmě
byste si to zcela jistě zasloužili. Postupujte ale opatrně a v žádném případě
to nehroťte.
RACI – 22. 6. až 22. 7.
Máte v zásobě nepřeberné množství
nápadů, ovšem k jejich realizaci jste
dosud nenašli čas ani vhodnou dobu.
Přesto se v nejbližších dnech pokuste
vylepšit svoji finanční situaci dobrým
obchodem.
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Zveřejňujeme termíny a lokality pro bloková čištění města Prostějova:
úterý 14. června: křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 - směr přes obec křižovatka
II/433, odbočka v centru obce, u bývalé točny a na druhou stranu v obci, komunikace u hřbitova
čtvrtek 16. června: Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám.
Spojenců, Divišova, Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova, Olomoucká komunikace SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr
železniční přejezd
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KOUPÍM

Pronajmu nové prostory 200 m2 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.

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.

Hledám stavební pozemek,
PV a okolí, tel. 774 409 430

Koupím čs. dukáty a jiné zlaté mince.
Tel.: 778 080 060

Zajistíme ubytování až pro 10 pracovníků
v Prostějově. Tel.: 777 772 700

Prodala jsem dům a sháníme ke koupi
byt 2-3+1. Děkuji. Tel.: 732 116 877
Hledám byt 1+1, 2+1, tel. 774 409 430
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Za vzpomínku

na své blízké

13. června 2022
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Kdo v srdci žije, neumírá…

Čas plyne,
vzpomínky zůstávají.

Dne 17. června 2022
uplyne 7 roků od úmrtí
pana Stanislava SMIČKY.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi,
rodina.

Dne 18. června 2022
uplyne 30 roků,
kdy nás navždy opustil
pan František KREJČÍ
z Prostějova.
Stále vzpomíná manželka
Libuše a rodina.

Dne 14. června 2022
si připomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Oldřich SPÁČIL
z Ludmírova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera a syn
s rodinami.

Dne 17. června 2022
uplynou 2 roky ode dne,
kdy nás bez rozloučení opustil
pan Jiří HORECKÝ
z Prostějova.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Syn Petr a dcera Pavlína
s rodinami.
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NYNÍ
vzpomínka

za 250 Kč,
dvojitá vzpomínka

za 300 Kč.

Potřebuji byt v osobním vlastnictví. Mám
schválenou hypotéku. Tel.: 605 011 594
Koupím dům, i dvougenerační,
platba v hotovosti, 774 409 430

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

21081211002

Máte na prodej chatu (zahradu) na
Prostějovsku? Nutně hledám
– Tel.: 737 827 329
V okrese Prostějov – Vyškov koupím
starší domek. Tel.: 604 635 465
Pronajmu zděnou garáž v oblasti nám.
Spojenců. Cena dle dohody (2 000 Kč).
Tel.: 737 874 885

PRODÁM
Prodám 18 kusů nepoužitých tabulí skla.
Rozměr 151 x 78,5cm. Tloušťka 3mm.
Mobil: 605 556 709

máme novou
provozní dobu!

21081211002

Časem se všechno změní,
i pláč ustane, v srdci však bolest
a vzpomínka na Tebe zůstane.

v PÁTEK
17. června,
v 10.00 hodin
GRATULACE

21061620769

ZVÍŘATA
Nabízím kozlíka bílého, bezroh.- krasavce, velmi hodného, st. 3,5 měs., Prostějov.
Dohoda jistá. Tel: 737 607 098.

Dnes, tj. 13. června 2022,
vzpomínáme 25. výročí
úmrtí naší milované
dcery Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem,
kdo s námi vzpomenou.
S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

Právě tolik vzpomínek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.

Dne 8. června 2022
uplynulo 25. výročí úmrtí
naší milované maminky
paní Anny ŠOUSTALOVÉ
z Laškova.
Za tichou vzpomínku
děkuje syn Vlastimil
s rodinou.

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.

22052010894

UZÁVĚRKA
ŘÁDKOVÉ
INZERCE

6

21102921407

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428
PŘIJEDU I K VÁM DOMŮ.

22060820971

FINANCE

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Drozdovice 79 a Brněnská 104,
tel.: 582 332 100
Čas plyne jako voda
a je tomu již 50 let,
co si 10. 6. řekli své ano
Dobroslava a Zdeněk
PŘEHNÁLKOVI.
Hodně zdraví do dalších
společných let jim přejí
dcery Marcela a Irena
s rodinami.

Dne 11. června 2022
oslavila své krásné jubileum
paní Dajka KOMÍNKOVÁ.
Všichni, kteří ji znají,
tak jí přejí hlavně hodně
zdravíčka. Hodně sluníčka
ať na Tě svítí, ať máš
život samé kvítí.
A v tento den také
oslavil narozeniny
pan Josef ŽÁK.
Tak jim přejeme z celého
srdíčka hodně zdravíčka.
Přeje Martička s rodinou.

Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o., Mlýnská 31,
tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov, Žižkovo náměstí 19,
mobil: 602 581 098, tel.: 582 344 073

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ

Zdeňka Doleželová 1932
Vícov
Zdenka Marková 1946
Prostějov
Věra Michalcová 1926
Prostějov
František Hořava 1941
Prostějov

Pondělí 13. června 2022
Oldřiška Růžičková 1923 Malé Hradisko 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Miroslav Mládek 1955 Prostějov František Svobodník 1948
Otaslavice
Růžena Hlavatá 1948
Hrubčice Ing. Josef Soldán, CSc. 1949 Prostějov

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Anna Švancerová 1941 Domamyslice
Jana Vítková 1946
Prostějov
Alena Kárová 1943
Prostějov

3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Sobota 18. června 2022
Božena Zikušková 1920 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
3RVOHGQÉUR]ORXÄHQÉ
Pátek 17. června 2022
Oldřich Valach 1931 Myslejovice 14.00 Obřadní síň Prostějov

Sobota 18. června 2022
Ladislav Trunda 1948 Prostějov 12.00 Obřadní síň Prostějov
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PRÁCI NABÍZÍ
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.

24%'0#$ª<ª

HLEDÁTE PRÁCI?

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,
Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku av Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov

22061020980

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE
probìhne v PÁTEK
17. èervna v 10.00 hodin

Pozice

Plat (v Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšník/servírka
Stavbyvedoucí
Mistr/-ová šicí dílny
Pomocný/-á mzdový/-á účetní
CNC frézovací operátor/-ka
Šič/-ka
Zámečník/-ce

20 000-30 000
41 000-48 000
26 000-30 000
24 000
25 000-30 000
19 500
24 800-32 300

pružná
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný

nižší střední odborné
ÚSO s maturitou
ÚSV
ÚSO s maturitou
střední odborné
nižší střední odborné
nižší střední odborné

Jiří Komínek, Prostějov
LB Agrostavby, Prostějov
Sofa DOG Wear Production, Pv
Gala, Prostějov
Jartech, Prostějov
Gamsbart, Prostějov
Windmöller & Hölscher, Kralice n/H

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

22060810963

22052410917

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Počet lidí bez práce stále
klesá
Prostějovsko má stále nejnižší
podíl nezaměstnaných osob v kraji

PROSTĚJOV Aktuální statistika
nezaměstnanosti k 31. květnu vypovídá o tom, že v Olomouckém
kraji došlo znovu k dalšímu poklesu počtu lidí bez práce. V květnu poklesl celkový počet uchazečů na 12 789, počet hlášených
volných pracovních míst na 10
048 a podíl nezaměstnaných osob
se snížil na 3 %.
K 31. květnu 2022 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR
v Olomouci necelých třináct tisíc
uchazečů o zaměstnání. „Jejich
počet byl o 646 nižší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku je
nižší o 3 430 osob. Z tohoto počtu
bylo 11 611 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15
do 64 let, což je o 638 méně než na
konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého
roku byl jejich počet nižší o 3 701,“
informoval Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce

ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu května bylo nově zaevidováno 1 768 osob, což je v porovnání s minulým měsícem o 60
osob méně a se stejným obdobím
předchozího roku naopak o 113
více. „Z evidence během měsíce
odešlo celkem 2 414 uchazečů, což
bylo o 250 osob méně než v předchozím měsíci a o 455 méně než ve
stejném měsíci minulého roku. Do
zaměstnání z nich ve sledovaném
měsíci nastoupilo 1 588, to je o 367
méně než v předchozím měsíci
a o 504 méně než ve stejném měsíci
minulého roku. Dále 386 uchazečů
o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, bylo to
o jedenáct lidí více než v předchozím měsíci a o 223 méně než ve stejném období minulého roku,“ podal
tradičně velice detailní informace
Mikšaník s tím, že 826 uchazečů
bylo vyřazeno bez umístění.
Vývoj nezaměstnanosti byl ve všech
regionech Olomouckého kraje stej-

ný - klesala. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil na Šumpersku
(o 179 osob), k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti
došlo na Jesenicku (- 11 %). Co se
týká prostějovského regionu, tady
se počet lidí bez práce snížil na 1
660 osob, z toho je 991 žen. „Firmy
na pobočce Úřadu práce v Prostějově hlásí 1 885 volných pracovních
míst a podíl nezaměstnaných osob
poklesl na 2,2 %,“ sdělil hlavní analytik a dodal, že za celé první pololetí
nebylo v celém Olomouckém kraji hlášeno žádné hromadné propouštění zaměstnanců.
Ke konci května bylo na Úřadu práce ČR, Krajské pobočce v Olomouci
evidováno 6 821 žen, jejich podíl na
celkovém počtu uchazečů činil 53 %.
„V evidenci bylo dále 2 207 osob se
zdravotním postižením, což představovalo 17 % z celkového počtu nezaměstnaných. Na konci května bylo
také evidováno 629 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladist-

vých, jejichž počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o třináct
osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o dvaašedesát. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli pěti procenty,“ prozradil
Jaroslav Mikšaník.
Podporu pobíralo 4 086 uchazečů
o zaměstnání, což je 32 % všech
uchazečů vedených v evidenci.
„Podíl nezaměstnaných osob, což
je počet dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku od 15 do 64
let k obyvatelstvu stejného věku,
meziměsíčně v Olomouckém kraji
poklesl na tři procenta, což je o 0,2
procentního bodu méně než celorepubliková hodnota. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková
hodnota, vykázaly dva regiony – Jesenicko a Přerovsko. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán na Prostějovsku,“ dodal
hlavní analytik trhu práce Úřadu
práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.
(red)

podíl nezaměstnaných v okresech kraje (mapa kraje)

<FTQL-TCLUM¾RQDQéMC·ąCFW
RT¾EGè4X1NQOQWEK
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VSU½YQÅRGSRYÈGLDY\ORVRYDQÉYÙKHUFL]ÄÉVOD

35292/128&+9,/,ÿ.8
$1(%/8ä7ă7(%É'(-7(+É'(-7(

ãŘDVWQtMPHQRYDQtVLPRKRXVYpYëKU\MDNRXæWUDGLÿQĚY\]YHGiYDW
YUHGDNFL9HÿHUQtNXSRNXGVSHFLiOQĚQHQtXUÿHQRMLQDN

KDE v Prostìjovì najdete...?
6SUiYQiRGSRYĚď Sportovní ulice
Výhra:

I čtyřiadvacáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s 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 16. 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.

Jméno výherce: Jana ŠPIČÁKOVÁ, Smržice
DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
KDO je tváø na obrázku...?
6SUiYQiRGSRYĚď Martin Fiedler

Výhra:

Jméno výherce: Jiří KOUDELKA, Kostelec na Hané
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby servisu kola.
OSMISMÌRKA
6SUiYQiRGSRYĚď ...KOUZELNÉHO...

Výhra:

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

Jméno výherce: Martin VYBÍRAL, Přemyslovice
VOLNÉ VSTUPENKY v hodnotě 400 Kč na koncert.
SUDOKU
6SUiYQiRGSRYĚď 5, 5, 5, 5

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

Jméno výherce: Jitka BIBRLOVÁ, Prostějov
DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
.´©l29.$

6SUiYQiRGSRYĚď Textil pro děti dospělé a vašich
domovů - i na IPOVLEČENÍ
Jméno výherce: Marie SOLDÁNOVÁ, Plumlov
Výhra: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč ze sortimentu prodejny.
22051760873

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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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili do KULTURY
a graficky lehce poupravili tradiční hvězdy blížícího se festivalu, přičemž napovíme, že se jedná o irskou skupinu, která si
získala srdce a obdiv nejen návštěvníků Keltské noci...
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22051760868

OCAS, NÁŠIVKA, DÍLO, DŮVTIP, PAPÁ, NÁRT, DOUŠEK, SEVA,
DOJET, ODZNAK, STŘEP, OLŠE, STÍN, POVOLAT, SVOD, LAŠK,
ASIE, TELE, PARKETY, SECES, STÁT, SOKOLI, AVAR, TÁTA,
PRASKOT, AVENIN

22051760867

LETNÍ ... SE BLÍŽÍ

Výherce získá 92/1e96783(1.<
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TIP Večerní
Večerníku
ku
BURGER ROCK FEST

akce v regionu

KDY: SOBOTA 18. ÈERVNA, 15:00 HODIN
.'(3/l895%,¤(.3/80/296.3´(+5$'$
Kdo chce zažít „nebíčko v papule“, neměl by v sobotu chybět na pláži U Vrbiček! Chystá se tam druhý ročník akce
spojující chutné jídlo, dobré pivo a skvělou muziku. Burger
Rock Fest je přitom první z celkem tří akcí, které organizuje
agentura HIT TRADE v rámci seriálu Rock Maier Fest.
A na co se můžete těšit? „Připravujeme špičkovou muziku
a skvělou gastronomii. Zavzpomínáme spolu s legendou Prostějova kapelou Keks a zahrají i dobré revivalové kapely. Co se týče
občerstvení, zajišťuje ho Radek Kocourek. Zkrátka půjde o super akci, jak je U Vrbiček zvykem,“ láká Petr Zlámal z pořádající
agentury HIT TRADE.

Kromě skupiny Keks PV se na pódiu představí Deep Purple revival, STZ, Uriah Heep revival, Suzi Quatro a 19 rumů.
Jako vždy bude zajištěn autobusový svoz, jehož rozpis zveřejňujeme a naleznete jej i na internetových stránkách www.hittrade.cz.
Letní sezóna na plumlovské přehradě poté bude pokračovat
v sobotu 16. července legendárním festivalem Rock Memory
of a následně tradičním Guláš Rock Festem, který se uskuteční
v sobotu 13. srpna.
Všechny tyto akce konané pod záštitou náměstka primátora
Mgr. Jiřího Pospíšila budou věnovány na pomoc bratrům Ivo
a Davidovi Dostálovým. Tak určitě dorazte!

Oslava 120 let založení SDH Křenůvky
Hodně živo bude nadcházející sobotu v Křenůvkách, kde proběhnou hned dvojité oslavy, kdy kulatiny slaví obec
i hasiči. Zatímco u obce Křenůvky je to 640 let, u hasičů se jedná o stále úctyhodných 120 roků. Právě hasiči obstarají velkou část sobotního
programu, který se z větší části koná v místním kulturním domě. Vše
začne ve 13.30 hodin vítáním hasičských jednotek, pokračovat se bude
oficiálním programem v podobě požehnání hasičům, vystoupením
SDH, ale také místních dětí. Od 16.30 hodin program osvěží ukázka
orientálního tance Johanara, po osmnácté hodině je v plánu volná zábava spojená s posezením u táboráku.

HASIÈSKÝ SPORT
sobota 18. června
22.00 VIII. Ročník noční soutěže v požárním útoku (závody dospělých pořádané
dle platných pravidel požárního sportu,
fotbalové hřiště Želeč)
neděle 19. června
10.00 O pohár SDH Želeč (IV. ročník dětské soutěže v požárním útoku pro mladší
a starší žáky, fotbalové hřiště Želeč)

KORFBAL
sobota 18. června
9.00 Mistrovství republiky v beachkorfbalu 2022 (věkové kategorie dospělých a U19, areál Beach Sport Prostějov
u aquaparku)

Oslavy 100 let SDH Čelechovice
SDH Čelechovice na Hané zve v sobotu 18. června od 13:00 hodin na
oslavy výročí vzniku sboru. Na programu bude svěcení nového praporu
SDH u hasičské zbrojnice, slavnostní průvod obcí a položení věnce k pomníku padlých hrdinů. Od 14:00 hodin budou zahájeny oslavy v areálu
zdejší sokolovny. Na programu budou ukázky zásahu jednotek HZS,
taneční zábava se skupinou Sax Rock či ohňostroj.

Hry bez Hranic v Otaslavicích

Více
na stranì
29

Jedenáctý ročník Her bez hranic proběhne v sobotu 18. června v Otaslavicích. Na den přesně se tak hry vrátí do této obce po šesti letech. Zatímco předchozí ročník hostil areál sokolovny, v tom letošním bude desítka obcí bojovat
o co nejlepší umístění v areálu místního koupaliště a na přilehlé hasičské louce. Kromě domácího výběru se představí i Brodek u Prostějova, Ondratice,
Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Vřesovice, Vranovice-Kelčice, Vincencov,
Strunkovice a Lažiště. Slavností zahájení proběhne půl hodiny po poledni
a ve 13.00 hodin bude zahájen slavnostní průvod obcí. Od 14.00 hodin do
pozdního odpoledne budou probíhat soutěže, na které naváže večerní volná
zábava.

více akcí v regionu najdete na stranì 13

.XOWXUQËRNÇQNR
.XOWXUQË
RNÇQNR
Kino
Metro 70
Školní 3694, 796 01 Prostějov
pondělí 13. června
14:00 MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
dobrodružný film ČR
17:30 PÁNSKÝ KLUB
česká komedie
20:00 SEDMIKRÁSKY
československá komedie
úterý 14. června
17:30 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
akční komedie ČR
20:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
americké sci-fi
středa 15. června
18:00 VYŠEHRAD: FYLM
komedie ČR
20:00 VALERIE A TÝDEN DIVŮ
československý horor
čtvrtek 16. června
15:00 BENÁTKY-NEKONEČNĚ
AVANTGARDNÍ
17:00 TŘI TYGŘI VE FILMU:
JACKPOT
19:30 KDYBY RADŠI HOŘELO
komedie ČR
pátek 17. června
15:00 RAKEŤÁK
americký animovaný film
17:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
20:00 TOP GUN: MAVERICK
21:00 WOLKRŮV PROSTĚJOV
AFTERPARTY:DJ AXONA
21:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR
sobota 18. června
14:30 RAKEŤÁK
16:30 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
19:15 TOP GUN:
MAVERICK TITULKY
neděle 19. června
10:30 RAKEŤÁK
15:00 NÁMĚSÍČNÍCI
německý animovaný film
17:00 TUTANCHAMON
– POSLEDNÍ VÝSTAVA
UMĚNÍ NA PLÁTNĚ
19:00 JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
dokument Itálie

Zámek
Prostìjov
Pernštýnské nám. 176
úterý 14. června
17:00 BESÍDKA
kytarová open air

Zámek
Plumlov

Mìstská
Knihovna

Zámek 99, Plumlov
do 4. září
SAUDKOVI NA ZÁMKU
výstava fotografií a obrazů světoznámého umělce Jana Saudka a fotografie jeho
manželky Pavlíny Saudkové

Skálovo nám.6, Prostějov
pondělí 13. června
16:00 TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvoříte rádi? Pak je pro vás knihovna to
pravé místo! Tentokrát budeme vyrábět
zvířátka z papíru. Akce je určena dětem
do 15 let.
17:00 VÝSTAVA JAKO SCÉNÁŘ
Zámek
DIVADLA POEZIE
Jiří Wolker jako svědek-básník, vernisáž
Konice
výstavy fotografií známého prostěKostelní 46, Konice
jovského fotografa Boba Pacholíka,
neděle 19. června
texty Jiřího Wolkera vy1brala Alena
13:00 ZVÁČKŮV FESTIVAL
Zemančíková
DECHOVÝCH HUDEB
úterý 14. června až pátek 17. června
Na programu již 26. ročníku je:
SEMINÁŘE WOLKROVA
Holóbkova mozeka (ZUŠ Konice),
PROSTĚJOVA
Babouci (nejstarší jihočeská dechovka), čtvrtek 16. června
Záhorienka (Záhorí – Slovensko),
15:00 PORADNA SOS
Skoroňáci (Slovácko – Skoronice u Ky- Máte spotřebitelský problém a nevíte,
jova), Mažoretkový soubor ZUŠ Konice kam se obrátit? Každý sudý týden, vždy
a Národopisný oubor Mánes.
ve čtvrtek, se v prostějovské knihovně
koná „Poradna pro spotřebitele“. Odborní právní poradci Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace s vámi budou
6SROHÄHQVNÙ
řešit Váš konkrétní problém.
dùm
17:15 VIRTUÁLNÍ REALITA
Komenského 6, Prostějov
Zajímá vás virtuální realita (VR)?
čtvrtek 16. června
Chcete si ji vyzkoušet na vlastní kůži?
19:00 CABARET ŠULIN RŮŽ
Zveme vás do knihovny, kde na vás čeká
Travesti show. Pořad je parodií na
15 minutý VR zážitek. Můžete si vybrat
proslulý Cabaret Moulin Rouge v Paříži. jednu z her: Ocean Descent, VR Luge,
Akci pořádá nejúspěšnější česká travesti Danger Ball, Astro Bot a Beat Saber.
skupina Techtle Mechtle a Kočky.

Kulturní klub
'8+$
Školní 4, Prostějov
do 30. června
MARTIN BOHM
výstava grafik
do 30. června
MICHAELA ČERVENÁ
výstava obrazů

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
od úterý 13. do soboty 18. června
WOLKRŮV PROSTĚJOV
65. celostátní přehlídka uměleckého
přednesu a divadel poezie

Muzeum a galerie
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
čtvrtek 16. června
16:00 ČESTNÝ OBČAN MĚSTA
BRUNO WINTER,
MECENÁŠ, KTERÝ LÉTY
MÁLEM UPADL
V ZAPOMENUTÍ...
V polovině června uplyne 80 let od tragického úmrtí místního židovského podnikatele
Bruno Wintera, který věnoval hodnotnou
část své sbírky hodin prostějovskému muzeu.
Ivan Čech představí jeho osobnost a životní
osudy předválečných i válečných událostí.
do 26. června
PERNŠTEJNSKÉ ŽENY A EVROPA
výstava obrazů
do 11. září
O MÁKU
výstava originálních „makových“ obrazů
a dekorací od Marcely Šimečkové

/8.267´(/%$
sobota 18. června
8.45 Cena Normy (otevřený závod pro
lukostřelce, střelnice Lukostřelby Prostějov, ulice U Stadionu)

MOTOSPORT
sobota 18. června
8.00 Rallye Němčice nad Hanou (závod
historických vozidel - aut a motocyklů,
Palackého náměstí, Němčice nad Hanou)

VOLEJBAL
čtvrtek 16. června
18.00 Česko – Rumunsko (semifinále
Golden European League žen 2022, hala
Sportcentra DDM Prostějov)

CO, KDY, KDE aneb informace
a události z vašeho okolí…

Státní
okresní archiv
Třebízského 1, Prostějov
do 7. září
BOB PACHOLÍK – FOTOGRAFIE
Autor je znám především svou tvorbou
dokumentární, zachycující uliční situace
z Prostějova, a to převážně s humornou
nadsázkou. Nevyhýbá se však ani krajinářské fotografii.
Výstava představuje Prostějov a jeho
nejbližší okolí.

Art-kavárna
AVATARKA
nám. T. G. Masaryka 20, Prostějov

do 10. července
VLADIMÍR SMÉKAL
výstava obrazů

Letní kino
Mostkovice
pátek 17. června
21:30 TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY
česká pohádka
sobota 18. června
21:30 DENÍČEK MODERNÍHO
FOTRA
komedie ČR

Letní kino
Prostìjov
Zámek Prostějov
pátek 17. června
21:30 ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
komedie ČR
(nádvoří zámku)
sobota 18. června
21:30 PREZIDENTKA
česká romantická komedie
(hvězdárna)

Galerie
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 17. července
STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ
V SRDCI HANÉ
výstava Ústavu archeologické
památkové péče v Brně

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.
*Ve čtvrtek 16. června od 17:00 do 19:00 hodin se uskuteční seminář JAK ROZVÍJET EQ
DĚTÍ? Seminář povede rodinný poradce Mečkovským. Jedinci s rozvinutou EQ jsou v životě po
všech stránkách úspěšnější. Seminář je zaměřen na
SLUÒÁKOV
praktické zkušenosti s aktivitami vedoucími k budocentrum ekologických aktivit
vání EQ, kterou lze vhodnými postupy rozvíjet.
města Olomouce, o. p. s.
EKOCENTRUM IRIS
Skrbeňská 669/70,
Horka nad Moravou, 783 35
Husovo nám.67, Prostějov
* Ve středu 15. června od 8:10 do 13:00 hodinproběh- * V pátek 17. června ve 21:30 se konají
ne SETKÁNÍ S BROUKY A MOTÝLY. Vycházka NOČNÍ MŮRY DOMU PŘÍRODY
nejen pro seniory s entomologem Vojtěchem Jiříčkem (VÁBENÍ NOČNÍCH MOTÝLŮ).
na chráněná území mezi Ohrozimi a Vícovem. Z nich Večerní (po)svícení a lákání nočních motýlů
nejcennější je Národní přírodní památka Za Hrnčíř- na světlo. Můry bude vábit, určovat a o nich
kou. Vycházka bude doplněna zajímavým výkladem vyprávět entomolog Michal Siegel. Předpoa entomologickým pozorováním. Odjezd autobusem kládaný konec dle počasí a zájmu účastníků
v 8:10 hodin (st. č. 11) do Vícova, návrat do Prostějo- kolem třiadvacáté hodiny.
va z Ohrozimi do 13.00 hodin. Délka trasy asi 6 km.
SONS PROSTÌJOV
* V pátek 17. června od 14:00 do 18:00 hodin se nám.
T. G. Masaryka v Prostějově koná ZELENOMODRÝ
Svatoplukova 15, Prostějov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci se mů- Prostějovská pobočka Sjednocené organižou těšit na všechny prvky zelenomodré infrastruktury zace nevidomých a slabozrakých (SONS)
i energeticky úsporná opatření. Vše bude doplněno in- poskytuje zrakově postiženým klientům
formacemi a hravými i vědeckými aktivitami.
základní poradenství, sociálně aktivizační
* V sobotu 18. června od 9:35 do 13:00 hodinproběh- služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
ne SETKÁNÍ SE STUDÁNKAMI. Vycházka nejen služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompro rodiny s dětmi ze Seloutek do Domamyslic kolem penzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při
několika studánek. Cestou nás čekají hravé aktivity pro vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek
děti i informace o studánkách pro dospělé. Společně sociální péče.
studánky vyčistíme a případně upravíme jejich okolí. Konzultační hodiny ve Svatoplukově ulici
Sraz v 9:35 hodin v Seloutkách na autobusové zastávce č. 15: pondělí 9.00–12.00, 14.00–16:30,
(vhodný autobus jede z Prostějova v 9:20 ze st. č. 12). Vy- čtvrtek 9.00- 12.00 a dále po tel. docházku ukončíme kolem 13.00 hodin v Domamyslicích mluvě.
u autobusové zastávky MHD. Délka trasy 6 km.
* Ve čtvrtek 16. června proběhne od 9:00
do 12:00 hodin PLETENÍ Z PEDIGU
RÙZNÉ...
v klubovně SONS.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR
CENTRUM PRO RODINU
Svatoplukova 15, Prostějov, tel. 775 549 777
nám. J.V. Sládka 2, Prostějov
Provozní doba: úterý a středa od 8:30 do 11:30 a od
13:00 do 16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané * každé pondělí od 16:00 hodin, po
klienty. Můžete využít služeb našeho zařízení v podobě předchozí telefonické domluvě, nabízíme
odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do podporu a doprovázení při hledání řešení
sluchadel a drobné příslušenství ke sluchadlům (hadičky, v čase náročné životní etapy či manželské
krize, poradenství pro rodiče při obtížích
čisticí tablety či ušní tvarovky různých velikostí).
ve vztahu s dětmi, pomoc při výchovném
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostě- směřování s psycholožkou Marcelou Anežjově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým kou Kořenkovou
občanům na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.Provozní * každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:30
doba: pondělí od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:00. hodin se uskuteční PRVNÍ ŠKOLIČKA –
adaptační kroužek pro děti od 2 do 4 roků.
V úterý a ve středu po telefonické domluvě.
Účast v kroužku usnadňuje přípravu na
AKADEMIE SENIORŮ zve v úterý 14. června ve nástup do MŠ, připravuje na separaci od
14:00 hodin na akci DEN ZDRAVÍ. Můžete si zcela rodičůanavazovánívztahůsvrstevníkyvmalé
skupině a bezpečném prostředí.
ZDARMA nechat změřit krevní tlak, cukr a tuk v těle.
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SPORT

KULTURA

Číslo 24

„Tvůj hlas , tatínku, se ztratil, úsměv vítr vzal
a nám jen vzpomínky na Tebe zanechal“
Dne 18. června uplyne již 5 let
od smutné chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek,
manžel, tchán, dědeček a kamarád,
pan ZDENĚK ŽALÁK

SPOLEČNOST

Ročník 26

18042710444

Pondělí 13. června 2022

ZNÁME PRVNÍ POSILY
Michal
SOBECKÝ

Chybíš nám a s láskou
v srdci na Tebe stále
vzpomínáme.

NĚ
EXKLUZIV

Zdeněk Žalák byl znám jako velký nadšenec do kopané a fanoušek
Sparty Praha. S fotbalovou kariérou začínal v Hrubčicích jako hráč,
trenér a funkcionář. Poté působil v klubu Agrostroj Prostějov jako
trenér a funkcionář, aby vrchol manažerské dráhy zažil v druholigovém
SK LeRK Prostějov, kde působil ve funkci sportovního manažera.
Následně dělal vyhledávače talentů pro FC Baník Ostrava.

Do Prostějova zamíří brankář Liberce,
komeťáci i exkapitán

20091121413

22052720935
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PROSTĚJOV Zatím jedna – to
je počet oficiálně potvrzených
posil pro příští ročník. Stalo se
tak v případě obránce a odchovance Martina Pěnčíka.
Klub jinak posuny v kádru na
nekomentuje, na přímé dotazy Večerníku nereaguje, a i na
klubových internetových
stránkách je ticho po pěšině.
Přesto ale redakce exkluzivně
zjistila první jména, kdo by
měl nově na za Jestřáby hrát.
Z vícero na sobě nezávislých
zdrojů, že vedení prostějovského LHK přivádí opravdu
zajímavé tváře. Novou brankářskou jedničkou má být někdejší hvězda Hradce Králové,
naposledy gólman Liberce.
V útočných řadách se mají
o góly starat kromě již avizovaného exjestřába Venkrbce
také forvard slavného jména
ze Vsetína a dvojice plejerů, co
prošla brněnskou Kometou či
Olomoucí. Zdá se, že fanoušci
se mají na co těšit!

ŠLÁGR VEČERNÍKU – VOLEJBAL
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ŵĢƐşĐŝ ƐŽƵƚĢǎĞ ǀǇůŽƐŽǀĄŶ ǀşƚĢǌ͘ :ĞĚĞŶ ēůŽǀĢŬ ƚĂŬ ďƵĚĞ ŵŽĐŝ ŵşƚ
ͣǀŽƐƵĚş͞ǌĂŬĂǎĚǉƚǉĚĞŶũĞĚĞŶŽĚƉŽǀĢĚŶşůşƐƚĞŬ͘
sşƚĢǌŵĢƐşēŶşŚŽůŽƐŽǀĄŶşŽďĚƌǎşũĂŬŽĐĞŶƵǀǇŚůşĚŬŽǀǉůĞƚŶĂĚWƌŽƐͲ
ƚĢũŽǀĞŵ͘sşƚĢǌǌĄǀĢƌĞēŶĠŚŽǌĄƎŝũŽǀĠŚŽůŽƐŽǀĄŶşƉĂŬǌşƐŬĄƚĂŶĚĞŵŽͲ
ǀǉƐĞƐŬŽŬƉĂĚĄŬĞŵ͘ĞůŬĞŵƚĞĚǇďƵĚĞǀǇůŽƐŽǀĄŶŽƓĞƐƚƓƛĂƐƚůŝǀĐƽ͘
EĂŬŽŚŽƐĞƵƐŵĢũĞƓƚĢƐƚşǀĚƵďŶƵ͕ŬǀĢƚŶƵ͕ēĞƌǀŶƵ͕ēĞƌǀĞŶĐŝĂƐƌƉŶƵ͕
ƚĞŶƐĞƉŽĚşǀĄŶĂŵĢƐƚŽǌƉĂůƵďǇůĞƚĂĚůĂ͘<ĚŽǀǇŚƌĂũĞǌĄǀĢƌĞēŶĠŬŽůŽ͕
ďƵĚĞƐŝŵŽĐŝƐŬŽēŝƚƉĂĚĄŬĞŵ͕ŶĂƚĂŶĚĞŵŽǀĠŵƐĞƐŬŽŬƵũĞũďƵĚĞĚŽͲ
ƉƌŽǀĄǌĞƚǌŬƵƓĞŶǉƉĂƌĂƓƵƚŝƐƚĂǌǀĂŶǉƚĂŶĚĞŵƉŝůŽƚ͘ũĞĚĞŶǀşƚĢǌŽďĚƌͲ
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PROSTĚJOV Tak trochu nečekaně přichází pro místní příznivce sportu – a špičkového volejbalu zvlášť – opravdová lahůdka.
Hala Sportcentra DDM Prostějov totiž
bude ve čtvrtek 16. června od 18.00 hodin
hostit semifinálový duel Golden European League žen 2022 mezi Českem
a Rumunskem!
Letošní ročník Zlaté Evropské ligy měl jako obvykle vrcholit závěrečným
turnajem Final Four. Ten však byl naplánován do Ukrajiny, kde kvůli válečnému konfliktu logicky nemůže proběhnout. Náhradním řešením jsou dva
semifinálové zápasy plus jeden finálový na půdě postupujících týmů.
Jedním z nich se stala Česká republika, jejíž volejbalistky coby vítězky základní skupiny B a druhý nejvýše nasazený celek z úspěšného kvarteta
přivítají právě Rumunky, první v grupě A. Za dějiště atraktivního utkání
přitom byl vybrán Prostějov, konkrétně Sportcentrum DDM v Olympijské ulici.
„Je pro nás ctí, že se naše město mohlo ujmout pořadatelství natolik důležitého mezinárodního střetnutí na reprezentační úrovni. Srdečně zveme
všechny fanoušky do hlediště, aby našim holkám vytvořili bouřlivé domácí
prostředí a pomohli jim k postupu do finále,“ vyzval předseda správní rady
VK Prostějov Petr Chytil.
(son)
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ϳϵϲϬϭWƌŽƐƚĢũŽǀ͘WŽŬƵĚĚĄǀĄƚĞƉƎĞĚŶŽƐƚĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠĨŽƌŵĢ͕ǌĂƐşůĞũƚĞŶĂƐŽƵƚĞǌĞΛǀĞĐĞƌŶŝŬƉǀ͘ĐǌŶĞďŽǌĂĚĞũƚĞŽĚƉŽǀĢěǀĞƐƚĞũŶĠŵƚĞƌŵşŶƵ
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boje na zelených trávnících aneb

KAM ZA F

DALŠÍ PODROBNOSTI
ČTĚTE NA STRANĚ 44

TBALEM
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FC KRALICE NA HANÉ
FK MOHELNICE
SOBOTA 18. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Kralicích na Hané

SK LIPOVÁ
VELKÉ LOSINY
NEDĚLE 19. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Lipové

TJ SOKOL ČECHOVICE
TJ SOKOL BĚLOTÍN
SOBOTA 18. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Čechovicích

TJ SOKOL URČICE
SK PROTIVANOV
NEDĚLE 19. 6. 17.00 HODIN
Fotbalový stadion v Určicích

TJ HANÁ PROSTĚJOV
SK HAŇOVICE
SOBOTA 18. 6. 17.00 HODIN

TJ SOKOL BRODEK U PV
FC DOBROMILICE
SOBOTA 18. 6. 17.00 HODIN

Fotbalový areál SCM Za Místním nádražím

Fotbalový stadion v Brodku u Prostějova

26

KULTURA

13. června 2022
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MORAVSKÝ KRAS Dá se předpokládat, že hudba je stejně stará
jako lidstvo samo. Proč by se tedy nemohla vrátit tam, kde se zrodila? Tedy do jeskyní. Ostatně první hudební nástroje z mamutích klů
nalezené v jeskyni v Německu jsou výrazně starší než slavné malby
ze španělské Altamiry. O tom, že muzika v jeskyni působí skutečně
magicky, už 23 let přesvědčuje originální festival Čarovné tóny
Macochy. I letos nabídl pětici koncertů, často zcela vyprodaných.
Čarovné tóny Macochy ve středu 8. Maláska. Koncert měl nádhernou atčervna odstartovalo vystoupení zpě- mosféru, kterou dotvářelo 250 zapávačky Lenky Nové a klavíristy Petra lených svíček. „Lenka Nová dokáza-
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Borci Sokola I Prostějov převálcovali
i čakovické béčko, zůstali
6CJQWPRTQUV÷LQXUMÚEJPQJGLDCNKUVč/CTVKP/ÙNNGT×VQéÊRąGUéCMQXKEMÚDNQM\C
FQJNGFWRCTċ¾MC2GVTC<GO¾PMC
Foto: Marek Sonnevend
v prvoligovém čele a mají na dosah
/,*$'58å67(912+(-%$/,67Ĥþ5².2/2
triumf po základní části
7-6RNRO,3URVWčMRY²7-$YLDþDNRYLFHÅ%´

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

klikni na
www.vecernikpv.cz

$÷JGOMQPEGTVWéNGPQXÆ\CJT¾NKKPCURGEK¾NPÊXKQNQPEGNNC\MQPUVTWQXCP¾éNGPGOMCRGN[CX[TQDGP¾PC&VKUM¾TP÷
Foto: Martin Zaoral
3D tisk zkonstruovaných jedním ze
telné šansoniérky na tomto koncertě
Arrhythmia i s dìvèaty
členů kapely. „Přivedla mě k tomu
zazněly,“ přiblížil pořadatel Josef MaPátek potom patřil přímočařejší mu- nutnost. Pokud cvičíte na cello v patoušek.
EXKLUZIVNÍ
O den později se představila jedna zice. Přerovská Arrhythmia se ve své neláku, pak máte problém se sousedy
reportáž
z nejvýraznějších hvězd letošní pře- produkci zaměřuje převážně na roc- – během zkoušek vám buší na dveře,
pro Večerník
hlídky, a to fenomenální zpěvák Dan kové vypalovačky upravené pro čty- topení, zdi – prostě všechno. Proto
Bárta. Ten dorazil se svým jazzovým ři violoncella a bicí. Při své jeskynní jsem zkusil vymyslet nástroj, jehož
Martin
projektem Illustratosphere. „Šlo premiéře před třemi roky musela ka- hlasitost by se dala redukovat,“ vyZAORAL
o velmi sofistikovanou produkci, pela pro velký zájem ještě jedno vy- světlil Ondřej Kratochvíl, který má se
la, že je důstojnou nástupkyní Hany která nebyla tak úplně pro každého. stoupení přidávat, a tak ji pořadatelé svým vynálezem velký úspěch a akHegerové, již Petr Malásek dlouhá Užili si ji hlavně posluchači s dobře po covidové pauze pozvali do největ- tuálně jej dle svých slov vyváží třeba
léta doprovázel. Ostatně některé vycvičeným uchem,“ zhodnotil Ma- ší jeskyně Výpustek.
i do Japonska.
písně právě z repertoáru nezaměni- toušek.
Na Arrhythmii bylo přes všechnu „Arytmie je porucha srdečního rytsnahu znát, že v průběhu covidu mu. Z toho však hudebníci během
prošla razantní proměnou. Dva za- vystoupení naštěstí nevypadli. Mělo
kládající členy energické partičky vy- to nejen rytmus, ale i srdce. Ob3x foto: Martin Zaoral
střídala děvčata mající co dělat, aby zvláště mě potěšilo to, že jsem slyšela
udržela tempo řádně rozjetého vlaku. některé z rockových skladeb, které
„Jak říkají kritici, poslouchat se to po- mám opravdu ráda už od mládí. Niřád nedá, ale aspoň je na co koukat,“ kdy bych nevěřila, že je někdy uslyžertoval v této souvislosti další člen ším v takové aranži,“ svěřila se jedna
kapely Martin Přemyslovský.
z posluchaček.

jjaká
aká byla
bylla aarrhythmia
rrhhy thm
hmiia v jeskyni…
jesskyni…
…

3ÔHNYDSLYÅDUDQzH
8EJQF FQ LGUM[P÷ 8ÚRWUVGM UG RTQO÷PKN XG XUVWR FQ #TTJ[VJOKCWåPGPÊT[\GOWåUMQW\¾NGåKVQUVÊRQEQXKFW ,GUM[P÷UGD÷JGOMQPEGTVWXGNOKUQNKFP÷\CRNPKNC
MQPEGTVPÊUÊP÷
UGXPÊQDLGXKN[FX÷åGP[

Letní kino v Mostkovicích

Bez Svìceného
by to nešlo

Kromě hudby Arrhythmia na pódiu
zaujala mimo jiné i prezentací spe- Uplynulou sobotu se svíčky do jeskyciálních elektrických violoncell pro ní vrátily, když se s nimi představilo

Z VÝSTAVY…

zahajuje sezónu již tento pátek 1DQ¿GYRĆËNRQLFNÇKR]¿PNXXN¿]DOLERQVDMH
MOTSKOVICE Letní kino v Mostkovicích započne svou sezónu v pátek 17. června ve 21:30 hodin snímkem Tajemství staré bambitky 2.
Divácky oblíbená jednička se dočkala
svého neméně úspěšného pokračování. Přijďte se i vy podívat na to, jak
pokračují příběhy napraveného loupežníka Karaby, nešikovného prince
Jakuba a dalších postav. A nezapomeňte s sebou vzít i svou ratolest!
Příběh pohádky volně navazuje na děj
stejnojmenné televizní pohádky, která
je jednou z nejúspěšnějších českých
pohádek posledního desetiletí. „Příběh
napraveného loupežníka Karaby, jeho
odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav
opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro
zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba.
A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky

královna a rodina se rozrostla o zvídavou
princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas
u milujícího dědečka Karaby, který se
rozhodl věnovat už jen hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc
byli vyhnáni z království, potloukají se
po světě a hledají místo, kde by mohli
znovu začít kout pikle. A mladá nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich
pomsty,“ zní popis snímku. Jak to všechno dopadne? Na to se přijďte podívat do
letního kina v Mostkovicích! I tentokrát
se můžete těšit na známé tváře. Ve filmu
hrají Ondřej Vetchý, Tomáš Klus nebo
Jiří Lábus a mnoho dalších.
V sobotu 18. června ve 21:30 hodin pak
naváže další známý film podle knižního
bestselleru Dominika Landsmana Deník moderního fotra. V české komedii se
v hlavních rolích představí Jiří Mádl a Tereza Ramba.
(tez)

$FK\VWDMËVHSRG.RVËĆ

KONICE Tohle je hodně dlouhá
tradice. Už od roku 2006 se na nádvoří konického zámku pravidelně konají výstavy bonsají. I díky
letnímu termínu tradici nepřerušil
ani covid, a tak se nelze divit, že se
bonsaje do Konice vrátily i letos.
K vidění tu byly po oba dva dny
uplynulého víkendu.

Martin ZAORAL

/PQ\Ê\P¾XwV÷XPÊMčXÚUVCX[UK\PÊP÷MVGTÆ\TQUVNKPRąÊOQQFP¾wGNK.

Na nádvoří konického zámku byly
k vidění jak bonsaje pro úplné začátečníky, tak i ušlechtilé pokrouceniny kultivované po mnoho let. „Tuto bonsaj
z borovice její majitel tvaruje už devět
let, ale předtím už mohla třeba i dvacet let růst někde v lomu. Její hodnoFoto: Martin Zaoral tu bych odhadla na zhruba sto až sto

dvacet tisíc korun,“ prozradila Marie
Čáslavská z pořádajícího BONSAI
klubu Haná fungujícího v rámci prostějovských zahrádkářů.
Bonsajisté si prostředí zámku pochvalují. „Zámky jsou pro pořádání
podobných akcí ideální, dobré je i to,
že je možné tu rostliny přes noc zamknout a nehrozí, že by je někdo ukradl.
Mezi lidmi se totiž jedná o stále žádanější artikl,“ dodala Marie Čáslavská,
s níž jsme při této příležitosti pořídili
rozhovor.
Obdobnou výstavu jako v Konici
budete moci nově navštívit také
na zámku v Čechách pod Kosířem. Konat se tu bude v sobotu 25.
a v neděli 26. června rovněž na zámeckém nádvoří.

„Známému ukradli 20 bonsají, škoda byla pøes milion,“

svìøila se èlenka BONSAI klubu Marie Èáslavská
KONICE O bonsajích mluví s neobyčejným zápalem. Členka
BONSAI klubu Haná Marie
Čáslavská propaguje pěstování
miniaturních stromů už pěknou
řádku let. A stále ji to rozhodně
neomrzelo, což můžete posoudit
z našeho krátkého rozhovoru.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL

yy V dobách Přemka Podlahy jsme
byli skutečnou zahrádkářskou velmocí.
Nicméně klasických drobných pěstitelů u nás přece jen pomalu ubývá, na
obdělávání zahrad či záhonků si lidé
vzhledem ke změně životního stylu
nacházejí čas stále složitěji. Platí to i pro
pěstitele bonsají?
„Kdepak, těch naopak stále přibývá. Je to
asi hlavně proto, že práce s hlínou a rostlinami je pro člověka nejpřirozenější činností a my si přece jen nějak potřebujeme
kompenzovat současné zahlcení moderní
technikou.“
yy Proč je dobré se věnovat právě tomuto koníčku?

„Pěstování čehokoliv nesmírně uklidňuje
a vede k harmonii s přírodou i se sebou
samým. Navíc, když ráno začnete tím, že
se postaráte o rostliny, tak vás to dokonale
probudí a pozitivně naladí do nového dne.“
yy Jaké dělají majitelé při pěstování
bonsají nejčastější chyby?
„Spousta lidi si myslí, že když budou mít
strom doma, tak že mu tam bude lépe
než venku. Jenže to platí pouze pro ty pocházející z tropických končin, kde teploty
během roku neklesají pod dvacet stupňů
Celsia. Pokud jde o borovice či další stromy rostoucí u nás, pak je nejvhodnější je
pěstovat venku. Aby byly v dobré kondici,
musí stromy přes zimu ‚usnout‘. Pokud si
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neodpočinou, tak se oslabují, což pro ně jsme proti nim stále ještě ryzí amatéři. Nic- dvacet nádherných stromů. Každý z nich
méně mému známému, pěstiteli z Konicka mohl mít hodnotu kolem osmdesáti tisíc
může mít fatální následky.“
yy Liší se nějak, když bonsaje pěstuje nedávno během noci ukradli ze zahrady korun. Škoda tak byla více jak milion korun.“
muž a když žena?
„Ano, zásadně! Ženy si ji obvykle ‚vypiplají‘ od semínka, zatímco muži jdou někam
do lesa, tam najdou vhodně rostlý strom
a snaží se jej silou předělat k obrazu svému.
Obecně bych tedy řekla, že muži chtějí
hned vidět nějaký výsledek, zatímco ženy
mívají více trpělivosti.“
yy Jakou hodnotu bonsaje mají?
„To samozřejmě hodně záleží na jejich stáří i na tom, jak dlouho a s jakou zručností
se o ně staráte. Třeba z Číny se k nám vozí
některé opravdu hodně drahé stromy. My /PQ\Ê\P¾XwV÷XPÊMčXÚUVCX[UK\PÊP÷MVGTÆ\TQUVNKPRąÊOQQFP¾wGNK Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov bez problémů odčinili jediné výsledkové zaváhání aktuální sezóny z předchozího
týdne. V předposledním 13. kole 1. ligy družstev mužů ČR 2022 na
vlastním kurtu u sokolovny na Skálově náměstí přejeli papírově
slabší celek TJ Avia Čakovice B 6:1, čímž udrželi průběžné vedení
v tabulce. A příště na půdě Českého Brodu jim stačí remíza, aby definitivně setrvali v čele a v září šli do play-off z nejvyšší pozice.

původní
zpravodajství
pro Večerník

Marek SONNEVEND
Vysoký favorit v sobotním odpoledni
potvrzoval od začátku svou roli. Úvodní
dvojice Martin Müller, Petr Zemánek
sice nehrála nijak excelentně a prvně
jmenovaný tahoun občas zbytečně
zachyboval, ale přesto byla převaha znatelná. A zvládnutí klíčových momentů
vedlo ke vstupnímu vítězství 10:8, 10:7
– 1:0. Druhá dvojka Jan Matkulčík - Tomáš Roba předvedla kvalitní stupňovaný
výkon, zvláště ve druhém setu od nepříznivého stavu 4:5, čímž se zrodilo poměrně hladkých 10:7 a 10:5 - 2:0. První
trojice Müller, Petr Deutsch, Ladislav Pírek spolehlivou herní produkcí odskočila
v obou sadách do pohodlného náskoku
(z 3:3 na 8:3, ze 4:4 na 8:4), aby přes potíže v závěrech uspěla dvakrát 10:7 – 3:0.
Druhá trojka Matkulčík – Roba - Lukáš Pírek ztrácela zkraje svého duelu
2:5, nicméně zlepšením otočila na 7:6
a vzdorující soupeře nakonec přemohla
10:8, 10:7 – 4:0. Vzápětí šla na plac třetí
dvojice Jakub Bucher a Lukáš Pírek, jež
dlouho zvládala střetnutí plonkových
dvojek na jedničku. Až za stavu 6:2 ve
druhém dějství přišla nervozita i hrubky
(6:6), přesto ani další nepovedená pasáž
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Výsledky jednotlivých utkání: Müller,
Zemánek – Kalous, Sadílek 2:0 (8, 7),
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Ústy trenéra
Richard BENEŠ - TJ Sokol I Prostìjov:

-#/2Ąªi6ö
MQNQUQDQVCéGTXPCJQFKP
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5-5VCTV2TCJCt6,2CPMT¾E

„Proti béčku Čakovic to byl další papírově snadnější zápas, který jsme potřebovali
bez problémů zvládnout, a já osobně nemám tyhle předem jasné souboje moc rád.
Naštěstí k tomu kluci přistoupili opět zodpovědně, hráli dobře, až do stavu 5:0 měli
jednoznačně navrch. V obou úvodních dvojkách i trojkách nepustili soupeře v žádném
setu ani na devět bodů, vítězství tentokrát připsala i třetí dvojice premiérově ve složení
Kuba Bucher a Lukáš Pírek. Potom si chtěl Martin Müller vyzkoušet singl, věřil si
na něj, ale poznal, že vůbec nejde o snadnou disciplínu. Následovaly dílčí potíže
rovněž ve třetí trojici, nicméně se je podařilo překonat. A naštěstí jsme celé utkání dál
zbytečně neprotahovali. Už jsem zažil spoustu duelů, ze kterých se po původně jasném průběhu stalo ještě drama. Nyní nešlo o tenhle případ, výsledek 6:1 je bezpečně
splněnou povinností. Vysoce kvalitní výkon odvedli Honza Matkulčík, Tomáš Roba
a Peťa Zemánek, bez ohledu na ztracený singl i Marťas Müller. A své odpracovali
taky Laďa Pírek s Petrem Deutschem.“

(z 9:6 na 9:9) nezhatila zasloužený rezultát 10:7, 10:9. Domácí tak pohodově
vedli 5:0 a směřovali k dalšímu uštědřenému kanáru. Lídr Martin Müller si však
chtěl zkusit singl, kde věřil ve zpacifikování mladého Kalouse na opačné straně
dvorce. Jenže talentovaný protivník obrátil zahajovací část ze 4:1 na 6:10, a byť
pak ve druhém setu schytal výprask 10:1,
rozhodující tiebreak šel v jeho prospěch
8:10 – 5:1. Místo bleskového uzavření
zápasu za pouhé dvě hodiny tudíž mač
pokračoval. A chvíli to vypadalo na jeho
ještě větší zkomplikování, když třetí trojice Müller – Deutsch - Lad. Pírek ze dvou
mečbolů těsně ztratila druhou sadu. Leč
zkrácenou třetí už měla bezpečně pod

kontrolou a poměrem 10:8, 9:10, 10:6 Müller, ovšem dělá maximum, aby
mohl nastoupit. V pondělí definitivně
tedy potvrdila konečný triumf 6:1.
potvrdí, jestli do Brodu pojede. Pokud
ano, tak pevně věřím, že rozhodně
máme na to minimálně remizovat, což
potřebujeme k uhájení prvenství,“ řekl
Večerníku hlavní trenér Sokola I RiVýborní Hanáci drží nejvyšší příčku, ale chard Beneš.
jako klíště se jich drží se stejným počtem „Hodně chceme Pohár šéfa Českého
třiadvaceti získaných bodů druhý TJ nohejbalového svazu, který se uděluje za
Slavoj Český Brod. Právě na jeho hřišti vítězství v základní části první ligy. Zároprostějovský tým nastoupí v závěrečném veň bychom si tím pro semifinále zajistili
dějství dlouhodobé fáze soutěže, šlágr vyhnutí se silnému Startu Praha a všechhraný v sobotu 18. června od 14.00 ho- ny série play-off začínali doma, což je
din rozsekne dostihy o první post.
z mého pohledu taky důležitá výhoda.
„Kvůli práci měl v tomto důležitém Proto vyrazíme do Českého Brodu vyi velice těžkém utkání chybět Marťas hrát,“ odmítal Beneš jakékoliv alibi.
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MALÁ KOPANÁ

SKONČILA JARNÍ ČÁST OKRESNÍCH LIG,
V SOBOTU HOSTÍ DŘEVNOVICE TURNAJ

O POHÁR PŘEDSEDY ČUS PROSTĚJOV
PROSTĚJOV Na hřišti v Dřevnovicích definitivně skončila jarní fáze
okresních ligových soutěží v malé kopané ČUS Prostějovska 2022, a to posledními třemi zápasy prolínací části.
V duelu mužstev umístěných po základní fázi skupin Jihovýchod i Severozápad
na čtvrtých pozicích zdolala FC Zavadilka Prostějov zlepšeným závěrem domácí
SK Dřevnovice 4:1. Další dvě utkání SK
Mexiko Víceměřice versus Spojené kluby Čehovice/Hluchov a MK Klopotovice vs. FK Bohuslavice dopadly shodně
remízami 2:2.
V Dřevnovicích byl za přítomnosti starostky obce Bohumily Charvátové také
rozlosován finálový turnaj O pohár předsedy ČUS Prostějovska 2022, který se
bude hrát v sobotu 18. června v tamním
krásném sportovním areálu. Program
střetnutí: 8.30 hodin první semifinále FC
Daniels Prostějov – FC Zavadilka Prostějov, 9.30 SK Tomek 99 Dobrochov – SK
Dřevnovice, 10.30 o třetí místo, 11.30 finále. Vítězové obdrží hodnotné ceny, pro
všechny aktéry i diváky bude připraveno
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TEĎ PŘÍMÁ BITVA
O PRVENSTVÍ V BRODU
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Foto: Facebook

>>> pokračování ze strany 33
České družstvo U15 vedené trenérskou
dvojicí z Prostějova Martin Šnévajs a Renata Havlová pojede směr Slovensko na
Mistrovství Evropy 2022 této věkové
kategorie. A český kolektiv U17 zabojuje v Nizozemsku při Světovém poháru
2022 sedmnáctiletých. V obou mančaftech figuruje hned několik hráček i hráčů ergéčka, tak držíme palce, ať nechybí
v konečných nominacích a ať se jim následně na prestižních kláních za hranicemi co nejvíc daří.
Na sobotu 25. června připravuje oddíl
SK RG Prostějov další, už 14. ročník
tradičního sportovně-společenského
setkání Big Ill Pig 2022. Jako obvykle vý-

živně uzavře celý uplynulý ročník, a to od
14.00 hodin ve Sport Baru Pavla Julínka
za účasti členů úspěšného hanáckého
klubu i jeho přátel.
Ve výčtu aktualit nesmíme zapomenout ještě na dvě další potěšitelné
zprávy. Tou první je nedávný triumf
mladších žáků ergéčka na velkém letním turnaji pod širým nebem v Náchodě. A druhá žhavá fleška? Prostějovský seniorský tým se historicky
premiérovým triumfem v extralize
kvalifikoval přímo do druhé fáze nově
vzniklé Champions League, která odstartuje koncem září. Místní fanoušci
korfbalu se tak mají od podzimu opět
na co těšit!
(son)

Lukáš Pírek: „Postup do extraligy? Před sezónou jsem

v něco takového nevěřil, ale opravdu

na něj máme!“

PROSTĚJOV Po dlouhodobých
zdravotních problémech se v posledních dvou střetnutích vrátil do sestavy
prostějovských nohejbalistů. Přesto
Lukáš Pírek (na snímku) stále cítí
v chronicky natahovaném stehenním
svalu nejistotu. Jinak si ale naplno užívá báječnou jízdu Sokola I letošním
prvoligovým ročníkem, jež směřuje
za triumfem po základní části. Ani
Čakovice B si na Hané za nádherného
letního počasí příliš neškrtly (6:1),
tudíž exkluzivní rozhovor pro Večerník se nesl v příjemném duchu.

závěr se trochu zkomplikoval. Trochu
se proházely sestavy trojic, zatímco
první dvě dvojice zůstaly stejné jako
v předchozích utkáních, protože jsem
byl dlouho zraněný a spíš se chtěl šetřit na příští zápas do Českého Brodu.
Přesto jsme s papírově slabším soupeřem neměli větší problémy, vítězství
6:1 je hezký výsledek.“
yy Vyrovnanější byl až zmíněný
konec utkání, že?
„Přesně tak. Obě úvodní dvojky
i trojky zvládli kluci docela v pohodě, průběh byl sice chvílemi vyrovnaný, ale koncovky setů vždy patřily
Marek SONNEVEND
jednoznačně nám. Do plonkové
yy Jaký to byl duel?
dvojice jsme pak vstoupili s Kubou
„Podle výsledku jasný, do stavu 5:0 Bucherem dobře, dařilo se nám, tejsme ho měli úplně pod kontrolou a až prve v závěru přišly nějaké chyby.

Přesto jsme to dotáhli k těsné výhře.
Následně si chtěl Martin Müller vyzkoušet singl, kde byl mladý Kalous
ve dvou sadách o kousek lepší, zahrál
výborně. Třetí trojka potom už zápas
i přes ztracený set ukončila, bylo potřeba zabojovat.“
yy Co vaše problémová noha?
„Mám trvale potíže se zadním stehenním svalem na levé noze, opakovaně si ho vždycky natáhnu, už se
mi to stalo mockrát. A pořád necítím
úplnou jistotu, že k tomu nedojde
znovu, jakmile naplno zaberu. Což
je dost nepříjemné, mám prostě obavy chodit do balónů na sto procent.
Teď jsem docházel měsíc na rehabilitace i laserovou terapii, snad to tedy
bude konečně lepší.“

yy S Českým Brodem se přetahujete o prvenství po dlouhodobé
fázi soutěže, rozhodne sobotní
vzájemná bitva na Slavoji. Uspějete?
„Důležité bude, abychom do Brodu
jeli v nejsilnější sestavě. Marťas Müller měl původně chybět kvůli práci,
ale říkal, že asi nastoupí, což by bylo
super. V takovém případě věřím, že
to tam zvládneme. Potřebujeme remízu, abychom zůstali první, klidně
můžeme i zvítězit.“ (úsměv)
yy Je důležité udržet nejvyšší
příčku?
„Určitě ano. V semifinále bychom
se tím vyhnuli Startu Praha, který
má velkou kvalitu a patří k favoritům. Z prvního místa by nás čekalo
asi béčko Modřic, což je taky dobré mužstvo, ale rozhodně schůdnější.“
yy Očekával jste před začátkem
sezóny, že budete usilovat o nejvyšší pozici v první lize?

„Po pravdě ne. Věřil
jsem, že budeme hrát vrch tabulky, nějaké třetí čtvrté
místo. Ale že zůstaneme
tak dlouho bez porážky,
nasbíráme tolik bodů a celou dobu povedeme tabulku, to předčilo moje představy. Hodně nám pomohlo zimní
posílení, hlavně Martin Müller je
skvělý herně i jako lídr týmu. Nás
všechny ostatní táhne za prvoligovým vítězstvím.“
yy I za postupem do extraligy?
„Před sezónou jsem úplně nevěřil,
že bychom o extraligu mohli bojovat. Ale ukazuje se, že v současném
složení na postup prostě máme.
Potřebujeme, aby nikdo důležitý
nevypadl na delší dobu ze sestavy.
A pokud zůstaneme zdraví, tak se
o nejvyšší českou soutěž reálně
popereme.“
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K JESTØÁBÙM MÍØÍ ZKUŠENOST
Z EXTRALIGY
<F>@U<KN<G<?<GnÁÎNKînIÑMJàIÁF
Brankářskou jedničkou má být Pavelka, přichází
střelec Vlach i další forvardi Burian s Ostřížkem
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PROSTĚJOV Že by prostějovští Jestřábi přece jen měli nějaké posily? Dle dvou důvěryhodného zdroje a potvrzených informací
z prostředí kolem týmu se Večerníku podařilo zjistit, že příchozí
hráči už jsou na cestě. A nejde jen o tak ledajaká jména. Do kádru
trenéra Aleše Tottera mají namířeno borci s extraligovými zkušenostmi, což by po dvouměsíčním tichu čekal asi málokdo...

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Tou nejvýraznější je Roman Vlach.
Někdejší útočník Zlína, Liberce, Olomouce nebo Karlových Varů naposledy působil ve Vsetíně. Tam ve 43
zápasech zvládl v základní části třicet
bodů, dalších osm dodal v play-off.
Výrazně pomohl Vsetínu do finále

Chance ligy. Klub již potvrdil Vlachův odchod. Další štaci útočníka
s více než 600 starty v extralize ale
neuvedl.
Podobné je to u další výrazné posily. Z Liberce by měl dorazit brankář
Jaroslav Pavelka. Osmadvacetiletý
brankář v extralize dostával příležitost
hlavně při angažmá v Hradci Králové.
Uplynulý ročník ale odchytal coby
brankářská dvojka za Liberec a držel
si solidní čísla. Pavelka by se podle
všeho v Prostějově měl stát brankářskou jedničkou, kterou byl dříve prá-

vě v Hradci a také krátce ve Vsetíně.
Další posily to nemají do Prostějova
tak daleko. Z Brna zamířili na Hanou
hned dva hráči, pendleři mezi extraligou a Chance ligou: útočníci Vilém
Burian a David Ostřížek. První jmenovaný se v minulosti dobře uvedl v Třebíči nebo Olomouci. Právě v Olomouci třiatřicetiletý hráč trávil poslední
roky své kariéry. Od Buriana se kromě
bodů čeká i hra do těla a důraz. David
Ostřížek má částečně s Burianem spojené hokejové osudy. Tedy Olomouc,
Třebíč a v posledních letech trochu
slabší bodové příspěvky. V obou případech ale jde o kvalitní, zkušené hráče,
kteří v rozhodujících pasážích sezóny
mohou hodně udělat.
Redakce Večerníku pak ví ještě
o třech přesunech do týmu Jestřábů. Potvrdit může dřívější spekulace

BYLI JSME
U TOHO

·VQéPÊEK8KNÆO$WTKCP(vlevo) C4QOCP8NCEJLUQWPQXÚOKRQUKNCOK,GUVą¾Dč

o comebacku Matouše Venkrbce.
Někdejší kapitán Prostějova a jeden
z hráčů, kteří jej před osmi lety dostali zpět do první ligy, se vrací nikoli
z Českých Budějovic, ale ze Vsetína.
V něm odehrál velmi dobré play-off,
patřil k nejlepším hráčům týmu. Jedná se pak o dalšího třicátníka v týmu.
Poslední útočnou posilou je naopak
mladý jednadvacetiletý útočník Opavy

Chance
liga ]PøQLOD
jaká byla arrhythmia v jeskyni…
"INIL?JILN´Û

Jan Vojtovič, který v minulosti prošel
finskou mládeží. Zajímavý je pak příběh obránce Robina Staňka. Není to
tak dlouho, co byl realizačním týmem
potvrzen jeho odchod. Podle aktuálních informací redakce by však měl
nakonec setrvat v Prostějově. Staněk
je výrazně defenzivně zaměřený hráč,
ve svých 34 letech navíc hodně zkušený. Zná se přitom z dřívějších půso-

.20(17Éì9(Ġ(51Ì.8
Michal SOBECKÝ

MHGQRKRØêDVWQËND ¤HUQÙNÕÎVRXWÈzH"6QDG
VRCHLABÍ, PROSTĚJOV První
hokejová liga je rozlosovaná. Nicméně se ukázalo, že v programu soutěže se budou muset udělat zásadní
změny. Důvodem je konec Vrchlabí
v Chance lize. Klub se z ní odhlásil
poté, co uveřejnil informaci o ukončení spolupráce s extraligovými
Pardubicemi. Ta trvala po postupu
Vrchlabí do Chance ligy dva roky.
Kdo tým z Krkonoš nahradí?
O ukončení spolupráce a následně
odhlášce Vrchlabí se spekulovalo už
před necelým měsícem. Majitel hokejových Pardubic Petr Dědek tehdy
podobné informace, které směřovaly z vrchlabského hokeje, zamítl. Na
tento scénář ale skutečně nakonec
došlo. „Pro HC Stadion Vrchlabí

byly dva roky ve vyšší soutěži obrovskou zkušeností a spolupráci jsme
vnímali velice pozitivně. Silný extraligový partner byl pro takové fungování nezbytný, a to jsme si i po celou
dobu dobře uvědomovali. Aktuálně
tedy takového partnera nemáme
a budeme hrát 2. ligu,“ uvedl jednatel
vrchlabského hokeje Jiří Jakubec.
Licenci pro první ligu by měl převzít klub, který bude působit jako
„B“ tým Pardubic. K zápasům bude
ale nastupovat v Chrudimi. Zde
tak bude působit dosavadní mužský tým v krajském přeboru i nový
v Chance lize. Vrchlabí získalo licenci na druhou ligu, kterou předtím
koupily Pardubice od Dvora Králové.
(sob)

„Vyhrát může každý s každým“, „favorit není“. Takové věty slýchá sportovní redaktor pravidelně. Od hráčů,
od trenérů, od funkcionářů. A mají
často pravdu. Skutečně. Pokud se
jedná třeba o hokejovou Chance ligu,
patří k soutěžím vyrovnaným, kde
opravdu při menším podcenění dokáže slabší tým snadno překvapit. Čest
výjimkám, jako byla v minulém ročníku Kadaň. Soupisky pro rok příští ještě
nejsou hotové, ostatně z té prostějovské
je známo pět jmen a nad šestým se spekuluje. Nicméně už nyní se můžeme
zaměřit na to, kdo má jak silný tým.
Hned na začátku přitom zjistíme, že
soutěž bude opět vyrovnaná. Možná
ještě více než v uplynulých letech.
Celky jako Benátky, Havířov a Kadaň, které byly několik let spíše na
chvostu tabulky, už v soutěži nena-

jdeme. Naopak bude nově v soutěži
Zlín. Ten se přidá k týmům, jako jsou
Vsetín a Jihlava. Opět se právě tyto
celky poperou o top příčky. Sekundovat by mohl znovu Přerov. A snad
Poruba, jak se říká, do třetice všeho
nejlepšího. Sice budou mít Ostravané
nový tým a bude to chtít čas, než si
sedne. Totéž se ale dá čekat u Slavie
Praha nebo Frýdku-Místku. I zde došlo k obrovským změnám.
Za favority tedy považujeme Zlín se
Vsetínem, spolufavorité jsou Jihlava,
možná Přerov. Třebíč udělala menší
výprodej, totéž platí o Litoměřicích.
Ty dost pravděpodobně půjdou tabulkou výrazně dolů, převáží výchova
mladých hokejistů před hráči, jako
jsou Přikryl, Procházka nebo Kadlec.
Na spodku tabulky by pak podle Večerníku mohl figurovat Frýdek-Mís-

tek, Kolín a Chrudim. Pardubice sice
Chrudim mohou pravidelně posilovat
extraligovými hráči. Nicméně tým nepochybně zaplatí nováčkovskou daň.
Mezi favority Chrudim určitě nebude.
Co ale pak bude s Prostějovem, s Jestřáby? Redakce je tipuje na černého
koně soutěže. Sice zatím není moc
informací, podle kterých se to dá
posuzovat. Nicméně trenérský štáb
zjevně ví, jak přitáhnout kvalitní
hráče a udělat z nich tým. A s týmem
úspěch. Zůstali Jáchym, Novák a Jiránek, kteří patří k top útočníkům.
A vedení si zjevně uvědomilo, že na
sedm obránců se ročník odehrát nedá.
Pokud se tedy nic nestane, můžou Jestřábi znovu hrát vysoko. Náš tip je
6., možná 7. místo po základní části.
A play-off? No, tam už se může stát
opravdu cokoliv...
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EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak zpětně hodnotíte uplynulou
sezónu u Jestřábů?
„Určitě pozitivně. Druhou stránkou je, že nám to trochu zhořklo
se Vsetínem. Měli jsme hodně
zraněných a tým byl na tom špatně. Ale na to, s čím jsme se museli
během sezóny vypořádat, hlavně
se zraněními, tak musím hodnotit
kladně.“

yy Hodně hráčů po sezóně odešlo,
vy jste zůstal. Co u vás rozhodlo?
„Už jsem podepsal smlouvu v lednu. Líbila se mi klubová vize. Nepočítal jsem
tedy s tím, že skončí tolik hráčů. Rozhodoval jsem se ale mezi pár nabídkami
a rozhodl jsem se zůstat. Myslím si, že to
byl pro mě dobrý krok, ještě rok zůstat
zde.“
yy Bylo to pro vás překvapení, že po
sezóně řada hráčů odešla?
„Ano. Ale v hokeji to tak chodí. Do věcí,
co se týká třeba rozpočtu, nevidím. Ani
do dalších. Musím to brát, jak to je. Těším se, až se poznám s novými kluky
a vlétneme do další sezóny. Doufám, že
na tu předešlou, úspěšnou navážeme.“

yy Mrzí vás, že mezi odchozími je
i váš bratr?
„Určitě. Chtěli bychom nejraději hrát
spolu, hraje se nám výborně. Určitě to
tak zamrzí. Ale jak říkám, beru to, jak to
je. A v hokeji to tak chodí, že si nemůžete občas vybírat. I brácha má nějaké důvody. Třeba ten, že má rodinu. A chce
a potřebuje být blíž domovu. Snad se
v jednom týmu ještě někdy v budoucnu setkáme.“
yy Podle informací Večerníku by
opět měl být tým Jestřábů hlavně
zkušený, objevuje se v něm řada třicátníků. Berete to jako plus?
„Myslím, že tam budou všechny věkové
kategorie. Mladíci i zkušenost. Hlavně
ta zkušenost rozhoduje v závěrečných
částech sezóny, důležitých momentech.
Už jen proto je dobře, že v týmu budou
zkušení hráči.“
yy Jak jste trávil relativní volno po
konci sezóny?
„Trochu jsem se dával dohromady pár
týdnů, měl jsem oddech. V play-off
jsem prodělal zranění, musel jsem se
doléčit. Jel jsem tedy do Českých Budějovic za rodinou, kde jsem přes léto,
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Prostějov (sob) – Nejen extraliga, ale také
Chance liga rozdává v poslední době celou řadu cen. Dočkal se například nejlepší
trenér, útočník či brankář. Čerstvě je znám
také all-star tým soutěže. A jak se ukázalo,
sportovní manažeři klubů do něj nevybrali
žádného Jestřába.
V nejlepší šestce ligy se objevil například
brankář Jakub Málek ze Vsetína, který
byl zvolen i za nejlepšího brankáře soutěže. Obránci byli zvoleni Daniel Krejčí ze
Slavie a Jan Pohl ze Sokolova. V sestavě
ročníku nechybí ani jihlavský veterán Tomáš Čachotský, kolínský střelec Jan Veselý
a vsetínský produktivní univerzál Luboš
Rob. Vesměs se jedná o osvědčená jména,
o jejichž hráčských kvalitách nebyly pochyby ani v minulosti. Blízko nominace
byl nicméně třeba útočník Petr Mrázek,
který byl nominovaný mezi pět nejlepších
útočníků soutěže. Leč do nejužšího výběru
se neprobojoval. Zajímavostí pak je, že část
vybraných mění po úspěšné sezóně působiště. Ze Slavie tak odchází Daniel Krejčí,
ze Vsetína Jakub Málek, jenž se rozhodl pro
Finsko.

Prostějov (sob) – Hodně se v Šumperku posunuli při řešení brankářské otázky.
Během uplynulého týdne totiž Šumperk
oznámil druhého gólmana. Drakům se
totiž, podobně jako Jestřábům, zcela brankářská sestava změní. Nyní už ale mají víceméně jasno. Už dříve Šumperk angažoval
jednadvacetiletého Petra Hamalčíka, který
do týmu přišel z Karlových Varů. Nyní už
je známé i další jméno. Do týmu dorazil
o rok starší Jakub Lackovič. Lackovič v minulosti chytal i v mládežnické reprezentaci.
Za sebou pak má ročník, který rozdělil mezi
tři slovenské týmy: jeden extraligový a dva
prvoligové. Vykázal solidní čísla. Ostatně
Lackovič odchytal první zápas ve slovenské
extralize už ve svých devatenácti letech. To
už o něčem svědčí. Šumperk po sezóně
opustili všichni tři brankáři: Běhula, Křupka
a Mokry. Je nicméně možné, že ke dvěma
novým mladíkům nikdo zkušenější nepřibude. Také v minulé sezóně byl průměrný
věk šumperských brankářů 21 let.
Foto: Michal Sobecký

a kde trénuji. Po třech čtyřech týdnech
už jsem začal letní přípravu.“
yy Tým má znovu individuální letní
přípravu. Jste za to rád?
„Určitě ano. Individuální mám tuším
třetím rokem. Dříve jsem míval vážnější
zranění. Ale od té doby, co mám individuální letní přípravu – také poslední rok
v Porubě jsem ji měl – tak jsem vynechal
jen jeden zápas. Musím tedy zaklepat.
Mně osobně to vyhovuje. A myslím si,

RYCHLÝ
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PROSTĚJOV Hned 23(!) odchodů oznámili postupně hokejoví
Jestřábi. Po sezóně, kdy se cesta Prostějova vyřazovacími boji zastavila až v semifinále Chan ce ligy, zbyla na Hané jen hrstka hráčů.
Jedním z těch nemnoha je útočník Tomáš Jáchym (na snímku). Ten
navázal na předešlé působení v Porubě. Byl opět velice produktivní, v počtu nahrávek patřil dokonce k nejlepším v soutěži. V týmu
kouče Tottera byl jen jeden produktivnější hráč Petr Mrázek. Nyní
by měl patřit k úderným hráčům, pravděpodobně pro některou
z prvních dvou útočných trojic. V interview pro Večerník padla řeč
i na přesun jeho bratra Miloslava do Jihlavy.

Foto: internet.

bení jak s Ostřížkem, tak s Burianem.
Konečné potvrzení hráčů, kteří přišli
do Prostějova, se pak mohlo konat
v sobotu 25. června. Tehdy se i za
přítomnosti kádru Jestřábů měl konat
Charitativní turnaj k 10. výročí FK
Skalka. Turnaj se sice uskuteční, dle
informací redakce však oproti původnímu plánu bez účasti hokejových
Jestřábů.

že možnost individuální letní přípravy
je super možnost pro každého.“
yyV médiích se hodně probírá téma
konce Vrchlabí. Jak tu situaci kolem
něj vidíte vy?
„No, je to škoda podle mě, že muselo
Vrchlabí skončit. Nevím přesně, co
tam bylo. Je to ale škoda. Hrálo dobře,
zápasy s ním měly kvalitu. Doufám
tedy, že ho nějak dobře Chrudim nahradí…“

.XGÈOND]ÕVW½Y½QD+DQÅ
Přerov (sob) – Téměř hotová je soupiska
Přerova na příští sezónu. Aktuálně čítá 29
jmen. Tím posledním je dosud zkušený
obránce Tomáš Kudělka. Pětatřicetiletý
zadák přidá druhou sezónu v Přerově. Do
něj se během minulé sezóny vrátil z francouzského Chamonix. Za Přerov stihl 15
zápasů (1+2) v základní části a dalších pět
(0+1) přidal v play-off. Kudělka v minulosti
hrál třeba v AHL, nejvíce byl ale vidět ve
Vítkovicích, kde strávil pět sezón.

40 dětí ze souboru Boni Pueri. Ty
vystoupily s programem sestaveným
z hudby nejslavnějších filmových melodií. Vše pak uzavřel houslista Jaroslav
Svěcený, jenž se coby jediný interpret
zúčastnil všech 23 ročníků festivalu.
Tentokrát společně s klavíristkou Lucií Tóth zahrál díla romantických skladatelů. Jeho koncert v Punkevní jeskyni byl rovněž vyprodaný, a tak museli
organizátoři opět přidávat. „Pro pořadatele podobných akcí to není dobrá
doba. Setkávají se často s tím, že lidé
s nákupem lístku vyčkávají na poslední chvíli. Kromě toho využívají lístků
zakoupených na akce, jež bylo možné
uspořádat až nyní. A s ohledem k inflaci začínají na kultuře dost šetřit. Navzdory tomu všemu my můžeme být
spokojeni a jsem si jistý, že budeme
pokračovat i v příštím roce,“ nezaváhal
ani na okamžik Josef Matoušek.

Tìšme se na
Spirituál kvartet
Letos poprvé na akci nevystoupil
jeden z dlouholetých taháků celé
přehlídky. Spirituál kvintet již uzavřel svoji více jak šedesát let trvající
skvostnou historii plnou moudrých
textů i nadčasových melodií. „Už
nyní mohu prozradit, že toto legendární uskupení má svého nástupce,
který k nám příští rok zavítá. Jmenuje
se Spirituál kvartet a tvoří jej dva členové původní sestavy Spirituál kvintetu. Kapelníkem je Jiří Holoubek
a jistě se bude moci opřít o krásný
hlas zpěvačky Veroniky Součkové.
K nim pak přibyli další ostřílení hudebníci,“ prozradil Matoušek.

+Yø]G¿UQXêHNDMËYHONÇ]PøQ\

Bude pøestavba? Kraj vypsal

DUFKLWHNWRQLFNRXVRXWÈz
PROSTĚJOV Další výraznou změnou může projít lokalita Kolářových sadů. A tentokrát má dojít na
hvězdárnu – dominantu největšího prostějovského parku, která by
měla projít rekonstrukcí, navíc výraznou. Olomoucký kraj, pod který
provoz hvězdárny spadá, už vypsal
architektonickou soutěž. Její podobu nedávno zveřejnilo i město Prostějov na svých stránkách.

větším sálem i úpravou venkovního a mládež. „Celkově by měla být hvězprostoru. Architekti pro přihlášení dárna upravena tak, aby poskytovala
musí dodat desítky pohledů, vý- komfort pro skupiny třicet až šedesát
kresů a údajů. Celkově se ale pojetí osob. Pro zaměstnance se toho moc
hvězdárny může výrazně lišit. „Zá- nezmění. Ale budova by měla být příleží, s čím přijdou architekti. Hlavně větivější k návštěvníkům, aby se v ní
by ale mělo jít o změnu prostor hvěz- cítili lépe,“ poznamenal k hvězdárně
dárny. Nyní jsou zde spíše komůrky. postavené koncem padesátých let miNově by mělo vzniknout třeba foyer, nulého století a zprovozněné v roce
dále lepší přednáškový sál. Stejně jako 1961. Mnohé vnitřní prostory přiklubová místnost,“ prozradil vedoucí tom za desítky let nedoznaly velkých
Rudolf Novák.
změn. „Je nemožné, aby hvězdárna
Michal SOBECKÝ hvězdárny
Hvězdárna slouží pravidelným po- v současné podobě zůstala. Zejména
„Hvězdárna je netypická stavba, proto zorováním a přednáškové činnosti. pokud jde o interiér,“ míní ředitelka
věřím, že také návrhy přihlášené do ar- Zároveň pořádá i programy pro děti muzea Veronika Hrbáčková.
chitektonické soutěže budou představovat originální díla, která dají hvězdárně moderní a neotřelou podobu,“
uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého
kraje pro oblast kultury.
Podrobnosti přidalo osazenstvo organizace Muzea a galerie v Prostějově,
pod kterou hvězdárna spadá. „Zda
bude hvězdárna rozšířena, nebo jen
upravena, to se teprve uvidí. Musí se
ale dodržet dispozice pozemku. Jen
na předzahrádce se dá nově stavět,“
konstatovala pro Večerník ředitelka
instituce Veronika Hrbáčková.
Samo zadání architektonické soutěže už je zveřejněné. Počítá se 2TQUV÷LQXUM¾JX÷\F¾TPCD[UGXDWFQWEPWO÷NCXÚTC\P÷\O÷PKV5VGLP÷VCMLGLÊPGLDNKå
v něm například s planetáriem, wÊQMQNÊ
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
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Divadelní festival

MEDart

SRWĚäLOLSREDYLO

PROSTĚJOV Pět dnů plných divadel, představení i zajímavých nápadů. To přinesl už tradiční prostějovský divadelní festival MEDart,
který napsal již jedenadvacátý ročník. Akce pod taktovkou Základní
umělecké školy Prostějov se konala minulý týden v zámku a jeho
okolí. A zaujmout mohla úplně
všechny.
I proto, že jak interpreti, tak jejich
žánry byly velmi rozmanité. „Záběr
byl, tak jako vždy, od žáků mateřských škol až po dospělé,“ prozradila
ředitelka Základní umělecké školy
Prostějov Eliška Kunčíková.
Na festivalu se představila zejména prostějovská divadla. Nechyběl
Point, který stihl představení krátce
před zakončením divadelní sezóny.
Dále pak Divadlo hanácké obce nebo
Moje divadlo. Hostem byla tentokrát
Damúza Praha. „Představily se prostějovské divadelní amatérské soubory a hosté. Tradičně máme workshop
pro žáky, který probíhal na nádvoří
zámku,“ potvrdila Kunčíková.

Letošní ročník byl pak jednou věcí
výjimečný, navazoval totiž na pernštejnské slavnosti připomínající významný šlechtický rod, který stál za
vzestupem Prostějova. „Do MEDartu byla zapojena i návštěva u Pernštejnů. Byly zde oživlé prostory našeho zámku, prostory, které slouží
pro výuku. Dramatickou formou se
návštěvníci seznámili se zámkem.
A proběhl zde jarmark, který se nesl
v duchu středověku, žáci tvořili keramické a proutěné věci,“ připomněla ředitelka Základní umělecké školy
Prostějov.
Součástí programu byl ale také třeba storrytelling, velice netradiční
zpracování (nejen) klasických autorů. Kdy se z knih přenesla slova
do vyprávění, často dramatického,
ještě častěji vtipného. A závěr?
Ten patřil dětem z mateřské školy.
MEDart zkrátka během pouhého
necelého týdne připomněl, jak
rozmanité, pestré a vždy zajímavé dokáže být umění divadelníků.
(sob)

Jubilejní 25. ročník Svátku hudby ZUŠ Němčice nad Hanou slavil úspěch
PROSTĚJOV Série osmi různých akcí
na několika místech – takový byl letošní
jubilejní Svátek hudby Základní umělecké školy Němčice nad Hanou. První
vystoupení proběhlo na půdě základní
školy v Nezamyslicích a závěrečné dozvuky přinesla výstava žáků výtvarného
oboru v budově ZUŠ. Na všech osm
akcí si návštěvníci našli cestu a vážně nelitovali. Nechybělo divadlo, koncerty,
ale i umění. Zkrátka vše, co škola nabízí.
V posledním květnovém týdnu proběhly
první čtyři akce, druhá čtveřice následovala o týden později. První na řadu přišel
výchovný koncert v sále Základní umělecké školy v základní škole v Nezamyslicích
určený pro místní žáky. Program pokračo-

val čtvrtečním divadelním představením
v sále kina Oko v Němčicích nad Hanou,
kde žáci předvedli svým rodičům i širší
veřejnosti, jak vypadá nefalšovaný kabaret.
Víkend patřil hudbě a posluchačům v Nezamyslicích a Otaslavicích, kam zamířil
celý orchestr, který předvedl své umění i to,
jak mu to ladí v kompletním složení. U hasičské zbrojnice v Nezamyslicích i ve farské
zahradě v Otaslavicích se na vystoupení
přišla podívat celá řada místních a koncerty
sklidily jen samou chválu.
Program druhého týdne otevřelo hned
pondělní dopolední představení pro
žáky základní školy v Němčicích nad
Hanou. A celé svátky zakončily tři akce
během pátku a soboty. V pátek se vy-

dal mimo svůj domov potřetí orchestr
a své umění předvedl i v Kroměříži, kde
zahrál na půdě Arcibiskupského gymnázia. Sobotní program začal v 15.00
hodin v kině Oko, kde se diváci dočkali
tanečně-dramatického představení,
svátky ukončila výstava žáků uměleckého sboru v budově Základní umělecké
školy.
Řadu pozitivních a milých ohlasů tak žáci
i jejich učitelé dostali nejen v domácím prostředí, ale i ve všech obcích a městech, které
také navštívili. Své jubileum tak oslavili, jak
se sluší a patří.
(jaf)
2QUNWEJCéK MQPEGTVW \CRNPKNK HCTUMQW \C
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Novinka letošního ročníku Keltské noci
PŘEDVEČER KELTSKÉ NOCI 2022 - čtvrtek 21. července – vstup zdarma
PROSTĚJOV Pořadatelé festivalu
se rozhodli udělat pro své návštěvníky něco navíc a tím je zahřívací
večer ve čtvrtek před Keltskou nocí,
který bude mít svůj vlastní program
a bude pro všechny návštěvníky zdarma – bez vstupného. Tato čtvrteční
akce má název Předvečer Keltské
noci 2022, proběhne od 17.00 v místě festivalu, v plumlovském kempu Žralok. Jeho programem bude
workshop – kvalitní výuka irského
tance pro všechny zájemce, spousta
živé irské hudby a také společného
„jamování” účastníků, při kterém
může každý z vás předvést své hudebJam Session – společné hraní, kterého
ní schopnosti.
se mohou, kromě účinkujících, zúčastnit všichni návštěvníci, kteří se učí hrát
Program ètvrteèního
Pøedveèera Keltské noci 2022: irskou hudbu a budou mít s sebou své
hudební nástroje.
Workshop – výuka irského tance v délce 1 a půl hodiny v režii skupiny Fiach
Umìlci, kteøí vystoupí
Bán.
na ètvrteèním Podveèeru
Fiach Bán – taneční vystoupení skupiKeltské noci 2022:
ny a školy irských tanců z Olomouce.
MalemIrish – vystoupení málem irské FIACH BÁN – skupina irských tanců
skupiny z Doks plné zemitých irských písní. z Olomouce, která provozuje zároveň

i školu výuky irského tance. Skupina
vznikla v r. 2005 a věnuje se jak tzv. „softu” (tanci v měkkých botách), tak i irskému stepu.
Kromě účasti na mezinárodních soutěžích v sólo tancích se zaměřuje i na vystoupení s vlastními choreografiemi na
různých akcích. Letos na podzim, stejně
jako v minulých letech, skupina Fiach
Bán otevírá v Olomouci tzv. Začátečnické lekce jak pro dospělé, tak pro děti.
Více informací o jejich výuce Irského

tance najdete na webových stránkách
souboru: www.fiachban.cz.
A jedna zajímavost nakonec, název skupiny Fiach Bán je z irského jazyka a znamená „Bílý havran“.
MALEMIRISH – málem irská skupina z Doks, která irskou tradiční
hudbu a písně Britských ostrovů hraje
s vlastním osobitým pojetím, nechybí
námořnické popěvky s poctivou dávkou energie. Dravá kytara, tepoucí
bodhrán, svižné irské whistle a podmanivé housle a irské dudy. Dnes se
posouvají k new-age irish stylu, vlastní
tvorbě a připravují materiál na druhou
desku.
Během covidu její členové pomáhali
v domech seniorů, hráli on-line, natáčeli klipy a na začátku února, pár dnů po
vypuknutí války, zorganizovali benefiční
koncert se spoustou hostů.
Zveme všechny, kteří mají rádi irskou
hudbu, chtějí se naučit něco z irského
tance nebo se jen tak zúčastnit skvělé
uvolněné zábavy v irském stylu. Podvečer Keltské noci 2022 je zdarma
a těšíme se na vás. Tom Somr a celý
organizační tým KN.
(pr)
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Festival Keltská noc se pro dvouleté pauze vrací do Plumlova!
A proto jsme si pro vás připravili velkou soutěž, aby si i vybraní
z vás mohli užít festivalu a jeho nezaměnitelné atmosféry. Hned
deset z vás může v PROSTĚJOVSKÉM Večerníku vyhrát po jedné
vstupence a k tomu dárkové předměty jako např. tričko, kšiltovku
či placku s keltskou tematikou! Těšit se můžete na pět soutěžních
týdnů – vždy jedna soutěžní otázka a dva vylosovaní šťastlivci.

6287¨l1©27=.$
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letos probìhne?
A) 17.

B) 19.

C) 22.

Nápověda: Správnou odpověď naleznete na oficiálních stránkách festivalu
www.keltska-noc.cz.
Své odpovědi zasílejte prostřednictvím e-mailové adresy SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ s heslem „KELTSKÁ NOC“. Zavolat
svoji odpověď nám můžete také na známé telefonní číslo 582 333 433
či zaslat SMS zprávou na telefonní číslo 608 960 042, případně přijďte
osobně do redakce na Vápenici 19.
Na odpovědi čekáme v redakci do pátku 17. června
do 12:00 hodin. Další soutěžní otázka bude zveřejněna v příštím tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku společně se správnou
odpovědí na první soutěžní otázku a jmény prvních dvou výherců.
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„Chuťovky“ provoněly
Nejlepší guláš
víkendové město
PŘIPRAVIL
Domov u rybníka
VÍCEMĚŘICE Letní sobotu
v polovině června provoněly ve
Víceměřicích guláše. Ve čtvrtém
ročníku této stále oblíbenější
akce soutěžilo více než deset celků a výsledné gulášové speciality
chutnaly všem návštěvníkům.
A zájemců o dobroty dorazilo na
kulinářské klání opravdu dost,
a to z různých koutů regionu. Ke
guláši samozřejmě nechybělo pivečko i něco ostřejšího. O vítězi
rozhodla porota, ale vyhráli zde
všichni, kteří se na akci podíleli
a přispěli tak k vytvoření pozitivní atmosféry během celého dne.

Jan FREHAR
Vaření začalo už v brzkých ranních
hodinách, první týmy se scházely
už okolo sedmé, kdy začala postupná příprava. Od desáté hodiny se
už areálem začala nést vůně připravovaných pokrmů a sliny se sbíhaly
nejen návštěvníkům, ale i členům
jednotlivých mužstev. Čas před
konzumací si tak zpříjemnili pivečkem i případně něčím ostřejším.
Kolem oběda už bylo všechno připravené k výdeji a z kotlíků to rychle
mizelo. A nechyběly guláše na různé
způsoby. Ochutnat tak bylo možné
hovězí, vepřové, nescházela však ani
zvěřina, po které se rychle zaprášilo,
lákal ale i buřtguláš.

A jídlo si pochvalovali všichni návštěvníci. „Pomalu to obcházím
a degustuji. I ty malé porce ale už mi
dávají zabrat a mám trochu obavy, že
mi do večera neslehne. Ale musím
říct, že mi chutnaly snad všechny,
každý má něco svého…. Zvěřina
je však zvěřina. Teď už ale musím
chvíli vydechnout,“ pronesl se smíchem návštěvník Zdeněk, pravidelný účastník zatím každého ročníku.
Více než o soutěžení šlo hlavně o zábavu a setkání s přáteli. Přesto ale někteří
doufali i v umístění. „Vaříme čtvrtým
rokem. Máme tu jako jediní zvěřinu,
guláš byl po necelých deseti minutách
fuč, i když jsme si mysleli, že ho máme
hodně. Pevně věřím, že letos už to na
nějaké umístění vyjde, jinak bychom se
na to mohli…, však víte co. Ale samozřejmě jsme hlavně rádi, že lidem chutná a že jsme si tu mohli udělat příjemný
den, který vyšel parádně,“ hlásil ze soutěžního družstva Bohémové z Víceměřic Jaroslav Ryška.
Nejlepším gulášem čtvrtého ročníku
byl porotou vyhlášen od Domova
u rybníka ten, který připravil sám jeho
ředitel Felipe Sánchez López, Miroslav Tománek a Štěpánka Ježková.
Za vítězství nechyběla velká vařečka,
lahvinka i pomocník do domácnosti.
O pořadí ale nešlo a vítězi byli všichni,
kdo se do letošního ročníku přihlásili
a znovu vytvořili vynikající atmosféru.

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Jan Frehar

ProstěJOV festivalu dobrého jídla se
zúčastnilo 14 restaurací či kaváren

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Do festivalu dobrého jídla se přihlásilo
čtrnáct provozovatelů prostějovských
podniků, mezi nimiž byly restaurace, kavárny, a dokonce i kino Metro. Během
pátečního a sobotního odpoledne až do
saa
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pozdních večerních hodin se nabízely
gurmánské speciality za jednotnou cenu
79 korun. Lidem se nabízely cizokrajné
speciality, odpolední i večerní menu, zákusky, dorty, zmrzlinové poháry, ovocné
i zeleninové poháry a mnohé další delikatesy.
„Obešla jsem během pátečního pozdního odpoledne šest provozoven, kde se
akce konala. V každé jsem si něco dobrého dala a už nemůžu, mám plný žaludek.
Nejvíce mě asi zaujal větrník na slano

Michal SOBECKÝ
„Jsme tady chvilku, ale akce vypadá
rozhodně dobře. Byli jsme se podívat
na neteř, která tancuje jako mažoretka,“ uvedla jedna z mnoha přihlížejících Ivana Sázelová. „Možná vybereme pro děti hopíky. Určitě nějaký
němčický kroužek,“ sdělila.
Na betonovém jevišti se postupně
předvedly mažoretky-Orionky, dále
třeba břišní tanečnice nebo třeba ho-

píci. Úsměvnou část programu pak
zažili diváci asi po půlhodině trvání,
kdy vybrané děti i odrostlejší z účastníků dostali za úkol udělat ze svého
protějšku mumii. Za pomoci papíru,
který určitě nebyl toaletní – jak naoko konejšila organizátorka a vedoucí Orionu Eva Bašková. „Je to shrnutí
naší činnosti, toho, co se děti za rok

3x foto: Michal Kadlec
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Den zdraví v Lázních Slatinice pøilákal všechny generace
SLATINICE Celodenní program
z oblasti zdraví společně s kulturním
vystoupením legendární zpěvačky
Petry Janů připravili pro všechny
zájemce ve Slatinicích. Nechyběly
různé přednášky i cvičení prospěšná nejen pro svalstvo, ale i paměť.
O různých potížích i jejich řešení
pak promluvila ředitelka Lázní Slatinice Irena Vašicová společně s lékařem Radanem Gocálem. U toho
Večerník nemohl chybět, aby vám
přinesl exkluzivní reportáž.

cvičení Centra pohybu Olomouc.
O půl hodiny později následovala
první informativní přednáška na
téma konopí rozdělená do dvou
bloků, dále trénink paměti a první
hudební vystoupení v rámci neděle.
Odpoledne vystoupila se svým proslovem ředitelka lázní a následně si
k besedě pozvala lékaře Radana Gocála, se kterým probrala celou řadu
zajímavostí.
Po debatě se představil místní klub
seniorů a od půl čtvrté došlo na zlatý
hřeb letošního ročníku, představila se
Jan FREHAR
zpěvačka Petra Janů s kapelou AmsterNedělní Den zdraví odstartoval už dam. „Jsem ráda, že jsem mohla dorav deset hodin, kdy přišlo na řadu zit na takto milou akci, která dokáže

naučily. V září už jarmark volného
času neděláme, jen otevřeme zápis
do kroužků,“ zmínila Eva Bašková
k řadě kroužků, které se během dne
předvedly. Byly to činnosti tvůrčí
i sportovní, stejně jako čistě zábavné.
Hodně prostoru dostal tanec, nechyběl ale ani kroužek Ateliér nebo pohybové hry pro nejmenší.

klikni na
www.vecernikpv.cz
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Akce se setkala se slušným ohlasem.
Dorazily celé rodiny s dětmi, některé
už do kroužků chodí. Jiné možná začnou. „Je to zde super. Přišli jsme se
podívat na kroužky. Dcera má čtyři
a baví ji tanec. Takže nejvíce nás zajímá nabídka tanečních kroužků,“
uvedl Martin, který dorazil právě
včas, stihl jak taneční vystoupení, tak
pěkné počasí. To se ale bohužel časem pokazilo. „Jsem moc spokojená.
Nestihli jsme do deště jedno jediné
vystoupení. Předposlední tančily
v dešti a poslední děvčata, tam už se
strhl tak strašný liják, že jsme zachraňovali elektriku a lidi se skrývali, kde
mohli,“ poznamenala Eva Bašková.
Mrzel ji nenadálý konec. „Lidi už pak
různě odcházeli. Důstojné zakončení tedy nebylo, to mě mrzí. Myslím
si ale i tak, že akce byla pěkná, ustáli
jsme to dobře,“ dodala na závěr vedoucí Orionu, která se i letos zhostila
role energické moderátorky akce.

pobavit, ale také informovat. Zdraví
je přece na světe to nejdůležitější. Já
jsem si koncert opravdu užila a pevně
věřím, že stejně to měli i posluchači,“
svěřila se zpěvačka. Koncertem však
program neskončil a pokračovalo se
ještě ve volné zábavě při diskotéce, během níž si taneční vystoupení připravilo centrum pohybu.
Mimo tento hlavní program ale probíhala i řada dalších zajímavých aktivit
spojených se zdravým životním stylem. V rámci přednášek či ukázek cvičení nechyběla jóga, koloběžky, různé
cviky na ochablé svalstvo, správná
meditace a mnoho dalšího. K tomu
měl každý možnost i odborného po-

radenství ohledně měření tlaku, vyšetření zraku, chodidel, nutričního poradenství nebo vyšetření mateřských
znamének. Pro děti nechyběly různé
atrakce, kterých hojně využívaly, či
malování na obličej.
V prostorách zámecké zahrady si
mohli návštěvníci zdravé produkty
zakoupit a v lázních nechyběly samozřejmě ani typické lázeňské produkty.
Kdo tak dorazil, mohl si vybrat ze široké škály nabízených možností, dozvěděl se řadu nových a zajímavých
informací, vyzkoušel si různé cvičení
na „hlavu“ i tělo a domů si mohl odnést krásný kulturní zážitek společně
se zdravou dobrotou.
FOTOGALERIE
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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Hráčské složení prostějovských volejbalistek pro příští sezónu je skoro kompletní a působí dost silně

PROSTĚJOV V předchozích lePŮVODNÍ
tech bylo skládání hráčské souzpravodajství
pisky volejbalistek VK Prostějov
o poznání náročnější, neboť se pro Večerník
pravidelně měnila řada jmen. Marek
Tentokrát ale žádná „škatulata, SONNEVEND
hejbejte se“ nenastala. Kádr
dozná oproti minulému ročníku pouze dvou personálních korektur, což je vzhledem k dobytému mistrovskému titulu výborná zpráva. Družstvo vékáčka 2022/2023 by totiž mělo být
z prosté logiky věci znovu velmi kvalitní.
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Střed sítě pokračuje bez jediné změny, neboť fungoval na hodně solidní
úrovni. Loňská brazilská akvizice
Raquel Löff je maximálně spolehlivá a prosazuje se především útočně,
zatímco předností nadmíru vysoké
Kateřiny Kvapilové je naopak blokařská obrana. Mladá pohodářka
Petra Kožoušková pak nemá žádný
problém být (zatím) tou třetí vzadu
kdykoliv připravenou přínosně naskočit do sestavy.

Zůstává: Simona Bajusz
Odchází: Klára Dvořáčková
Přijde: ?
Jedna z klíčových opor Simona Bajusz
bude v roli první nahrávačky dál tvořit
ofenzivu hanáckého mančaftu, výkonnostně je na vrcholu, a navíc dobře plní
úlohu kapitánky. Krýt záda už jí však nebude Klára Dvořáčková jdoucí za novou
výzvou i větším zápasovým prostorem
do Frýdku-Místku. Místo klubové od5/'è#Ą-;
chovankyně se hledá náhrada, což zůstáZůstávají: Klára Faltínová, Pavla Meivá posledním týmovým otazníkem.
dlová, Michaela Smolková
Odchází:
Karolína
Fričová
$.1-#Ą-;
Přichází: Jéssica Silva
Zůstávají: Raquel Löff, Kateřina Kva- Přijít o nejčastěji bodující extraligopilová, Petra Kožoušková
vou hráčku a MVP soutěže Karolínu

POHLED OKEM VOLEJBALOVÉHO SAKA
Marek
Sonnevend

FOTOGALERIE
BYLI JSME
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ladu Sokolovou, kterou před dvěma lety
inspiroval k této akci výlet do zahraničí.
„S manželem jsme nedávno navštívili
Andorru a její hlavní město. Zcela náhodně jsme tak byli přítomni festivalu
s názvem Andorra de tapas. Velmi se
mi nápad líbil, a protože covid zásadně
naboural návštěvnost v restauračních
zařízeních, projekt se jevil jako zajímavý
nápad právě pro zvýšení návštěvnosti.
Tím, že před mnoha podniky zpívali
a hráli i místní umělci, přilákali návštěvníky a přitom mohli prezentovat i sami

jjak
ak chutnalo
chhutnnallo dobré
dobrré jíjjídlo
dllo v pprostějově...
rosstěějovvě....

Kroužkobraní potrápil déšť. Lidé si ho ale i tak užili
NĚMČICE NAD HANOU Zábava
pro děti, milá podívaná pro dospělé a inspirace pro všechny. Takové
bylo kroužkobraní v Němčicích
nad Hanou, které se uskutečnilo
předminulou sobotu. Jak už název
napovídá, organizátoři z Centra
volného času Orion předváděli
kroužky a zájmové činnosti, kterým se v Němčicích i Nezamyslicích věnují. Lidé tak mohli nejen
sledovat, ale také zkoušet.

BYLI JSME
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PROSTĚJOV PROSTĚJOV Kdo neochutnal ze skoro tří desítek nabízených delikatesních pokrmů, ten může litovat. V pořadí již druhý
FOTOGALERIE
ročník ProstěJOV festivalu dobrého jídla, který se uskutečnil uplynuklikni na
lý pátek a sobotu, nabídl obrovské množství možností ochutnávek
www.vecernikpv.cz
originálních gurmánských pochoutek. Ty nabídlo čtrnáct restaurací či
kaváren z centra Prostějova, navíc akce byla okořeněna mnohými kul- /NCF¾UGTXÊTMC\MCX¾TP[%CHÆ#VTKWOPCRąÊMNCFPCDÊ\GNCP¾XwV÷XPÊMčOXGNKEGEJWVPQW
Foto: Michal Kadlec
turními vystoupeními. Projekt, jehož autorkou je náměstkyně primá- RCPPCEQVVWUOCNKPQXÚORąGNKXGO
tora a předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova Milada s trhaným vepřovým masem v kavárně tedy možnost ve čtrnácti restauracích
Sokolová, měl za cíl oživit město a pobavit hned několika způsoby Café Corso na náměstí,“ svěřila se Večer- a kavárnách ochutnat hned osmadvacet
níku Jaroslava Kristková z Prostějova.
specialit, výběr byl obrovský,“ těšilo Minejen Prostějovany, ale i návštěvníky našeho města. Povedlo se!
Spokojeností s akcí a hlavně kvalitou
nabízených specialit nešetřili ani další návštěvníci akce. Tu si samozřejmě
nenechala ujít ani žena, která je autorkou projektu ProstěJOV festival dobrého jídla. „Druhý ročník byl ještě vydařenější než ten první! Potkávali jsme
řady návštěvníků zapojených restaurací,
kteří si vzájemně svěřovali zkušenosti
z právě ochutnaných specialit. Zaslechla jsem řadu proseb, zda by se festival
mohl konat častěji než jednou ročně.
Prostějované i návštěvníci města měli
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Letos to netrvalo vůbec dlouho – a už
je známo téměř kompletní složení
hráčského kádru prostějovských volejbalistek pro příští sezónu 2022/23. Jak
už jsem psal dříve, je velmi důležitým
faktorem, že skoro celé úspěšné družstvo
zůstalo pohromadě.
Ze dvanácti zlatých plejerek jich ve
vékáčku pokračuje hned deset: Simona
Bajusz, Raquel Löff, Kateřina Kvapilová,
Petra Kožoušková, Klára Faltínová, Pavla
Meidlová, Michaela Smolková, Michaela
Beránková, Adéla Stavinohová.
A ano, také Karin Šunderlíková. Klíčová
univerzálka ze Slovenska, která s hanáckým klubem podepsala novou smlouvu
a přiřadila se k taktéž setrvajícím oporám
základní sestavy. Těmi jsou nahrávačka Bajusz, blokařky Löff a Kvapilová, smečařka
Faltínová i libero Stavinohová.
Ze základu tak odešla pouze jiná slovenská tahounka Karolína Fričová. Vzhledem k tomu, že extralize statisticky kralovala v dosažených bodech, na podání
a taky na přihrávce, půjde o citelnou

ztrátu. Nicméně každý odchod se dá
zacelit, což platí rovněž o přestupu Káji
do Německa.
Jako náhrada totiž dorazila Brazilka
z konkurenčního UP Olomouc, zkušená
smečařka Jéssica Silva. Je mnohem vyšší
než Fričová, proto má výraznější potenciál
v útoku i na bloku. Dokonce disponuje
také hodně solidním příjmem – a právě
týmové zvládnutí této herní činnosti
bude pro celý kolektiv Prostějova v dalším
ročníku naprosto stěžejní.
Značně díky Karolínsě byly totiž
nečekané mistryně na přihrávce nejlepší
z celé UNIQA extraligy žen ČR. Čímž
se jim dobře zakončovalo a jejich projev
na palubovce nesráželo dolů zdaleka tolik „příjmových“ výpadků jako v minulosti. Od letošního října bude potřeba,
aby trio Adéla, Klára a nově Jéssica (plus
případně další holky z lavičky) přijímalo
na co nejvyšší možné úrovni. Pak to otevře
možnost prodání celkové herní kvality
mírně obměněného mančaftu VK, která
je nesporná.

VK posílila
nahrávaèka Bára
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Fričovou? Nic příjemného! Chybět
bude hlavně její vynikající přihrávka i komplexnost. Nicméně přivést
místo slovenské tahounky ostřílenou brazilskou matadorku Jéssicu
Aparecida dos Santos Silva z konkurenčního UP Olomouc byl skvělý
tah, ačkoliv typově jde o trochu odlišnou plejerku. Přesto může s rozkvetlou Klárou Faltínovou vytvořit
silné smečařské duo, přičemž Pavla
Meidlová i Michaela Smolková za
nimi disponují jasným potenciálem
se zlepšovat. Klíčové bude zvládat
příjem.

žejní věc. A povedlo se, levoruká
razantní údernice ze Slovenska pokračuje v prostějovských službách
a nadále tak může rozsévat zkázu
v řadách soupeřek zejména drtivými smečemi i servisy. Druhé účko
Michaela Beránková, jež dlouho
nastupovala pravidelně, zůstávala po svém zranění v jejím stínu.
Nyní po uzdravení může klidnou
prací usilovat o další šanci.

LIBERO

Zůstává: Adéla Stavinohová
Rovněž velice důležitým faktorem
je setrvání odchovankyně VK na
70+8'4<.-;
defenzivní pozici. Adéla StavinoZůstávají: Karin Šunderlíková, Mi- hová se za poslední dva roky stala
chaela Beránková
neochvějnou jedničkou Hanaček
Udržet zimní posilu Karin Šunder- na liberu, kde drží dlouhodobě slušlíkovou se jevilo jako naprosto stě- nou úspěšnost na přihrávce, vyniká
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obětavými zákroky v poli, řídí celou
obrannou činnost týmu a zásadně
přispívá k jeho soudržnosti coby nenápadná duše fungující party.

Um?NûÀN?N;E'ß
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Blokařka: Zuzana Dostálová
Smečařka: Simona Marešová
Libero: Andrea Píchalová
Trojice talentovaných juniorek Prostějova se opět stane součástí širšího
kádru ženského áčka. S tím, že v jeho
řadách absolvuje část letní přípravy
včetně přátelských duelů i některé
tréninky během celé sezóny tak, aby
pozdější přechod definitivně mezi
dospělé proběhl co nejvíc plynule.
Všechny tři naděje takovým způsobem patřily do oddílového A-družstva již dříve, nepůjde tedy pro ně
o žádnou novinku.

8.KDGTEKé¾UVGéP÷QDO÷ÿWLÊJT¾éUMÚM¾FT
X1NQOQWEKKiVGTPDGTMWLGwV÷OPQJGOXÊE
PROSTĚJOV Ohledně složení
hráčských kádrů jednotlivých
družstev pro příští ročník volejbalové UNIQA extraligy žen
ČR 2022/23 je to jako obvykle –
v některých klubech zatím žádné
informace ven nepouštějí, v jiných aspoň nějaké ano. Pojďme
si projít, co se dosud oficiálně ví.
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U bronzových favoritek končí obě
ukrajinské nahrávačky Olga Skrypak i Anhelina Dubianska, dále
smečařka Lucie Nová a také dlouholetá opora na liberu Veronika
Dostálová, na aktualizované soupisce nefiguruje například ani stabilní blokařka Kateřina Kohoutová.

Naopak zůstávají tahounky Nikola
Kvapilová (U), Petra Kojdová (S)
či Michaela Nečasová (B). Na nahrávku přijde Hyke Lyklema z Nizozemska (Team 22 Arnhem), brzy
mají být prozrazeny další dvě zahraniční posily.

Tinklová, Viktoriia Mostsitska, Ema
Kneiflová i Denisa Kulová. Do této
chvíle pak byly zveřejněny dvě nové
akvizice – blokařka Katarína Körmendyová ze Šternberka a smečařka
Adéla Borovcová ze Šelem Brno.

62.2/h7(51%(5.
832/2028&
Hanácká organizace hledá nového
asistenta trenéra místo Lukáše Mičeka, jenž odešel. V „úpéčku“ nebude
pokračovat ani kvinteto plejerek,
převážně cizinek: Lara Štimac, Aleoscar Blanco, Jéssica Silva, Elena Babič a Barbora Gambová. Ze základní
sestavy tudíž zůstaly jen Zuzana
Šepelová, Lucia Herdová a Tereza Slavíková, s nimi ještě Veronika

Též neoficiální farma olomouckého klubu musí skládat z velké části
nový kádr. Z minulé sezóny totiž setrvají pouze Dominika Ramajová,
Nikola Látalová, Zuzana Látalová,
Eliška Kořínková a Amálie Vyjídáková. Momentálně má šternberský
oddíl jedinou dotaženou posilu,
kterou je devatenáctiletá Barbora
Chaloupková, dosud libero juniorek Dukly Liberec.
(son)

Petr Chytil: „Prostějovští volejbaloví fanoušci teď
mohou i národnímu týmu ukázat svou podporu“
PROSTĚJOV Tak trochu akci Kulový blesk z populárního filmu
evokuje umístění semifinálového zápasu volejbalové Golden
European League žen 2022 mezi Českem a Rumunskem do
Prostějova. Událo se totiž nadmíru bleskově, přičemž volejbalový klub VK Prostějov neváhal pomoci Českému volejbalovému svazu s náhle nutnou organizací tohoto střetnutí.
Předseda správní rady vékáčka Petr Chytil (na snímku) v krátkosti okomentoval nejen reprezentační téma.
připadlo České republice a národní
EXKLUZIVNÍ
svaz nám nabídl možnost odehrát jej
rozhovor
v Prostějově. Ačkoliv do termínu konání zbýval pouhý týden, souhlasili
pro Večerník
jsme.“
Marek
yy Tak narychlo je to však organizačně dost náročné, ne?
SONNEVEND
„Máte pravdu, ale jako marketingoyy Jak se duel semifinále Zlaté Ev- vá agentura TK PLUS i volejbalový
ropské ligy vlastně ocitl v hale pro- klub VK Prostějov se snažíme Česstějovského Sportcentra DDM?
kému volejbalovému svazu pomáhat
„Původně se měl konat závěrečný tur- ve všem, co je potřeba. Klíčová byla
naj Final Four na Ukrajině, kde samo- možnost využití Sportcentra DDM
zřejmě být nemůže. Proto Evropská nejen pro vlastní zápas, ale také
volejbalová federace přišla s řešením, k předchozím tréninkům, celou halu
že se obě semifinále i rozhodující finá- na tak významnou událost připravit.
le budou hrát jednotlivě v některých Samozřejmě zajistit ubytování a vešzemích ze čtyř postupujících. Právo keré další zázemí pro naši reprezenpořádat jedno semifinálové utkání taci, posléze i pro soupeře. A k tomu

spousta dalších nezbytných záležitostí. I za krátkou dobu se dá vše zvládnout zapojením schopných lidí.“
yy Co bude nejdůležitější?
„Pochopitelně to, aby se český tým
BYLI JSME
v Prostějově cítil co nejlépe, ve čtvrtek
U TOHO
16. června od 18.00 hodin měl proti
Rumunsku opravdové domácí prostředí a dařilo se mu jak herně, tak výsledkově. Poslední utkání základní skupiny
sice našim volejbalistkám ve Zlíně nevyšlo, ale tam už měl postup jistý a porážka
nic zásadního neřešila. Tentokrát půjde
o postup do finále, proto holky určitě
půjdou do boje na absolutní maximum.
Výrazně pomoct jim mohou příznivci,
když dorazí do hlediště v hojném počtu
a vytvoří skutečně bouřlivou atmosféru.
Prosíme fanoušky o podporu ženské „Z mého pohledu je výborné, že se
reprezentace ČR, zvláště ty místní pro- podařilo udržet pohromadě skoro
stějovské. Ať našemu nároďáku včetně celý úspěšný mančaft, který v uplyKláry Faltínové z domácího VK uká- nulé sezóně získal mistrovský titul.
žou, jak jsou dobří.“
Sice jsme přišli o smečařku Karolínu
yy Pokud bych odbočil na klubo- Fričovou, ale tu se povedlo adekvátvou kolej, nakolik jste spokojený ně nahradit příchodem zkušené Brase složením hráčského kádru vé- zilky, Jéssica Silva k nám přestoupila
káčka pro příští soutěžní ročník z Olomouce. Podstatné je, že zůstaly
2022/23?
všechny další stěžejní opory Simo-

Abendroth, ale jde do juniorek
Prostějov (son) – Vedení volejbalového klubu VK Prostějov se
podařilo přivést velmi kvalitní mladou nahrávačku Báru Abendroth,
která v posledních dvou letech nastupovala za UP Olomouc a Sokol
Šternberk. Doplnění tohoto postu
pro ženský A-tým vékáčka tím
však vyřešené zatím není. „Bára je
sice výborná nahrávačka, ve svém
věku rozhodně jedna z nejlepších
v České republice. My jsme ji ale
primárně angažovali pro naše
družstvo juniorek, kde bude výraznou posilou. Vzhledem k častému překrývání soutěžních zápasů
není reálné ji využívat i v áčku žen,“
vysvětlil prostějovský sportovní
ředitel Miroslav Čada. Abendroth
se narodila 16. března 2004, má
tedy osmnáct let, je vysoká 180
centimetrů a kromě pravidelného
nastupování za šternberský výběr U20 již strávila dost času také
v kolektivu olomouckých žen. Tam
naskakovala do UNIQA extraligy
dospělých, dokonce nakrátko okusila i elitní evropskou Champions
League. Nyní bude stabilní členka
mládežnických reprezentací České republiky pomáhat VK, s nímž
podepsala smlouvu. „Po nedávné
zkušenosti, kdy se naše holky zachránily v juniorské extralize až
úspěšně zvládnutou kvalifikací,
chceme do nového ročníku této
soutěže postavit pokud možno silnější mančaft, který se bude pohybovat víc nahoře. Bára má potenciál ho z nahrávačské pozice dobře
dirigovat,“ připojil Čada.
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na Bajusz, Karin Šunderlíková, Raquel Löff, zmíněná Klára Faltínová
i Adéla Stavinohová. Pokračování
soudržného týmu sice neznamená
automaticky nový úspěch, znovu
bude potřeba to tvrdě odpracovat,
jak říká hlavní kouč Mirek Čada.
Nicméně máme kvalitní kolektiv
schopný opět bojovat o medaile
v tuzemských soutěžích.“

9UHSUH]HQWDFÉFKPO½GHzQLF
pùltuce Prostìjovanek
Prostějov (son) – Společná příprava mládežnických volejbalistek VK Prostějov v rámci končící
oddílové sezóny 2021/22 poběží
až do pátku 24. června, načež pro
některé žákyně hanáckého klubu
vyvrcholí účastí na letní olympiádě dětí a mládeže 2022 (26. až
30. června v Národním sportovním centru PV) za družstvo Olomouckého kraje. Vedle toho celá
řada talentovaných hráček vékáčka
patří do reprezentačních výběrů
České republiky různých věkových
kategorií. Například blokařka Julie
Bažó se dlouhodobě chystá na letošní mistrovství Evropy kadetek
v Hradci Králové a Prostějově, od
ledna postupně absolvovala soustředění v Kolíně, Vamberku, Prostějově, Orlických horách, opět ve
Vamberku, v Jablonci a naposledy
v Hradci. Stejně jako univerzálka
Lucie Zapletalová, jež hostovala za
extraligové juniorky VK. Za dívčí
Lvíčata ČR (starší žákyně) naskočila do některých tréninkových
kempů během tohoto kalendářního roku celkem čtyři nadějná
děvčata. V Mikulově to byly Natálie Rozumková a Elen Šímová,
v Dobřichovicích znovu Rozumková, v Kolíně Izabela Nicod,
Adéla Sofková a do třetice Natálie
Rozumková, která pak nechyběla
ani při druhém a třetím pobytu
v Mikulově. Tam ji minulý týden
doprovodily i Sofková se Šímovou.

44

13. června 2022

WWW.VECERNIKPV.CZ

25

25

VOLEJBAL

WWW.VECERNIKPV.CZ

9ËNHQGRWHYĆHQÛFK]DKUDGYéHFK¿FKSRG.RVËĆHP

3FQSF[FOUBÍOWPMFKCBM
ļFOÌFTLPprovoněly
WT3VNVOTLP
„Chuťovky“
PROSTĚJOV Sportovní fandové, pozor! Ve čtvrtek 16. června od
18.00 hodin si v hale Sportcentra DDM Prostějov v Olympijské
ulici můžete na vlastní oči vychutnat opravdovou volejbalovou
lahůdku – semifinálový duel Golden European League žen 2022
mezi Českem a Rumunskem!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Základní část aktuálního ročníku
Zlaté Evropské ligy skončila během
uplynulého týdne posledními zápasy. Ve skupině B byly na programu
dva. Volejbalistky Slovenska, jejichž
největší bodovou tahounkou je univerzálka VK Prostějov Karin Šunderlíková, uzavřely své účinkování
v soutěži těsnou domácí porážkou
s Chorvatskem 2:3 (20, 21, -23,
-18, -13). Hlavně zpočátku výborně
hrající Šunderlíková skórovala v Popradu čtyřiadvacetkrát, přesto družstvo SR ztratilo slibné vedení 2:0 na

sety a v tabulce skončilo poslední.
Nicméně středeční výsledek zajistil
ženám ČR už s předstihem prvenství
ve skupině a tím zaručený postup
do play-off. Závěrečný mač v sobotu ve Zlíně právě proti Chorvatkám
nemohl na tomto faktu nic změnit.
Naštěstí, neboť Češkám se navzdory
dobrému začátku nevydařil a podlehly 1:3 (20, -23, -20, -12). Smečařka
vékáčka Klára Faltínová nastoupila
v základní sestavě, pak byla střídána,
následně ji kouč na palubovku vrátil a
dohromady zaznamenala devět bodů
při vysoké úspěšnosti útoku, leč mnohem horší přihrávce.
Původní plán vyvrcholení Golden
European League byl tradiční: závěrečný turnaj Final Four. Leč s dějištěm
na Ukrajině, kde se z logických důvodů probíhajícího válečného kon-

víkendové město

fliktu nemůže uskutečnit. Evropská
volejbalová federace CEV tak přišla
s náhradním řešením dvou semifinálových střetnutí a následně jednoho
finálového u nejvýše nasazených kolektivů z kvarteta postupujících.
Právo hostit jedno semifinále získala
Česká republika, načež Český volejbalový svaz narychlo hledal vhodné
dějiště. Našel jej v Prostějově, jehož
představitele oslovil s nabídkou po-
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řádání prestižního mače. Vznikla tak
vzájemná dohoda s tím, že čtvrteční
podvečerní souboj uvidí hala Sportcentra DDM. V sobotu večer se pak
rozhodlo, že protivníkem našeho
ženského národního výběru bude
Rumunsko.
„Potřebujeme pokud možno plné
hlediště v zádech. Proto pevně
doufáme, že na důležitý zápas přijdou všichni čeští fanoušci. Nejen
ti prostějovští, ale také další z blízkého či vzdálenějšího okolí, nebo
přijedou třeba i z jiných měst.

Každopádně prosíme o co největší
podporu, protože chceme postoupit do finále Zlaté Evropské ligy,“
řekl hlavní trenér volejbalistek ČR
Giannis Athanasopoulos.
On, jeho svěřenkyně i celý realizační
tým jsou ubytováni v Hotelu Tennis Club Prostějov a od pondělí 13.
června si tréninkově zvykají na halu,
která se stane dějištěm sportovního
hitu. „Je pro nás ctí, že se naše město
mohlo ujmout pořadatelství natolik
důležitého mezinárodního střetnutí na reprezentační úrovni. Srdečně

s iniciálami T. F. ve Varech
"INIL?JILN´Û
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sobotu nastoupily proti sobě právě
volejbalistky Česka a Slovenska.
„V šest hodin ráno jsem vyjel
z domova v Kopřivnici, vzal to
kolem Prahy a odpoledne byl
ve Varech,“ prozradil Tomáš
Faltín.
Jeho jmenovec Tomáš Frič to
měl z Bratislavy ještě dál, přesto

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz

zveme všechny fanoušky do hlediště,
aby našim holkám vytvořili bouřlivé domácí prostředí a pomohli jim
k postupu do finále,“ vyzval rovněž
předseda správní rady VK Prostějov
Petr Chytil.
Předprodej vstupenek na duel
Česko – Rumunsko probíhá na
internetových stránkách
www.ticketportal.cz!

(CPQWwMQXwVÊRTQVKXPÊEKCNGRąGUVQRą¾VGNÆ6QO¾w(CNVÊP XRTCXQ C6Q
O¾w(TKé
(QVQCTEJKX6QO¾wG(CNVÊPC

líková. Následně jsme s manželi Fričovými vyrazili na večeři do hospody,
byl to moc příjemný večer. V neděli
ráno jsem potom vyrazil přes Hradec
Králové za druhou dcerou, následně
domů. Dohromady 1200 kilometrů
v autě, takže teď odpočívám v práci,“
sdělil srandista Tomáš Faltín.
Dost ho zaujala jedna nápadná podobnost. „Tři roky na zápasech VK
Prostějov bubnoval T. F., který měl
v mančaftu dceru K. F. Uprostřed minulé sezóny se přidal další bubnující
fanoušek T. F. taky podporující dceru
K. F. A teď šly dvě hráčky K. F. i dva
fandové T. F. – jinak kamarádky a přátelé – proti sobě. Je to zajímavá náhoda,“ pozastavil se Faltín nad hrátkami
osudu.
Uplynulou sobotu nechyběl ani ve Zlíně na posledním duelu ČR v základní
skupině letošní Zlaté Evropské ligy
proti Chorvatsku.
(son)

Zdeněk Sklenář z vékáčka je u postupu mužů ČR
do závěrečného Final Four GEL jako statistik týmu
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sebe a svůj um,“ popsala smysl celého
festivalu Milada Sokolová. Jak již bylo
řečeno, do akce zapojených restaurací
a kaváren bylo čtrnáct, návštěvníci tedy
měli možnost osmadvaceti ochutnávek.
Každá z provozoven připravila dva delikatesní pokrmy. „Jelikož jsme s manželem a syny navštívili třináct ze čtrnácti
restaurací, bylo samozřejmé, že jsem se
vždy ptala, jak spokojeni jsou. Slyšela
jsem chválu a tím jsem byla velmi šťastná. Ano, sama jsem ochutnala skutečně
řadu jídel a každý večer, pátek i sobotu
doma mazala břicho alpou z důvodu
lepšího trávení! Největším ochutnávačem byl bezesporu můj muž, který
ochutnal šestadvacet nabízených pokrmů, a to jen proto, že jedna z restaurací
nabízela dobroty jen do sedmnácté hodiny,“ podotkla s úsměvem náměstkyně
prostějovského primátora, která věří, že
tato akce bude mít v Prostějově delší tradici. „Jsem přesvědčena, že ano. Lidé se
seznamují s novými podniky, do kterých
nejsou navyklí chodit, s novými lidmi,
které v restauracích potkávají a ochutnávají řady specialit, které běžně nejsou
k dostání. A přidá-li se k tomu hudba
v ulicích, je na dobrou akci zaděláno,“
usmála se Milada Sokolová.

PROSTĚJOV Páteční večer patřil
tradiční akci, která každoročně
přitahuje nejen věřící. Další ročník Noci kostelů proběhl pochopitelně také v Prostějově a patronát nad ní převzal prostějovský
primátor František Jura. Ten
a děkan farnosti Povýšení svatého Kříže Aleš Vrzala se postarali
o slavnostní zahájení akce v hlavním prostějovském kostele, jenž
byl v pátek až do půlnoci otevřen
všem lidem, kteří si mohli prohlédnout všechna jeho zákoutí
včetně sousední kaple. A nejen
ten, své prostory veřejnosti poskytly téměř všechny chrámy.

pro Večerník

22061010987
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super zážitek i zkušenost,“ říkal Zdeněk Sklenář předtím, než v polovině
května vyrazil na úvodní reprezentační soustředění.
Teprve šestatřicetiletý sympaťák je
velkým odborníkem přes statistiky,
leč ambice má také v trenérském řemesle, tudíž se jeho úvazek u českého mužstva neomezuje zdaleka jen
na cifry a numera. „Nicméně tady
v nároďáku jsou právě čísla to hlavní,
čím se zabývám. Koučové využívají
statistická data především ke stabilizaci naší hry a dopilování detailů,“
prozradil Sklenář.
Kolektivní dřina Čechů je přitom
evidentně kvalitní, v letošní Zlaté

(QVQè85

Evropské lize se výkonnostně vyplácí. Svěřenci Jiřího Nováka a spol. suverénně ovládli základní skupinu C,
kde jen vítězili následujícími výsledky: Estonsko – ČR 1:3 (-18, 25, -18,
-22), ČR – Belgie 3:0 (24, 16, 12),
Lotyšsko – ČR 0:3 (-16, -15, -18),
ČR – Lotyšsko 3:0 (14, 22, 20), Belgie – ČR 1:3 (-19, 19, -20, -19).
Středeční triumf v Kortrijku definitivně potvrdil postup na závěrečný
turnaj Final Four GEL mužů 2022,
který proběhne koncem tohoto týdne v Chorvatsku. Jak vysoko národní
soubor naší země se Zdeňkem Sklenářem ve svých řadách dosáhne?
(son)

5GM¾PÊVT¾X[MQUQWUKX[\MQWwGNKKUCOQVPÊP¾XwV÷XPÊEK

ČECHY POD KOSÍŘEM Letos už
pošesté mohli přijít návštěvníci na
zámek v Čechách pod Kosířem na
Víkend otevřených zahrad, který
nabídl program během celých dvou
dní. Uplynulou sobotu dopoledne
si mohli příchozí vyzkoušet sečení
louky tak, jak tomu bývalo dříve –
s kosou v ruce a hráběmi. Nescházela však ani poctivá snídaně a pozpěvování hanáckých písní. Celý
víkend probíhaly také komentované
prohlídky zámeckého parku nebo
dílnička pro děti. V neděli nadto
provedl parkem zahradník zámecké
zahrady.
Žádné moderní sekačky a podobné
stroje. V sobotu 11. června se sekala
louka v Čechách pod Kosířem pěkně

po staru. Takové bylo Zámecky sečeni lóke aneb Dež možské kosel a robe
pohrabovale. Už v ranních hodinách se
v zámeckém parku scházeli sekáči, vypravěči, muzikanti i zpěváci z různých
koutů hanáckého regionu. Pro všechny
zúčastněné i návštěvníky přitom byla
připravena tradiční snídaně v podobě
chleba se sádlem a škvarky a na pití bylo
k dispozici kysané mléko.
Pak už se šlo na věc a travního porostu
postupně ubývalo. Při sečení se hrála
a poslouchala hudba, o kterou se postarali různí muzikanti a zpěváci v tradičních krojích a ruku k dílu přiložili
i návštěvníci. „Jsou tradice, na něž by se
nemělo zapomínat. Dnes v době moderních sekaček už nám přijde normální
pojezdit zahradu za pár chvil, ale dříve

Foto: Jan Frehar

to s kosou byla každotýdenní dřina a je
dobré si to i vyzkoušet. Ranní rosa dělala
ještě trochu problémy, nicméně každá
kosa byla dobře nabroušená,“ prozradil
jeden ze sekáčů, který ukazoval i návštěvníkům, jak by správné sečení mělo
vypadat. Hned za nimi cupitaly ženy,
které trávu hrabaly.
Jen o sekání louky však víkend v Čechách pod Kosířem nebyl. V pravidelných intervalech probíhaly i prohlídky
zámeckého parku, na kterých se návštěvníci dozvěděli řadu zajímavostí.
V neděli 12. června pak přišel zlatý hřeb
těchto prohlídek se zahradníkem, jenž se
o park stará. K tomu byla připravena i zábava pro děti v tvořivých dílničkách a na
všechno v obou dnech dohlížel kastelán,
který každého návštěvníka vřele přivítal.
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PŮVODNÍ
reportáže
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NEVÁHEJTE A PIŠTE NA PREDPLATNE@VECERNIKPV.CZ, VOLEJTE
ČI POŠLETE SMS NA 608 960 042, NEBO SE ZA NÁMI STAVTE V ULICI
VÁPENICE 19, PROSTĚJOV, PŘÍPADNĚ STAČÍ VYPLNIT KUPON NA
WWW.VECERNIKPV.CZ. VŠE OSTATNÍ ZAŘÍDÍME ZA VÁS!!!
Akce platí od 13. do 17. června 2022.
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PROSTĚJOV Už téměř deset let
je Zdeněk Sklenář součástí reprezentace volejbalistů České republiky jako člen realizačního týmu,
konkrétně statistik. Loni po příchodu z Karlových Varů začal
pracovat pro VK Prostějov coby
mládežnický trenér, ale zároveň
zůstal i v tuzemském mužském
nároďáku, s nímž teď mašíruje za
dalším hezkým úspěchem.
„Národní výběr měl od minulého
roku dlouhou pauzu, na programu
nebyly žádné akce a mohl jsem se
tedy plně soustředit na vékáčko.
Nyní už se však těším na Golden European League 2022, bude to další
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'OQVKXPÊ UOGéCąMC -N¾TC (CNVÊPQX¾
UGV÷wÊFQO÷UVC\CLGJQåMNWDJTCLG
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jak chutnalo dobré jídlo v prostějově...
dorazil rovněž. „Nejdřív hráli
chlapi ČR proti Lotyšsku, což
byla trochu nuda s jasným
vítězstvím 3:0. Pak dorazil
na ženské derby kamarád od
prostějovského týmu Tom,
tak jsme pokecali o holkách
a šli fandit,“ popisoval Faltín
průběh hezkého dne. „Po
prvním setu, který získaly
Slovenky, jsem Tomášovi
gratuloval. Buben jsem sice
měl, ale protože hlučného
Toma bych asi nepřehlušil,
radši jsem jen mával vlajkou.
Televizní diváci to mohli vidět v přenosu na ČT Sport,“
pokračoval Faltín s úsměvem. „Po utkání nastalo
společné focení spoluhrá8QNGLDCNQXÆ UQWRGąM[ CNG RąGUVQ MCOCT¾FM[ ček a nyní rivalek ze dvou
-N¾TC(CNVÊPQX¾ XNGXQ C-CTQNÊPC(TKéQX¾
různých
reprezentací,

(QVQCTEJKX6QO¾wG(CNVÊPC
přidala se i Karin Šunder-
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ProstěJOV festivalu dobrého jídla se
zúčastnilo 14 restaurací
či kaváren (QVQ/CTVKP5GMCPKPCèGUMÚXQNGLDCN
8QNGLDCNQX¾TGRTG\GPVCEGåGPèGUMÆTGRWDNKM[PCUVQWRÊX2TQUV÷LQX÷


Dva otcové – fanoušci
KARLOVY VARY, PROSTĚJOV Volejbalové smečařky VK Prostějov
Klára Faltínová a Karolína Fričová (druhá jmenovaná odcházející do Německa) mají tatínky, kteří je i jejich týmy vydatně povzbuzují jako bouřliví fanoušci. A to nejen na klubové úrovni.
Proto nebylo žádným překvapením, v Golden European League žen 2022.
že po nominacích obou hráček do Samozřejmě ty cestovatelsky dosažireprezentačních výběrů svých zemí telné.
se obětaví otcové vydali podpořit své Pánové Faltín a Frič se tak společně
dcery také na zápasy národních týmů sešli v Karlových Varech, kde minulou
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Michal
KADLEC
a Michal
SOBECKÝ
Nejen po prostějovských ulicích se
v pátek večer trousily tu desítky lidí,
tu jednotlivci. Měli společné to, že
mířili do některého z četných prostějovských kostelů a chrámů a nesli si
s sebou program Noci kostelů. V Prostějově dělala přitom čest svému názvu,
hned na několika místech totiž program probíhal až do půlnoci.
Noc kostelů byla slavnostně zahájena
tradičně v hlavním kostele Povýšení
svatého Kříže na Filipcově náměstí
v Prostějově. Ceremoniálu se zúčastnil také primátor Prostějova František
Jura, který nad letošní Nocí kostelů

„Zastavme se a přemýšlejme, co je pro nás důležité,“ vybídl František Jura

FOTOGALERIE
klikni na
www.vecernikpv.cz
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2x foto: Michal Kadlec

převzal patronát. „Chtěl bych hned
na začátku poděkovat všem, kteří se
podílí na organizaci Noci kostelů.
V našem městě se jedná o již třináctý
ročník, vynechali jsme pouze jediný,
a to přede dvěma lety kvůli covidové
pandemii. Noc kostelů já osobně vnímám jako vynikající příležitost i pro
ty, kteří nejsou praktikující věřící, aby
si našli čas přijít do těchto krásných
prostor. A možná zde i chvíli přemýšlet. Současná doba totiž není pro nás
pro všechny vůbec jednoduchá. Mám
na mysli hlavně dva předešlé covidové
roky a současnou naprosto bezprecedentní válku na Ukrajině. Tato doba
nás zkouší, jestli jsme schopni všechno vydržet. A právě Noc kostelů může
být velmi vhodnou příležitostí k tomu,
abychom se zastavili a popřemýšleli,
co je pro nás důležité. Já si myslím,
že pro nás je důležitá rodina, láska,

BYLI JSME
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přátelé a také životní pokora,“
uvedl ve slavnostním proslovu
k zahájení Noci kostelů v Prostějově primátor města František Jura. Otevřena pro veřejnost byla také přiDěkan farnosti Povýšení svatého lehlá kaple Nejsvětější Trojice i kostelKříže Aleš Vrzala následně po- ní zahrada.
děkoval a předal květiny Anděle Jako tradičně zpestřila prostějovskou
Tůmové, která se nejvíce podílela Noc kostelů i možnost projet se ve stana organizaci Noci kostelů v Pro- rodávném kočáru taženém koňským
stějově i celém regionu. Návštěv- spřežením po náměstí T. G. Masaryníci si pak v hlavním prostějovském ka. Tuto atrakci opět zajistil Václav
kostele mohli kromě bohoslužeb Obr, ředitel Muzea kočárů v Čechách
vyslechnout varhanní koncert, zhléd- pod Kosířem.
li vystoupení kytarového souboru Dalším z chrámů, který Večerník naNon Mesure a v samém závěru těsně vštívil, byl i kostel sv. Petra a Pavla.
před páteční půlnocí bylo na progra- Zde si lidé mohli poslechnout třeba
mu požehnání městu. Prostějované přednášku o městě i o kostelu jako
si samozřejmě mohli prohlédnout takovém. „Je zde nejstarší zachovalý
jak hlavní kostel, tak jeho věž, kterou zvon v Prostějově z roku 1520,“ doprovázeli a komentovanou prohlídku zvěděli se přítomní sedící v kostelních
zajistili tradičně studentky Střední lavicích i stojící u vchodu. Jako jediný
odborné školy podnikání a obchodu. ze zvonů v kostele přežil rekvírování

za světových válek.
S postupujícím večerem se pak
stávaly kostely ostrůvky života
v moři ticha. Jedním z těch nejživějších byl právě kostel „U Tří bříz“.
„Nevíte, co zde bude za kapelu?“
ptá se žena. A navrch si povzdechne. „Škoda že se tam nehrají i současné písničky. Třeba Brichtova
Noc kouzel by se hodila,“ praví.
Díky Noci kostelů panovala na
všech místech kouzelná atmosféra.
Třeba v Husově sboru. Při zvuku
varhan si lidé mohli prohlédnout výstavu k minulosti židovské komunity
i sboru, který byl dříve synagogou.
Právě koncerty jsou a znovu byly
nedílnou součástí Noci kostelů. „Byli
jsme v Husově sboru, a pak také
v hlavním kostele. Stihli jsme to nejlepší,“ usmívala se paní Eliška, která
právě vycházela z Husova sboru. „Tře-

ba kytary byly super. Úžasné,“ rozplýval se klučina, se kterým svatostánky
obešla. Ne vždy ale byly na prvním
místě zvuky. V Husově sboru tak část
večera vládlo i ticho. „Na první část
programu byla asi polovina míst plná.
Druhá část byla více duchovní. Hodně lidí zůstalo i po varhanním koncertu, vypnuli jsme lustr a nechali jen svíce na osvětlení. Nejvíce lidí tak přišlo
do meditativní atmosféry, téměř do
úplného ticha. Bylo to kouzelné, silné
a zájem lidí mě potěšil,“ prozradila Večerníku kazatelka sboru Ivana Krejčí.
Někde hudba, jinde film. V případě
několika svatostánků tichá meditace nebo třeba bohoslužba. Noc kostelů 2022 nabídla vše. A jednu věc
nade vše – zážitek, na který budou
účastníci akce ještě dlouho vzpomínat. Minimálně do dalšího ročníku
oblíbené akce.

FOTOGALERIE
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klikni na
www.vecernikpv.cz
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Foto: Michal Sobecký
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Mladí hráči ukázali, kudy vede cesta do špičky
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Jsou šlechtická sídla, která se zachovala v téměř původním vzhledu. S původním nábytkem, zařízením, vybavením. A jsou taková, která bohužel
v určitém období podlehla aspoň částečně zkáze. Mezi ně patří i Plumlov
a Čechy pod Kosířem. Plumlov nikdy
nebyl dokončený. Čechy pod Kosířem zase v minulosti o své zařízení
přišly. Nyní už ale tyto zámky znovu
lákají na své vnitřní prostory. Více
než na historický nábytek nebo sbírky
lákají na kulturní akce.

Čechy pod Kosířem a Plumlov, to jsou
památky, které už zná nejen Prostějovsko.
Ne pouze výletníci nebo rodiny s dětmi
z Hané, začínají už být známé také za
hranicemi Moravy. Oba zámky, dá se říct,
vstaly z popela.
Například atypický zámek Plumlov postavený v manýristickém stylu a někdy
nepřesně, leč pochopitelně přezdíván jako
„barokní panelák“ byl ještě před nějakými
dvaceti lety zralý na rozpadnutí. I nyní by
potřeboval úpravy. Nicméně díky městu
a osazenstvu zámku se z něj v posledních

letech zcela oprávněně stal tahák na turisty – zámek nabízí spoustu akcí pro děti,
pro dospělé, pro nadšence do středověku
i moderního válčení. Místní Dětský den už
má zvuk, stejně tak Halloween, Hubertské
slavnosti nebo například šermířské dny,
to jsou vyhlášené podniky. Příjemným
doplňkem je kavárna s kamenným sálem,
kde se koná nejedna kulturní akce.
Jen o nějakých 10 kilometrů severněji najdeme Čechy pod Kosířem. Ty proslavil
už malíř Josef Mánes. I tak se ale podobně
jako Plumlov, nenacházel zdejší zámek

dlouhodobě v dobrém stavu. Nyní je
také situace jiná, Čechy znovu vítají tisíce
turistů ročně. Lákadel je hodně. Kromě
zámeckého parku a muzeí historických
kočárů a hasičského je to už i onen zámek. Souběžně s klasickými turistickými okruhy zaujme také expozice Josefa
Mánesa nebo tvorby otce a syna Svěrákových. Obojí stojí za prohlídku. Stejně
jako v Plumlově, tak i v Čechách cílí hodně na rodiny s dětmi. I zde se pro ně koná
spousta akcí od pohádkových prohlídek
po svatojánské noci.

Utonulý – historie obrazu dle současného
majitele p. Čeledy
Josef Mánes (1820–1871), Utonulý, 1867,
olej, plátno, 26,3 x 21,3 cm, soukromá sbírka

Drobná olejomalba vznikla pravděpodobně v létě roku 1867, kdy Mánes pobýval u rodiny Silva
Tarouců na zámku Čechy pod Kosířem. Výjev
s trojicí bludiček, které přivábily svou oběť do
vodní hlubiny, lze chápat jako autobiografické
vyznání umělce a je proto jedním ze zásadních
Mánesových děl. Pro širokou veřejnost je obraz téměř neznámý, neboť byl v průběhu 20. století skryt
v soukromé sbírce. Na letošní sezónu mimořádně
vystaven v interiérech zámku Čechy pod Kosířem.
Obraz byl namalován v roce 1867 jako poslední olej
od Josefa Mánesa. Podnětem pro vznik obrazu byla
zakázka Vojtěcha Lanny na velký obraz Slavnost rusalek, který ale z důvodu Mánesovi nemoci už nikdy
nevznikl. Mánes se začal velmi důkladně připravovat
a nechal se slyšet, že konečně může malovat z hloubi svého srdce nikým a ničím nesvazován. Také to
na jeho díle bylo vidět. Namaloval výjimečný obraz, který má v sobě mimořádnou sílu a magičnost
formou, která v té době u nás nebyla a v Evropě se
sotva rodila. A cca 20 let před symbolismem. Ovšem
dílem osudu se stalo, že zůstal na 140 let ukryt před
zraky historiků umění a i zraky všech ostatních. Tím,
že se mu nemohla věnovat zasloužená pozornost
a publicita a i umělecky rozbor v dobách, kdy se
Mánesovi, jako našemu geniálnímu malíři věnovala

velká pozornost v obdobích několika tzv. Mánesiad.
Obraz se totiž dostal do majetku Jana Pchálka, nejvyššího komořího hraběte Sylva- Tarouca, který dělal
Mánesovi v době jeho pobytu na zámku Čechy pod
Kosířem, osobního komorníka. Ten šel do výslužby
nedlouho po smrti Mánesa a starého pana hraběte
v 70-tych letech 19.st. V Pchálkově rodu se nacházel až do roku 2004, kdy zemřel poslední potomek
a dostal se do ruky mne. Koupil jsem ho v kavárně,
kousek od místa, kde Mánes bydlel. Během jednoho
dopoledne jsem obešel PhDr. Mackovou, která v 60.
letech psala Pchálkovým za Národní galerii. Ta na
obraz nevěřícně koukala a poslala mne do knihovny
Umprum, abych se pokusil najít článek Emila Edgara
Utonulý z r. 1907, kde by měl být publikován. Se slovy, pokud to bude tento obraz, vyhrál jste zlatou medaili. Za hodinu jsem již v knihovně měl otevřenou
knihu svázaného časopisu Dílo 1907, kde bylo foto
obrazu, který jsem třímal v ruce. Za další hodinu jsem
již stál v kanceláři PhDr. Blažíčkové, ředitelky oddělení 19. st NG, kde bylo nastoupené celé oddělení.
Čekali, co přinesu. Nebyli schopni tomu uvěřit. Došlo
i na slzy. Blažíčková dokončila rozsáhlou monografii
Rodina Mánesů, kde Utonulý nebyl… mysleli jsme,
že už je navždy ztracený, nikdy jsme ho neviděli…
V době první manesiady počátkem 20. st začal his-

torik Emil Edgar sepisovat vzpomínky na J. Mánesa
se šlechtickou rodinou Sylva Tarouca, která zároveň
měla v majetku největší sbírku jeho obrazů. Ti ho mj.
informovali, že existuje obraz rusalek, který vlastní
Pchálek, bývalý komorník. Edgar naštěstí Pchálka
našel a obraz nechal vyfotit a s velkým článkem publikoval v odborném časopise dílo v r. 1907. Tato fotografie s popisem se pak stala jedinou, která dokládala
existenci obrazu Utonulý. Edgar v 30. letech vydal
knižně dopisy Mánesa se Sylva-Taroucovými, kde se
mj. popisuje, jak si Utonulého cenil. Min. kultury a NG
se v historii několikrát pokoušely obraz získat, alespoň ke studijním účelům, ale potomci Pchálka se báli
a na dopisy z 50. a 60. let nereagovali. Nedávno byla
v archivu NG objevena korespondence, MK ČR a NG,
která to dokládá. V rámci připravované velké výstavy
Josefa Mánesa NG k výročí 200 let a 150 let bylo dílo
Utonulý pečlivě prozkoumáno a udělány rtg snímky,
které ukázaly Mánesovu bravurní podkresbu, která
byla použita též ve filmu Démoni Josefa Mánesa, viz
níže. Historici umění a i malíři včetně Ivana Exnera
prezidenta S.V.U. MÁNES se shodují na výjimečnosti
díla, které bylo jeden a půl století skryto a čeká na svoje velkolepé znovuzrození v kontextu i s evropským
uměním z úhlu dnešního pohledu.
Zdroj: Zámek Čechy pod Kosířem, Martin Váňa

PROSTĚJOV Před dlouhými devíti lety mělo finálové utkání
UniCredit Czech Open čistě domácí obsazení. Něco takového
se letos nečekalo, zvlášť když do turnaje kvůli zdravotním problémům vůbec nenastoupili dva nejlepší hráči Jiří Veselý a Jiří
Lehečka. Přesto tato situace nastala a dokumentovala, že mužský
tenis je opět na vzestupu.
„Po odchodu Tomáše Berdycha
a Radka Štěpánka jsme zaznamenali
ústup z dřívějších pozic, netrvalo to
ale příliš dlouho. S generační výměnou se náš sport vyrovnal podměrně
dobře. Mladí kluci stoupají žebříčkem, ve stovce už máme naše hráče
a věřím, že další se mezi elitu dosta-

nou. I finálové obsazení ukazuje, že
jsme schopni vychovávat konkurenceschopné tenisty,“ prohlásil spokojeně prezident Českého tenisového
svazu a Tennis Europe Ivo Kaderka.
Po UniCredit Czech Open opět
došlo k přesunům na světovém i českém žebříčku. Nejlepším domácím

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Ladislav VALNÝ
hráčem zůstává Jiří Veselý před Jiřím
Lehečkou. Třetí pozici drží Zdeněk
Kolář, na čtvrtou příčku se posunul
před Tomáše Macháče Vít Kopřiva
a ve druhé stovce je ještě Dalibor
Svrčina. Až na Macháče jde vesměs
o tenisty, kteří za TK Agrofert Prostějov hrají extraligu.

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

„Z toho pochopitelně máme radost.
Naši kluci jsou na domácí špici, navíc se prosazují ve světovém pořadí.
Všichni hráči mají navíc před sebou
budoucnost, věřím, že nejsou na
vrcholu a své postavení ještě vylep-

ODHODLÁNÍ, BOJOVNOST, NASAZENÍ...
PROSTĚJOV Může se stát, že Dalibor Svrčina vstoupí do zápasu
špatně nebo že v průběhu utkání
na chvíli pustí svého soupeře do
náskoku. Současně se však tenisoví příznivci můžou vsadit, že hráč
TK Prostějov ani na chvíli duel
nevypustí a bude se rvát o obrat
a postup. Do posledního míče pro
devatenáctiletého mladíka není
nic ztraceno. I díky tomu se dostal
do finále domácího challengeru.
„Bojoval jsem. Los mi nepřál a hned
na začátku jsem narazil na nejvýše
nasazeného Coriu. I tak jsem věřil,
že můžu vyhrát. Je to skvělý hráč,
ale není to Djokovič,“ prohlásil po
postupu Svrčina, který v utkání vedl,
druhou sadu ale hladce prohrál.
„Nejsem typ hráče, který by po prohraném setu ztratil odhodlání. Proto
utkání nakonec dobře dopadlo,“ poznamenal.
Tři sety musel Svrčina strávit na kurtu také v dalším kole. Přes Jevgenije

Donského přešel až díky úspěchu
ve zkrácené hře rozhodujícího setu.
„Přitom mi zápas vůbec nevyšel.
Ale bojoval jsem a přišla odměna,“
nechyběl střízlivý pohled tenisty na
vlastní slabší výkon.
Vydřený úspěch Svrčinu povzbudil
a výsledkem bylo snadné vítězství
nad srbskou nadějí Hamadem Medjedovičem a Slovákem Lukášem
Kleinem v dalších kolech UniCredit
Czech Open. „Ve čtvrtfinále to byl
z mé strany hodně solidní výkon.
Prakticky od začátku bylo střetnutí
pod mojí kontrolou. Další zápas byl
o důsledném dodržení stanovené
taktiky. Fungovala parádně,“ pochvaloval si prostějovský hráč.
Svého přemožitele našel až v závěrečném souboji o titul. Vít Kopřiva
byl lepší, ztrácel pouze na začátku
finále. „Až zklamání přebolí, budu
postup do finále hodnotit pozitivně.
Třeba to za rok dopadne lépe,“ ohlédl se za turnajem Svrčina.
(lv)

společenského večera
Å9ìVOHGN\WXUQDMHSRWYU]XMtY\URYQDQRVWVRXĀDVQpKRWHQLVX´ Během
byla podpořena nemocnice

PROSTĚJOV Ani jeden nasazený hráč se nedostal v průběhu devětadvacátého ročníku
UniCredit Czech Open přes 2.
kolo hlavní soutěže. Mohly za
to i zdravotní potíže nejlepších
dvou českých daviscupových
reprezentantů, další špičkové
tenisty však vyřadili především
mladí zástupci nastupující generace.„Aktuální mužský tenis je
extrémně vyrovnaný. Na skvělé
úrovni hrají i kluci ze třetí světové
stovky. Průběh našeho turnaje to
jen potvrdil,“ komentovala řadu
nečekaných výsledků ředitelka
podniku Petra Černošková.

őtNiGORXKROHWiőHGLWHOND8QL&UHGLW
&]HFK2SHQ3HWUDÿHUQRåNRYi

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

Ladislav VALNÝ
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Turnaj èekají
za rok kulatiny
Prostějov (lv) - Neuvěřitelné třicáté narozeniny oslaví v příštím
roce prostějovský turnaj UniCredit Czech Open, jeden z největších mužských podniků na území
České republiky. Pořadatelé špičkového podniku věří, že kulatiny
nabídnou excelentní podívanou,
stejně jako ve všech dosavadních
ročnících. Pořadatelé přiznávají,
že už mají několik nápadů, jak třicáté narozeniny důstojně oslavit.
„Prožili jsme krásné dny a viděli
skvělý tenis. Za rok se uvidíme,“
loučil se s letošním ročníkem
Jakub Dusílek, generální ředitel
UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, titulárního partnera
turnaje.

… TO JE FINALISTA UNICREDIT CZECH OPEN

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

22060910976

ší,“ doufá šéf prostějovského tenisu
Miroslav Černošek, který se netají
přáním pomoci hráčům do světové
padesátky. „V rámci našich možností
pro to děláme maximum,“ říká Černošek.

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

yy Turnaj měl po pěti letech českého vítěze, po devíti dokonce
domácí finále. Co říkáte na tento
výsledek?
„To, co každý ředitel podobného turnaje. Každý chce domácího hráče ve
finále. My jsme měli štěstí a už před
posledním zápasem věděli, že titul
zůstane doma. Jediný problém byl
v tom, že se nedalo vybrat, komu budeme fandit, protože vítězství jsme
přáli oběma našim klukům.“
yy Překvapilo vás, že se s turnajem rychle rozloučili papíroví favorité?

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda

„Ukázalo se, že tenisová konkurence
je opravdu obrovská. Mladí kluci jsou
výborní, což třeba pocítil Norbert
Gomboš. Jako pátý nasazený prohrál
s Hasanem Medjedovičem, který byl
před turnajem v polovině páté stovky. Na
kurtu ale nebyl vidět rozdíl tří set padesáti
míst na žebříčku.“
yy Okamžitě vypadl loňský vítěz Federico Coria…
„A přitom rozhodně nepřijel na výlet.
Chtěl obhájit titul i body. Měl dostatek sebevědomí, přece jen jde o hráče
šesté světové desítky. O takového hráče v turnaji nechcete rychle přijít, je

to tahák. Když už to ale muselo přijít,
bylo příjemné, že přes něj přešel náš
hráč Dalibor Svrčina.“
yy Kvůli zdravotním problémům
z boje o vítězství vypadli Jiří Veselý
a Jiří Lehečka dřív, než nastoupili na
kurt. Jak jste se cítila, když musely velké hvězdy opustit turnaj předčasně?
„Takové věci k tenisu patří, nikdo z nich
nemá radost, ale stávají se. Pochopitelně
to bylo nepříjemné. Na české hráče jsou
fanoušci zvědaví, právě ty chtějí vidět
v akci. Oba chtěli hrát, protože doma nemají příliš šancí se ukázat. Jirka Lehečka
chtěl hrát za každou cenu, musel mu to

zakázat až lékař. Jirka Veselý to zkusil v deblu, nebylo to ono. Musíme věřit, že se za
rok vrátí a budou v pohodě.“
yy Z pohledu pořadatelů bylo jinak
vše v pořádku?
„Občas nám strašily předpovědi počasí,
ty se naštěstí nepotvrdily a jednotlivé
hrací dny měly hladký průběh. Měli jsme
velkou radost, že po dvou letech mohli
do ochozů diváci, kteří dodali zápasům
atmosféru. Díky mému sehranému
týmu všechno fungovalo dokonale. Předávání trofeje našemu Vítkovi Kopřivovi
pak bylo krásnou tečkou. Byl to skvělý
ročník s dokonalým koncem.“ (úsměv)

PROSTĚJOV Tradičním večerním setkáním s partnery turnaje vyvrcholila společenská část turnaje UniCredit Czech Open. Mezi hosty
nechyběla řada osobností byznysu a sportu.
Mezi nimi byl například bývalý osmý hráč světa a trojnásobný vítěz challengeru Radek Štěpánek. Se svým vystoupením potěšil zpěvák Mirai Navrátil,
velký fanoušek a bývalý tenista, mezi vrcholy večera patřilo předávání šeků
hned čtyřem oddělením prostějovské nemocnice.
„Charita je nedílnou součástí všech projektů TK PLUS. Dvacetitisícové šeky
převzali zástupci prostějovské chirurgie, ortopedie, interny a také oddělení
ORL,“ uvedl marketingový ředitel TK PLUS Tomáš Cibulec.
(lv)

Foto: TK PLUS/Pavel Lebeda
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STUTTGART, PROSTĚJOV Na
wimbledonský start se v předstihu začali připravovat Jiří Veselý
a Jiří Lehečka, dva nejlepší tenisté
z TK Prostějov. Ani jednomu se
úvodní vystoupení na trávě nepovedlo, přestože dohromady sehráli hned čtyři tie-breaky.
Lehečka v německém Stuttgartu absolvoval premiéru na travnatém tur-

naji mezi profesionály a doplatil na
těžký los. Hned v prvním kole musel
zahrát s Nickem Kyrgiosem. Proti
výborně servírujícímu Australanovi
se prosadit nedokázal.
„Když jsem se dostal do výměny,
bylo to vyrovnané. Ovšem servisy
soupeře byly zabijácké. Měl jsem sice
dva brejkboly, ale v obou okamžicích následovalo podání, se kterým

25

25

se nedalo nic dělat,“ uznal Lehečka.
Více než tříhodinový zápas odehrál
na challengeru v anglickém Nottinghamu Jiří Veselý. V souboji s domácím Ryanem Penistonem ve všech
třech setech rozhodovala zkrácená
hra. Během závěrečného tie-breaku
měl dokonce český tenista k dispozici jeden mečbol, z postupu se i tak
radoval jeho soupeř.
(lv)

TENIS
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Další prostějovský tenista Zdeněk Kolář neodehrál dobrý
turnaj. Hned v úvodu narazil na
Riccarda Bonadia z Itálie a v zápase získal pouhé čtyři hry. Dalibor
Svrčina sice první utkání vyhrál,
pak ale nestačil na Ukrajince
Oleksyiho Krutycha.
(lv)

RYCHLÝ
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Nottingham - ATP Tour:
Dvouhra - 1. kolo: Veselý (2) – Peniston (V. Británie) 7:6, 6:7, 6:7
Stuttgart - ATP Tour:
Dvouhra – 1. kolo: /HKHþND ± .\U
gios (Austrálie) 6:7, 3:6
Bratislava - ITF challenger:
Dvouhra – 1. kolo:.RSĜLYD  ±'X
WUDGD6LOYD %UD]tOLH .ROiĜ
 ±%RQDGLR ,WiOLH 6YUþLQD
± 0DUWLQ 6ORYHQVNR   
2. kolo:.RSĜLYD±1LNOHV âYêFDUVNR 
6YUþLQD±.UXW\FK 8NUDMLQD 
þWYUWÀQiOH.RSĜLYD±7VHQJ
7FKDMZDQ 

Prostějov (lv) - Postupem do finále UniCredit Czech Open se Dalibor Svrčina důrazně přihlásil do boje o účast na milánském turnaji Intesa
Sanpaolo Next Gen ATP Finals na konci sezóny,
který je určený pro nejlepší hráče sezóny do 21
let. Turnaj mistrů nadějí pro osm nejlepších se
bude hrát v listopadu v Miláně a český reprezentant se po prostějovském úspěchu dostal na
průběžné jedenácté místo. „Byl by to jistě krásný
závěr sezóny,“ míní ředitelka UniCredit Czech
Open a připomněla, že Svrčina není jediným
prostějovským hráčem, který myslí na postup.
„Ten žebříček sledujeme s nadějí. Velkou šanci
má také momentálně šestý Jiří Lehečka,“ připomíná Petra Černošková.

láká i okolí

(QVQ6-2.754CFGM8¾ÿC

PROSTĚJOV Součástí doprovodného programu prostějovského antukového challengeru byl Dětský den na náměstí T.
G Masaryka určený pro školáky základních škol. Soutěže pro
děti připravili studenti Fakulty tělesné kultury a sportu olomoucké Univerzity Palackého, se školáky si na improvizovaných kurtech zatrénoval i Jiří Veselý, česká tenisová jednička.

„Dětský den se vrátil po vynucené dvouleté pauze. Jsme rádi, že se konečně mohl pořádat. Na
náměstí přišlo opravdu hodně dětí, program se
jim líbil. Z toho máme velkou radost,“ přiblížil
oblíbenou akci marketingový ředitel TK Plus
Tomáš Cibulec.
(lv)

SDUWQHÔLGRSURYRGQÙFKDNFÉ

=HPDQļYPHPRULiO

Y\KUiO+XVDİtN
PROSTĚJOV Popáté v historii
ovládl pár Jaroslav Kvapil - Stanislav Husařík mladší Memoriál
Jiřího Zemana ve čtyřhře, který
se podeváté odehrál na prostějovských tenisových kurtech.
„Vítězové opět potvrdili svoji kvalitu
a v průběhu celého turnaje ani jednou nezaváhali. Účastníci byli spokojeni, prakticky všichni přislíbili
účast na podzimním turnaji čtyřher,
který se bude hrát jako Memoriál
Petra Langra,“ uvedl za pořadatele
Tomáš Cibulec.
Husařík s Kvapilem ve skupině prohráli ve čtyřech zápasech hraných
na jeden set, prohráli pouhé dvě hry
a podobně suverénním způsobem
zvládli semifinále i finále. V rozhodujícím utkání porazili 6:1 pár Pavel
Krobot, Marek Pelzl.
(lv)
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Nejen Prostějovsko,

O¾NDMÊ]HMPÆQD

-QRąKXQXKV÷UP÷WVGMNQ
UGOKHKP¾NGX$TCVKUNCX÷
BRATISLAVA, PROSTĚJOV
Bezprostředně po prostějovském challengeru UniCredit
Czech Open se řada českých
tenistů přesunula na další antukový podnik v Bratislavě.
Nejvíce se z hráčů vedlo Vítu
Kopřivovi, který postoupil do
čtvrtfinále.
Vítěz z Prostějova v úvodních
dvou kolech navázal na dobrou
formu z předešlého týdne,
v boji o postup do semifinále po třech hodinách prohrál
s druhým nasazeným Ťünem-sinem Tsengem. Ve třetím
setu se dostal do vedení 2:1
s výhodou brejku, ale Tseng
hned ve čtvrté hře předvedl
rebrejk. To samé zopakoval ve
dvanácté hře, což znamenalo
konec utkání. „Stačilo udržet
podání ve čtvrté hře a mohlo
vše dopadnout jinak,“ posteskl
si člen TK Prostějov.

WWW.VECERNIKPV.CZ

Foto: internet

Oba zámky tak sice patří
k těm, kde se z původního
zařízení nezachovalo téměř
nic. Oba ale nabízí spoustu
zajímavých míst, akcí a příležitostí, jak trávit volný čas.
Navíc jsou obě místa známá, ale stále ještě ne „zamořená“ turisty.

Zámky a hrady v okolí Prostějovska jsou, jsou jich dokonce stovky.
Jen minimum je však přístupných
veřejnosti. A ne všechny se těší velké oblibě turistů. Část z nich je ale
přesto spíše opomíjená. My se společně podíváme na část zámků, případně i hradů. Některé známé, jiné
méně. Vše ale spojují dvě věci – jsou
kousek od Prostějova. A zároveň se
dají navštívit a konají se na nich kulturní akce.
Hned za humny je třeba Náměšť na
Hané. Pohledný zámek nabízí hned
čtyři prohlídkové okruhy a také samostatné výstavy. Za procházku stojí
i kruhovitý park okolo náměšťského
zámku.
Jen o kus dál je Bouzov. Vzhledem
pohádkový hrad stojí skutečně za
prohlídku. I zde se koná ohromné
množství akcí. Za návštěvu stojí hradní věž, budova má částečně zachovaný
mobiliář. Prohlídkové okruhy celkově
stojí za to – hrad není pohádkový jen
zvenčí.

<¾OGMX0¾O÷wKPC*CPÆN¾M¾UVQXM[2TQUV÷LQXCPč#LGLKEJRQéGVUVQWR¾
Foto: internet

O kus dál můžeme navštívit ještě jiné památky. Z těch nejznámějších jmenujme
Sovinec. Typická věž je vidět zdaleka.
Hrad je umístěný v kopcovité, lesnaté

krajině vybízející k výletům. Zajímavý je
ale i sám hrad. Jedná se o opravovanou
zříceninu, ale výklady průvodců jsou
zajímavé, stejně jako pořádané výstavy.

22060810968

42

Zejména pak středověký vojenský tábor či šermířské slavnosti rozhodně stojí za návštěvu.
Asi nejlepší, co můžeme na výletě udělat, je
však spojit několik památek a zajímavých míst
dohromady. A navštívit je zároveň. Příkladem
může být Šternberk. Trochu neprávem opomíjené město nabízí prohlídky kláštera, historické centrum s expozicí času ale také hrad.
I ten poskytuje interiéry k prohlídce. Ale počítejte trochu s delším časovým úsekem, některé okruhy jsou docela dlouhé. Naopak zámek
v Buchlovicích nabízí rychlou prohlídku v ne
zcela obvykle tvarovaném zámku. I tam stejně jako ve Šternberku je toho k nalezení více.
Kousek odsud je ještě známější hrad Buchlov,
samy Buchlovice jsou místem krásného parku
a zaujme i sezónní prodejní expozice fuchsií.
Střední Morava ale nabízí ještě mnohem
více. Stačí si vybrat: Úsov, Tovačov, Helfštýn.
I zámek Přerov ostatně stojí za prohlédnutí. I o Moravě platí, že zde o památky člověk
doslova zakopává. Stačí si jen dobře vybrat.
A malý návrat do historie může začít.

V.YDSLOHP

partneøi turnaje

22060910977

22061070986

0CUPÊOMWHKPCNKUVÆVWTPCLG\NGXC2CXGN-TQDQV,CTQUNCX-XCRKN5VCPKUNCX*WUCąÊM
ON/CTGM2GN\N
Foto: archiv T. Cibulce
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Celostátní přebor škol absolvovalo téměř pět set dětí,
závodilo se v okolí velodromu a Národního sportovního centra

PROSTĚJOV Až na třetí pokus se v Prostějově uskutečnil
Celostátní přebor škol v orientačním běhu, který v předchozích
dvou letech pokaždé zrušil koronavirus. Tentokrát už naštěstí nic
takového nehrozilo a mládežnické závody proběhly v plné palbě.
Šlo přitom skutečně o velkou akci s účastí rekordních 455 dětí!

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Start i cíl byly na travnaté ploše uprostřed
prostějovského velodromu, který se stal
centrem obřího klání. Zázemí našli jak
všichni účastníci, tak organizátoři z oddílu SK Prostějov v administrativní budově
vedle oválu i v nedaleké hale Národního
sportovního centra PV. Tyto prostory
poskytly natolik početné mase talentovaných „orienťáků“ dokonalý azyl.

" I NII L ? JII L N´´ Û
"INIL?JILN´Û

Soutěžilo se však samozřejmě venku pod
širým nebem, jak je u tohoto přírodního
sportu obvyklé. Většina tratě vedla lesoparkem Hloučela, nejprve směrem ke
koňské stáji Cavalo a k posezení U Abrahámka, poté lesním porostem podél
říčky Hloučely zase zpátky. Několik
z celkem dvaceti kontrol pořadatelé rozmístili také v přilehlém areálu Národního
tenisového centra Morava, dokonce se
probíhalo přímo kolem centrkurtu Arény Prostějov.
Pak už se sprintovalo do cíle na velodromu, kde vyčerpané holky i kluky vítal
moderátor Petr Kubásek, známý sportovní redaktor České televize. Ta pořisaa

zovala z celého podniku reportáž, čímž
Celostátní přebor škol v orientačním
běhu 2022 zaštítěný předsedou Českého
olympijského výboru Jiřím Kejvalem
ještě víc nabýval na významu.
V první řadě ale pochopitelně šlo
o závodění nadšených mládežníků
ve třech věkových kategoriích. Mezi
jednotlivci se z triumfu radovali Anna
Zabořilová (D7 – dívky do 7. třídy
ZŠ včetně), Tomáš Metelka (H7 –
hoši do 7. třídy ZŠ včetně), Barbora
Chrástová (D9), Štěpán Koliáš (H9),
Michaela Novotná (DS) a Ladislav
Čepička (HS). V prestižním součtu
týmového pořadí škol dosáhlo na
vítězství Gymnázium Turnov mezi
mladšími (DH7 + DH9) a Církevní
gymnázium v Plzni mezi staršími (DS
+ HS).
Olomoucký kraj kvalitně reprezentovali
domácí zástupkyně i zástupci. V konku-

8NGUQRCTMW*NQWéGNCWLGFPÆ\MQPVTQN

renci dvaceti kvalifikovaných škol z celé
České republiky skončilo Cyrilometodějské gymnázium Prostějov deváté
v kategorii DH7 + DH9 a dvanácté
v kategorii DS + HS, Karolína Otrubová doběhla na výborné páté příčce mezi
dívkami D7 a její bratr František Otruba obsadil devátou pozici mezi hochy
HS. ZŠ a gymnázium města Konice

jjaký
aký by
byl
yl orienťák
oriiennťáák škol…
škkol…
…

·UKNÊPCVTCVKXDNÊ\MQUVKVGPKUQXÚEJMWTVč

&QD÷JFQEÊNGPCRNQwGE[MNKUVKEMÆJQXGNQFTQOW

3x foto: Marek Sonnevend

0GLNGRwÊwMQN[XONCFwÊX÷MQXÆMCVGIQTKK

Jana Bruková Cieslarová: „Orienťák

jako venkovní sport v přírodě
ani covidem nijak výrazně neutrpěl“
PROSTĚJOV Navždy je zapsána
do historie orientačního běhu
jako první česká mistryně světa
v tomto přírodním sportu. Roku
1991 vyhrála Jana Bruková – tehdy ještě za svobodna pod svým
dívčím příjmením Cieslarová –
ženský závod na krátké trati při
domácím MS v Mariánských Lázních. V úterý zavítala do Prostějova jako speciální host Celostátního přeboru škol 2022 a Večerníku
poskytla exkluzivní rozhovor.

Marek SONNEVEND
yy Vzpomínáte někdy na svůj
slavný triumf?
„Ano, na takové vítězství se nedá
zapomenout. Medailí ze světových
šampionátů jsem získala víc, ale tahle byla jediná zlatá, a navíc doma.
Dodnes si v hlavě vybavuji některé
úseky tratě v lese, které jsem zaběhla dobře, stejně jako ty, kde se mi
to zrovna moc nepovedlo a zpětně

bych je řešila jinak. (smích) Ale je to
už dávno, naštěstí jsem i tak dokázala
tehdy zvítězit.“
yy Sledujete orientační běh i po
skončení aktivní kariéry?
„Samozřejmě. Pořád se v něm pohybuji, orientační běh je láska na celý
život. (s úsměvem) Navíc ho dělá
moje dcera, ostatně závodila i tady
v Prostějově. Zatím jsme její výkon
ještě moc nerozebíraly, to si necháme v klidu domů, podíváme se i na
záznam v České televizi. Každopádně vím, že do závodu dala maximum
jako vždy. Což je to hlavní.“
yy Máte radost, že dcera jde ve vašich šlépějích?
„Chtěla jsem, aby všechny mé děti –
mám ještě dva syny – sportovaly. Proto
jsem je zavedla do orienťáckého oddílu v Třinci, kde jsem sama vyrůstala,
dobře to tam znám a vím, že o ně bude
dobře postaráno. Dcerka u orientačního běhu zatím vydržela, baví ji, docela
se jí i daří. A mě to pochopitelně těší.“

yy Co říkáte na úroveň Celostátního přeboru škol?
„Je v podstatě srovnatelná s mistrovstvím republiky, protože ve většině
případů si tyhle závody nenechají
ujít nejlepší mladí orienťáci z celé
ČR, kteří tady reprezentují své
školy. Proto je kvalita vysoká, takový žebříček A. Navíc Celostátnímu přeboru škol nechybí ani masovost, vidět takové množství dětí
ze všech sil soutěžit je super.“
yy Zdá se, že covidové výluky orientační běh nijak vážně nepoznamenaly, že?
„Přesně tak, orienťák koronavirem
zase tak moc netrpěl. Výhoda
našeho sportu totiž je, že se běhá
venku a trénovat se dá bez problémů
jednotlivě, závody se během zákazu
shromažďování operativně řešily třeba interaktivními starty. Celkově bylo
možné poradit si tak, aby orientační
běh pokračoval dál i během covidové doby bez větších omezení. Přesto

,CPC$TWMQX¾%KGUNCTQX¾RąKFGDCV÷U
&WwCPGO8[UVCX÷NGO
Foto: Marek Sonnevend

jsme určitě všichni rádi, že letos už
probíhá normální sezóna. Byť závodů
je včetně těch odložených z minulých
let strašně moc. Ale buďme za ně rádi,
stejně jako za to, že orientačních běžců a běžkyň za poslední roky neubylo
– spíš právě naopak. Jako sportu se
nám daří, což je výborná zpráva.“

Foto: Marek Sonnevend

pak přidalo devatenáctý post v družstvech DH7 + DH9.
Důležitý byl rovněž fakt, že úterní akci
přálo příznivé počasí, neboť hrozící
déšť počkal až do odpoledne dlouho po
slavnostním vyhlášení výsledků. V jeho
rámci předávali ceny nejlepším mistryně světa z roku 1991 Jana Bruková
Cieslarová, náměstek primátora statutárního města Prostějov Jan Krchňavý
a ředitel závodu Dušan Vystavěl z pořádajícího oddílu orientačního sportu SK
Prostějov.
VÝSLEDKY
JEDNOTLIVCI HOŠI
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OHLASY
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DUŠAN
VYSTAVÌL
(øeditel Celostátního
pøeboru škol 2022 v OB)
„V první řadě máme radost, že se
tahle velká akce po dvouletém
covidovém odkládání mohla konečně uskutečnit. Tím víc jsme
se na ni těšili, i když organizačně
zvládnout tak početně obsazené
závody se skoro půl tisícem účastníků není vůbec jednoduché. Proto chci moc poděkovat všem, kteří
se jakkoliv podíleli na přípravách
a průběhu Celostátního přeboru
škol. Velké díky patří hlavně statutárnímu městu Prostějov, jeho
městské policii, Olomouckému
kraji, Národnímu sportovnímu
centru PV, Sportcentru – DDM,
FTL Prostějov, cyklistickému oddílu SKC TUFO PARDUS Prostějov i všem dalším partnerům.
Také jejich zásluhou se celé klání
vydařilo z mého pohledu velice
dobře. Někteří aktéři vtipkovali,
že jsme na přípravy měli vlastně
tři roky. Aspoň jsme tedy ukázali,
že natolik dlouhá doba k něčemu
byla.“ (smích)

JAN KRCHÒAVÝ
(námìstek primátora
statutárního mìsta
Prostìjov)
„Jsme velice rádi, že Celostátní přebor škol v orientačním běhu na třetí pokus přece jen zavítal do našeho
města. Prostějov je krásný a věřím,
že všem účastníkům takhle velké
akce se tady líbilo. Za mě je vynikající vidět zase naplno sportovat
tolik nadšených mladých lidí. Jak
říkával skvělý bývalý hokejista a legendární trenér Ivan Hlinka: důležité je makat a neflákat se. Všichni,
co tu závodili, rozhodně makali,
ani náhodou se neflákali. A hlavně
za to jim tleskám.“

PETR KUBÁSEK
(moderátor akce, redaktor
sportu v Èeské televizi)
„Orientačnímu běhu dáváme
v České televizi poměrně velký
prostor, a Celostátní přebor škol
patří k nejvýznamnějším mládežnickým závodům tohoto sportu.
Svou úrovní se v podstatě rovná
mistrovství republiky, proto si zaslouží takovou pozornost. Podstatné je, že omezení kvůli koronaviru
jsou snad definitivně minulostí
a tato i mnoho jiných akcí mohou
normálně probíhat. Prostějov je
znám jako město sportu, rád jsem
zde tohle povedené setkání orienťácké mládeže moderoval.“

Školáci z prostějovských ZŠ závodili v cyklistice
na okruhu poblíž velodromu pod záštitou primátora

PROSTĚJOV Ve středu 8. června
se u prostějovského velodromu
uskutečnil cyklistický závod, v němž
poměřili své dovednosti na kolech
žáci prostějovských škol. Záštitu nad
celou akcí převzali primátor statutárního města Prostějova František Jura

i náměstek primátora Jan Krchňavý,
který má ve své gesci právě oblast
školství a sportu.
Závodu se zúčastnila stovka chlapců i
dívek ze základních škol našeho regionu.
Pořadatelé pro mladé sportovce připravili okruh v okolí velodromu, na kterém

mladí sportovci zápolili v silniční cyklistice. Startující byli rozděleni do skupin
podle tříd tak, aby se utkávali věkově stejně staří (či spíš mladí) aktéři. Po sečtení
výsledků všech jízd si nejlépe vedla vítězná ZŠ Palackého před stříbrnou ZŠ Dr.
Horáka a bronzovou ZŠ Melantrichova.

Klání finančně podpořilo statutární město Prostějov. Poděkování za výbornou
spolupráci směřuje od organizátorů také
k Městské policii Prostějov a Střední
zdravotnické škole Prostějov, jež akci zajistila zdravotní dozor.
(son)
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Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV V minulosti se už nejednou areál Beach Sport Prostějov vedle aquaparku stal dějištěm národních šampionátů plážových korfbalistů a korfbalistek. Letos se na Hanou sjedou znovu, a to na MČR v beach
korfbalu 2022 věkových kategorií dospělých a U19. Propukne v sobotu 18. června od 9.00 hodin.
Mistrovství republiky ve smíšeném kolektivním sportu se na prostějovském písku konalo i loni, kdy mezi účastníky nechyběla hned dvě družstva domácího oddílu SK RG. A jedno z nich dokázalo zvítězit a vybojovat tím mistrovský titul, což se letos může klidně zopakovat. Jako úřadující premiant extraligy dospělých v klasickém korfbalu patří ergéčko k největším favoritům.
Pro obě věkové kategorie nadcházející plážové akce pod vysokými plastovými koši každopádně platí, že nejprve
se odehrají boje v základních skupinách a následně přijdou v odpoledních hodinách na řadu vyřazovací zápasy
play off o konečné umístění. Tak se coby sportovní fanoušci klidně přijďte kouknout. Vstup je zdarma a čeká vás
atraktivní podívaná pohodově letního střihu!

.RUIEDOQHVSËQDRSDNMHYQøPVW¿OHæLYR

PROSTĚJOV Zdárně dokončená
klubová sezóna 2021/2022, v níž
korfbalové týmy SK RG Prostějov
získaly tři zlaté a tři bronzové medaile, už je sice delší dobu minulostí. Přesto není o zajímavé novinky
z tohoto smíšeného kolektivního
sportu žádná nouze.
Reprezentace České republiky dospělých se intenzivně připravuje na
červencové Světové hry 2022 v americkém Birminghamu. Během května
a června absolvuje dohromady sedm
soustředění, z toho dvě v oblíbeném
Kostelci na Hané. Trenéři Ivo Kracík
a David Konečný (druhý jmenovaný
je hlavním koučem SK RG) přitom
už zužovali širší hráčský kádr, blízko

SONDA
JANA
)5(+$5$

Foto: internet

Ještě jedno soustředění

parašutisté Dukly
Prostějov v cizině

k účasti na vrcholné akci mají z prostějovských zástupců i zástupkyň
Petr Galíček, Petr Šnajdr, Alexandr
Vyroubal a Nela Kubů. Naopak mezi
náhradnice putovala Aneta Lešanská.

Důležité mezinárodní turnaje čekají zkraje července
také mládežnické
výběry ČR.
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PROSTĚJOV Na přelomu května
a června absolvovali parašutisté
Armádního sportovního oddílu
Dukla Prostějov poslední výcvikový tábor v zahraničí před nadcházejícím mistrovstvím světa
CISM 2022, jež proběhne od 20.
do 30. června v Rakousku.
Zmíněné soustředění za hranicemi
ČR trvalo pět dnů a velmi se vydařilo. „Letošní vojenský šampionát má
hodně brzký termín a nemůžeme se
tedy připravit tak dobře, jako kdyby sezóna trvala o tři měsíce déle.
Přesto však věřím, že jsme udělali

Ô63ħ&+-$.2+520

TOTO NENÍ KRÁTKODOBÝ TURNAJ

Letošní fotbalová sezóna sice ještě do svého finiše nedospěla, už nyní se ale dá hovořit o tom, že
pro regionální kluby to znamená něco opravdu
nevídaného a na co se bude jistě dlouho vzpomínat. Nyní to možná ještě tak nevypadá, ale
v kontextu posledních let to bude bráno jako
ohromný úspěch.
Řeč samozřejmě není o nikom jiném než o Konici a Čechovicích, které letos ve svých skupinách I.A třídy dokázaly všem svým soupeřům
vypálit rybník a následně oslavily zasloužený
postup do krajského přeboru! Oba kluby své
ambice naznačovaly už před a během sezóny,
ale zcela nahlas o nich nemluvily. Šly zkrátka
zápas od zápasu a oba velmi nároční trenéři
dokázali mužstva připravit tak, že své náskoky
vybudované během podzimní části na jaře ještě navýšila.
V době, kdy se mluví hlavně o úpadku a těžkých časech pro regionální fotbal, je to tak velmi
dobrá vzpruha, která by mohla znamenat velmi
pozitivní dopad i mimo tyto dva celky. Čím více
klubů ve vyšších soutěžích, tím to bude sice
nákladnější, ale pro růst hráčů i prestiž jedině
dobře. Najednou je zase vidět světlo, které v posledních třech letech pomalu zhasínalo.

O nejnavštěvovanějším sportu v Prostějově není pochyb,
stále se na špici popularity drží hokejisté. Otázkou ale zůstává, jestli je tento trend dlouhodobě udržitelný z pohledu chování klubu. Moc důvodů k nějakému chlácholení,
že všechno funguje, totiž není. Ono toho upřímně daleko
více nefunguje. Po úspěchu, na nějž se čekalo téměř dvě
desítky let, zase přišla doba neinformovanosti, která fanoušky rozhodně nebaví.
V žádném případě nechci říct, že je to doba nicnedělání, protože pro vedení klubu rozhodně doba dovolených nenastala. Ale proč není možné o krocích k další
sezóně fanoušky postupně informovat v pravidelné
komunikaci alespoň přes vlastní web? Ze složení kádru pro příští ročník fanoušci neznají ani jednu lajnu,
což ve srovnání s dalšími kluby po celé republice je na
jednu stranu komické, na druhou velmi nelichotivou
vizitkou klubu. Nejde však jen o kádr, ale i další informace zkrátka schází. Stačí se podívat na web i sociální
sítě, jak strohé už téměř tři měsíce od konce sezóny
na rozdíl od dalších klubů jsou. Pak se nedivme, že
na zimní stadion zavítají návštěvníci v počtu pod tisíc,
pokud se nejedná o opravdu zvučného soupeře. Propojení mezi klubem a fanoušky musí fungovat z obou
stran. Tak aby se pak náhodou vedení nedivilo, že už
nebude pro koho hrát, protože si řada z věrných řekne
dost.

maximum. A dosaženými výsledky minimálně navážeme na úroveň
z loňského roku,“ uvedl Libor Jiroušek, hlavní trenér ASO Dukla reprezentujícího Českou republiku na
vrcholných akcích.
O blížícím se 45. armádním MS
v Güssingu prozradil jednu zajímavost. „Přesnost přistání i skupinová
akrobacie se tam budou skákat z vrtulníku UH-60 Black Hawk, který
se proslavil ve filmu Černý jestřáb
,GFGP \ RTQUV÷LQXUMÚEJ RCTCwWVKUVč sestřelen,“ sdělil Jiroušek s úsměvem
ještě před cestou na úvodní závod
RKNWLGRąGUPQUVRąKUV¾PÊ
Foto: archiv Libora Jirouška Světového poháru na přesnost přistání 2022 do Rijeky. „V Chorvatsku
máme jedinou možnost vyzkoušet
7(1,623ħ71(=./$0$/
aktuální závodní formu před mistrovstvím světa,“ uvažoval Jiroušek.
Prostějov je tenisu jednoznačně zaslíben a opět
Jak prostějovští parašutisté v prvto v rámci challengeru UniCredit Czech Open
ním dílu letošního SP na Balkáně
potvrdil. Zajímavé a napínavé bitvy, které měli
dopadli, o tom si přečtěte v příšmožnost fanoušci sledovat po celý týden, skuteč(son)
tím vydání Večerníku!
ně bavily. Návrat do klasického termínu v rámci
druhého týdne French Open se vydařil. I přes
některé v tomto termínu očekávané omluvenky
přinesl turnaj velmi kvalitní podívanou a zábavu.
Antukové dvorce nabídly řadu krásných soubojů
a pro oko diváka nemohla nastat lepší skutečnost
než konečné české finále. I to nabídlo řadu zajímavých momentů, a i přes výsledek, který vypadá jednoznačně, to zase tak hladký zápas nebyl.
Znovu se tak potvrdilo, že Prostějov je v širším
povědomí i díky tenisu. A už teď není pochyb
o tom, že v příštím roce oslaví své třicáté narozeniny ve velkém stylu. Jediné, co mohlo trochu
zamrzet, byla divácká návštěvnost. Na hlavním
kurtu bych během závěrečných bojů čekal přeci
jen ještě lepší diváckou kulisu, kterou si zasloužili
i sami aktéři.
Celkové dojmy jsou však veskrze pozitivní, organizátorsky zvládnuté skvěle, podařilo se také „objednat“ i skvělé počasí, které program nebrzdilo, 2GVT%JN¾FGM\#51&WMNCPCUQWUVąG
a úspěchy českých tenistů reprezentující Prostě- F÷PÊRąGFUGUMQMGO\NGVCFNC
jov byly pomyslnou třešničkou na dortu.
Foto: archiv Libora Jirouška
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PROSTĚJOVSKO Také dnes pokračuje seriál FOTBAL EXTRA dalším
speciálním dílem, který má dokonce hned dvojitou podobu. Opět jsme
totiž nashromáždili aktuální informace z prostředí výkonnostních soutěží, přičemž tentokrát se věnujeme postupovým oslavám Čechovic do
krajského přeboru a Brodku u Prostějova z Přeboru OFS Prostějov do
sfér Olomouckého KFS. Nově bude nejlepší tým okresu hrát v I.B třídě.
Zatímco čechovickou jízdu a pocity nejzainterezovanějších osob najdete právě na této straně, pro sondu z prostějovského Brodku nalistujte
stranu 39.
Ještě předtím si ale opětovně připomeňme, 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!

PŮVODNÍ zpravodajství pro Večeník

Jan FREHAR

FOTOGALERIE
klikni na
BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV V Hlubočkách měla
parta kolem trenéra Lukáše Koláčka
vše připraveno k možným oslavám
titulu a radosti z postupu. Nevydařená druhá půle však oslavy oddálila
a člověk si zpětně říká, zda to nebylo
i trochu schválně a jestli si postupovou radost nechtěli hráči vychutnat
před vlastním publikem. Na domácím
hřišti totiž o týden později jasně ukázali, že už nechtějí spoléhat na výsled-

ky soupeřů a smázli Protivanov šesti
brankami. Po závěrečném hvizdu tak
propukly senzační oslavy. Postup do
nejvyšší krajské soutěže se podařil poprvé v historii klubu a po letech, kdy
tomu bylo skutečně blízko, se tak stal
pro řadu fanoušků, hráčů i funkcionářů sen skutečností. Nedělní večer 5.
června se protáhl až do pozdních nočních hodin a oslavy ještě určitě nejsou
u konce.
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Foto: M. Sonnevend
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Na vytoužený cíl v podobě postupu do nejvyšší krajské soutěže už
pomýšlela v Čechovicích nejedna
parta, častokrát to bylo opravdu
blízko. „Až“ v sezóně 21/22 se to
ale proměnilo v realitu a nezbývá
než zdůraznit, že zcela zaslouženou. Lepší celek v letošním roce
v B skupině I.A třídy opravdu
nebyl. Shodovali se na tom i trenéři dalších celků a klub, který
má dlouhodobě jednu z nejlepších základen mládeže i mužů, se
dočkal.

KOMENTÁØ
K letošnímu postupovému klíči vedlo zcela jednoznačně více
faktorů. Velmi dobré vedení klubu, které se v Čechovicích stará
o fotbal příkladně, kvalitní a tvrdý kouč Koláček, jenž mužstvo
přetavil ve velmi dobrou partu
hráčů, kteří kromě fotbalové kvality předvádějí i skvělé nasazení
a pracovitost. Obrovským příno-

sem a rozdílovým faktorem k letošnímu vládnutí téměř bez konkurence je příchod Jana Šteigla.
Hráč jeho kalibru by byl rozdílovým hráčem patrně i ve vyšších
soutěžích a I.A třídu si letos skutečně podmanil.
Často se také přihodí, že lepší
hráč spíše postupně zapadne do
kolektivu těch horších hráčů. Zde
se ale po roce může říct, že tomu
bylo naopak, s nejlepším kanonýrem rostli i další hráči mužstva na
všech frontách. Zapomínat by se

nemělo ani na obranu, protože ta
tituly vyhrává. A skutečně byla po
celý rok nejlepší v soutěži.
Mužstvo s nejsilnější mládežnickou základnou po eskáčku, které
pracuje dlouhodobě výborně a patří k tomu nejlepšímu v regionu, si
tak nyní může říct, že už je historicky poprvé účastníkem krajského přeboru. Zcela po zásluze, po
právu a zaslouženě. Nezbývá než
popřát, aby se i zde čechovickému
fotbalu dařilo a nadále pokračoval v nastoleném trendu.
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PROSTĚJOV V Čechovicích prošel snad vším, čím mohl, a Josef
Sklenář (na snímku) by se dal označit bez nadsázky za jednu z největších ikon tohoto příměstského klubu. Pamatuje dva jeho postupy, které jsou ale již velmi fousaté, a nyní se konečně dočkal
i jednoho z vytoužených cílů, aby si jeho milovaný klub zahrál
v krajském přeboru. Postup do něj už v Čechovicích párkrát na
spadnutí byl, ale vyšlo to až letos, a Sklenář z něj měl stejnou euforii jako samotní aktéři na place.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Jan
FREHAR
yy Jaké byly první pocity po vytouženém postupu a jak se za ním ohlížíte nyní?
„Neuvěřitelné. Samozřejmě v první
řadě mi hned došlo, že se jedná o postup po osmadvaceti letech, který byl
z I.B třídy do I.A třídy Olomouckého
KFSh, a nyní se konečně dočkáme
i krajského přeboru. Je to pro mě neskutečné i vzhledem k tomu, že jsme se o to
pokoušeli už v době, kdy jsem ještě sám
hrával, a i s dalšími generacemi od Pet-

ra Bílého, Petra Hoduláka a podobně,
kdy jsme několikrát skončili druzí. Teď
jsou pocity opravdu příjemné a doufal
jsem, že se to podaří už s Protivanovem, a jsem rád, že to vyšlo. A za tento
historický moment si zaslouží poděkovat opravdu všichni, kdo se pod něj
podepsali. Nyní doufám, že ukážeme
své kvality i tam a budeme minimálně
důstojným soupeřem pro všechny.“
yy Vy už jste to sám naznačil, že se
po tomto postupu nesahalo poprvé.
V čem byl podle vás hlavní důvod, že
letos se to už skutečně podařilo?
„Špičku jsme hráli už poslední roky
stabilně. Hodně velkou měrou se na
tom podílel kouč Lukáš Koláček, který vytvořil velmi dobrou partu hráčů
a osobností, kteří s ním nadále rostli,

a myslím si, že nyní už se jim podařilo
vyspět i věkově, což bylo opravdu důležitým faktorem, aby zvládali ty náročné
a těsné duely. Velkým přínosem byl pak
taky příchod Honzy Šteigla na začátku
sezóny. Hráč jeho kalibru byl možná
tím nejdůležitějším jazýčkem na misce
vah. Kdybych to shrnul, tak je to skvělý
kolektiv, který třikrát týdně trénuje a má
skvělého trenéra. Bez žádné z těchto
věcí bychom na postup myslet nemohli. Ještě jedna taková perlička. Začátek
novodobé fotbalové éry v Čechovicích
přišel v roce 1987, kdy jsme hráli třetí
třídu a podařilo se postoupit do okresního přeboru. K týmu v té době přišel
trenér Petr Walter, což byl dědeček současného kapitána Honzy Waltera, takže
oni budou kluci v rodině tady těmi postupovými štístky. Dědeček to tak začal
od píky a Honza jako vnuk tu cestu až
do krajského přeboru dokončil.“
yy Jak to bude v Čechovicích vypadat ohledně kádru i letní přípravy na
krajský přebor?
„Už o některých věcech jednáme, zatím
ale dořešujeme především termíny přátelských zápasů před sezónou. Něco se

i rýsuje ohledně změn v kádru, ale nic
drastického to nebude. Trenér už má
některé hráče vytipované a přípravu má
nachystanou kompletní. V kádru půjde
určitě jen o drobné změny, protože našemu stávajícímu věříme, že má kvalitu
být důstojným klubem nejvyšší krajské
soutěže.“
yy Kdo všechno nejvíce stál za tímto
vysněným postupem?
„Obrovské poděkování patří všem
hráčům, trenérovi Lukáši Koláčkovi,
vedoucímu mužstva Honzu Maděrkovi, sekretáři Petru Klimešovi a sportovnímu manažerovi Evženu Kučerovi
i celému výboru, kteří pro naši činnost
dělají opravdu vše, co je v jejich silách.
Obzvláště v dnešní náročné době je to
nedoceněná práce. Poděkování patří ale
i všem sponzorům. Od města Prostějova přes Olomoucký kraj i stát v zastoupení Národní sportovní agentury a našich místních sponzorů. Bez nich si naši
činnost už ani nejde představit. Další
poděkování je směrem k 1. SK Prostějov, kde skvěle funguje sportovní spolupráce na úrovni mládeže i dospělých.“
yy Zvládnul jste si oslavy užít hned
po zápase?
„Ano a musím říct, že ještě další dva dny
jsem z toho byl trochu paf a ta euforie
byla opravdu znát. I tím, že v Čechovi-

cích vlastně působím už více než
tři desítky let od roku 1987,
to bylo ještě umocněno.
Když jsem k tomu
viděl i naše fanoušky,
třeba pana Šťastného,
Náhlíka, Nováka, kteří
jezdí na každý zápas,
a pan Novák nám dokonce dělá i foto a video
kroniku, tak to i na nich
vidět tu radost bylo nádherné.“
yy Tipuji, že oslavy ale
ještě neskončily?
„Ano, to máte pravdu.
Hádám, že pokračování přijde v sobotu,
kdy dojde k předání
poháru proti Bělotínu. Tímto bych chtěl
i fanoušky pozvat,
aby se dorazili podívat a rozloučit se
také s naším dlouholetým hráčem
Petrem Haluzou,
který usoudil, že
(QVQCTEJKX,5MNGP¾ąG
to pro něj bude
poslední zápas
ještě opravdu dost a slavících dnů bude
v rámci A mužstva Čechovic. Pak nás více. Kluci si to ale opravdu zaslouží a taještě čeká závěrečná, takže toho bude kový úspěch si to opravdu vyžaduje.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Máme co slavit,“
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Derby s Pivínem nedohrával
vyloučený J. Svozil
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klikni na

www.vecernikpv.cz

KLENOVICE NA HANÉ Předposlední kolo pro hostující
Pivín, derniéra pro domácí Klenovice. Oba celky už se před
vzájemným duelem mohly v tabulce jen mírně posunout.
V tomto derby je ale o motivaci postaráno i bez nutnosti
bodovat. A stejně tak tomu bylo i uplynulou sobotu odpoledne. V prvním poločase střetnutí 25. kola I.A třídy
Olomouckého KFS skupiny„A“ se hrál jen fotbal a aktivnější
i nebezpečnější byli hosté, přesto šli do kabin spokojenější
Klenovice. Ve druhém už tomuto„El Clásicu“ nechyběl náboj i mimo fotbalová pravidla... Pivín sice deset minut před
koncem srovnal, poslední slovo měl ale Zapletal, který pět
minut před koncem rozjásal větší část domácí tribuny.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan FREHAR
6WDYSÔHGYÙNRSHP
Tabulkově byl a bude na tom v končícím
soutěžním ročníku 2021/2022 lépe Pivín, ale derby favorita nemá, což se jasně
potvrdilo. Na domácí straně se navíc i díky
rozlučce hned po zápase objevila téměř
kompletní sestava a ze stabilních hráčů
scházel pouze Owusu. To hosté měli daleko větší potíže jedenáctku poskládat. Tím
největším problémem byl post brankáře,
scházel nemocný Oršel, takže mezi tyče
musel obránce Pospíšil. K tomu vinou
svatebních povinností scházelo i bratrské
duo Bartoníků, což byla pro hosty další
komplikace ještě před výkopem.

9ÙYRM]½SDVX
Start duelu vyšel lépe hostům a měli více
ze hry i první šance. Paradoxně to byl ale
domácí celek, který hned z první vážnější
akce udeřil a dostal se do vedení. Po půl
hodině se Pivínu podařilo srovnat, ale ze
srovnání se příliš dlouho neradovali, když
se Dreksler trefil z přímého kopu. Zbytek
poločasu se hrál nahoru dolů, ale další
branka do kabin nepadla.

LUKÁŠ
ZAPLETAL

BYLI JSME
U TOHO

-NGPQXKEGPCFQO¾EÊRčF÷PCMQPGEFQM¾\CN[QXN¾FPQWVFGTD[UXGNMÚO&
Foto: Jan Frehar

brankář Pospíšil kopnul do šibenice, vrátil
domácím vedení – 2:1. V závěru poločasu
měl další šanci Dreksler a na druhé straně
Baroš, ale skóre se už neměnilo.
Druhou půli začaly lépe Klenovice a měly
i první příležitosti, leč bez přesného zakončení. Po šesti minutách se brejku
dočkali hosté a vytěžili z něj vyrovnání,
když Baroš přešel přes dva obránce i samotného brankáře a uklidil míč do prázdné – 2:2. V dalších deseti minutách měl
hlavní slovo Všianský. Nejprve se snažil
o lob, který těsně nevyšel, a pak trestuhodně zahodil přihrávku na malé vápno
od Zapletala. Na druhé straně mohl být
po hodině hry hrdinou Frýbort, když
stál na konci dobré kombinace a obešel
i brankáře, obrana ale na poslední chvíli
zasáhla. V 67. minutě třetí šancí v druhé
půli už Všianský nepohrdl a Pytelův centr
poslal za tyč z voleje – 3:2. O chvíli později domácího střelce vychytal Pospíšil
a Štěpánek mířil nad. Čtvrthodiny před
koncem přišel moment, který do fotbalu
nepatří. Jaroslav Svozil trefil tvrdě loktem
do obličeje Bridzika a šel po druhé žluté
kartě předčasně do sprch. I v deseti ale
Pivín srovnal. Centrovaný míč z rohu
hlavou tečoval přesně na zadní tyč Martin Svozil a rozjásal hostující skupinky
fanoušků – 3:3. Klenovice to ale nevzdaly
a využily svou přesilovku pět minut před
koncem, když derby uzavřel hrdina utkání Zapletal. Přihrávku si dokázal efektně
zpracovat a míč stihnul popíchnout dříve
než brankář Pospíšil – 4:3. Na tuto branku
už Pivínští nedokázali odpovědět a domácí zápas zkušeně dohráli.

Ve druhém poločase se karta obrátila
a úvod měly lepší Klenovice, které si
vytvořily i nějaké šance, ale Pivín oplatil
stejnou mincí a z první šance srovnal. Následné minuty se hrály opět před oběma
brankami a vypadalo to, že následující gól
rozhodne. Přesně v polovině druhé půle
se to povedlo domácím a po vyloučení už
to vypadalo na poklidnou jízdu za výhrou.
Jenže deset minut před koncem bylo opět
srovnáno a zase se schylovalo k penaltám.
Těch se ale fanoušci z obou táborů nedočkali, protože Klenovičtí dokázali rozhodnout krátce před koncem a po závěrečném hvizdu mohli slavit cennou výhru.

=½VDGQÉRNDPzLN\

První vážnou šanci si připravil hostující Vláčilík, ale jeho pokus vytáhl Polák
v brance Klenovic na roh, stejně jako
o chvíli později střelu Valtra. Domácí se
ukázali ve dvanácté minutě a z první střely padla rovnou branka. Centrovaný míč
propadl až k Zapletalovi a ten ho levou
nohou i s přispěním teče uklidil přesně
za tyč – 1:0. Další šance měli opět hosté.
Valtr však mířil kousek nad a Svozil trefil
z rohu břevno. Po půlhodině se ale už
Pivín dočkal. Jaroslav Svozil svou střelu
dobře schoval, nicméně míč se od břevna odrazil nejspíše na brankovou čáru,
2VREQRVWXWN½QÉ
s následnou dorážkou hlavou už ale neměl Vláčilík problém – 1:1. Vyrovnaný
stav vydržel jen tři minuty. Po faulu si míč Na domácí straně vyčníval Lukáš Zaplepostavil Dreksler a střelou, kterou si erární tal, který předvedl velmi vydařený výkon

korunovaný dvěma brankami, kdy dělal
soupeři potíže po celých devadesát minut.
Na druhé straně byl velmi vidět Jaroslav
Svozil nejen svou fotbalovou kvalitou, ale
také zbytečnými fauly, za které nakonec
také správně skončil ve sprše o něco dříve. I proto padá volba na klenovického
hrdinu.

=DMÉPDYRVWGXHOX
Brankářský post hostujícího celku byl
určitě zajímavý pro všechny příchozí.
Místo klasické jedničky v podání Oršela
totiž v brance stál Martin Pospíšil, kterého
jinak příznivci vídají na pozici beka. Situaci a záskok zvládl, ale přece jen byla tato
absence znát.

$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ
Jak tomu v tomto zápase pravidelně bývá,
tak velmi dobrá. Oba tábory měly početné zastoupení na tribuně i v okolí hřiště
a komentoval se každý výrok sudího
i chyba daného mužstva. Tentokrát se to
ale obešlo bez závažnějších excesů na hřišti i mimo něj, což je pro fotbal jen dobře.

PROSTĚJOV V sobotním derby se
ukázal ve velmi dobrém světle. Svou
rychlostí i tvrdostí dělal regionálnímu rivalovi z „A“ skupiny I.A třídy
Olomouckého KFS velké problémy.
Nakonec se stal se i hrdinou zápasu,
když skóre zápasu otevřel a následně
také uzavřel vítěznou brankou pět
Foto: Jan Frehar
minut před koncem. Lukáš Zapletal
(na snímku) se tak po zápase k utkání
s radostí vrátil a v exkluzivním roz- podařilo, protože ve druhé půli už to bylo
hovoru pro Večerník popsal i své dva lepší. Byl to ale vyrovnaný souboj a hodně
nám pomohla červená karta soupeře, po
momenty slávy.
které jsme měli střed hřiště my.“
ƔƔ Dal jste dva góly, konkrétně oteƔƔ Výhra v derby, tuším tedy velkou vřel i uzavřel účet. Jak jste je sám viděl?
spokojenost?
„Určitě. Je to super. Na začátku jsme si „Ještě se z toho trochu vzpamatovávám.
řekli, že na ně musíme vletět a nedat (smích) První branku se mi podařilo trejim šanci. Podařilo se nám vstřelit první fit levačkou z voleje, což se moc nestává,
branku, ale musím říct, že v úvodním po- a tam mohl brankář těžko něco dělat.
ločase nám soupeř dělal velké problémy. U druhého se mi povedlo uvolnit na praPředevším střed hřiště jsme neměli do- vé straně a bodlem jsem to tam dopíchl
statečně pokrytý a tam nás Pivín zlobil, i se štěstím. Měl jsem obavy, aby tam gólz čehož pramenilo i vyrovnání. Podařilo man nebyl dřív, ale chtěl jsem do toho jít
se nám naštěstí ještě do přestávky opět naplno a zadařilo se.“
ƔƔ Máte za sebou poslední duel sedostat do vedení.“
ƔƔ Po prvním poločase jste vedli 2:1, zóny. K rozlučce je triumf s rivalem
ale řekl bych, že skóre neodpovídalo zřejmě ideální?
„Teď se bude určitě zapíjet. (smích)
dění na hřišti.
„To asi souhlasím. Pivín byl opravdu Máme co oslavit. Je pěkné, že to vyšlo
aktivnější. My jsme kromě branek šancí takto a můžeme po vítězství nad rivalem
moc neměli. O pauze jsme si řekli, že se oslavit i celou sezónu. To asi lépe ani vymusíme kousnout a zlepšit výkon i po- myslet nešlo. Bylo to vyrovnané až do
hyb, abychom poslední zápas v sezóně ne- konce, ale ukázali jsme, kdo je ten lepší.“
prohráli. Navíc s rivalem. A to se myslím (úsměv)

Jan FREHAR

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
9ODGLPÉU+25.s6RNRO.OHQRYLFH
„V první půlce byl Pivín lepší. Nechávali jsme středním záložníkům
moc prostoru, čehož zkušení Svozil s Valtrem dokázali využívat a kombinovali daleko lépe než my. Bylo spíše štěstí, že po prvním poločase
jsme vedli o branku my. Ve druhé polovině se ukázalo, že jsme o něco
lépe fyzicky připravení. Vypracovali jsme si tam hned nějaké šance. Paradoxně jsme ale dostali srovnávací branku. Ale v následných minutách
se projevila naše připravenost a mohli jsme proměnit i další šance. I vítězství o branku však bereme proti rivalovi a jsme rádi, že jsme se rozloučili se sezónou vítězně. Pro diváky si myslím, že to byl další dobrý zápas.“

3DYHO9$/75s6RNROY3LYÉQÈ
„Měli jsme to náročnější se skládáním sestavy, aby nakonec do
branky musel obránce Pospíšil. Jsem rád, že kluci, kteří dostali
šanci, se ukázali v dobrém světle, za což jim děkuji. V prvním
poločase byly šance na obou stranách a myslím si, že jsme mohli
jít do kabin spokojenější spíše my, ale bohužel. Podařilo se nám
brzy srovnat a opět byly šance na obou stranách. Klenovice ve
druhé půli ale více držely míč. Fotbal se nicméně hraje na šance
a těch jsme proměnili méně než soupeř. S fotbalem i výkonem
jsem spokojený a ta remíza by tomu slušela o něco více.“

Sokol v Pivíně
4:3
I.B třída Olomouckého KFS, skupina A - 24. kolo

Sokol Klenovice na Hané

Krejčí

Bridzik

Frýbort

Zapletal

Vladimír
HORÁK
César

Dreksler

Pavel
VALTR
Baroš

Štěpánek

Valtr

M. Svozil

Polák

Pospíšil

J. Svozil
Rozehnal

Cetkovský

T. Vrba

Všianský
Vláčilík

Popelka

Hýžďál

Grepl

Branka: 12. a 85. Zapletal, 34. Dreksler, 67. Všianský

KLENOVICE

4: 3

PIVÍN

S. Vrba

Branky: 31. Vláčilík, 51. Baroš, 80. M. Svozil

( 2 :1)

Střely na branku:
Rohové kopy:

7
6

Střely mimo branku:

8

Střely na branku:
Rozhodčí: Motal – Majer, Milar

Diváků: 242 Rohové kopy:

8
6

Střely mimo branku:

Žluté karty: 10. Dreksler, 63. Zapletal

Žluté karty: 22. M. Svozil, 45. a 76. J. Svozil, 65. Vláčilík, 89. Hýžďál

Střídání: 46. Pytela za Popelku

Střídání: 66. Zlámal za Vláčilíka, 77. Prečan za Krejčího, 77. Fica za S. Vrbu.

9

Červená karta: 76. J. Svozil
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29. kolo: -HVHQtN²%RKXėRYLFH  Branky: 
0LQND%Ĝt]D±.RSHFNêäOXWpNDUW\70. Minka,
&XQGUOD±9\KQiOHN /LWRYHO²/LSRYi  
Branka:  1DNOiGDO äOXWp NDUW\ 78. Bohanos, 90.
-LQGUDäLOND.DOPiU * 0RKHOQLFH²'RODQ\
 Branky: D.XED5\ED&LNU\W±
Outlý, 59. Foukal. * =iEĝHK²ãWHUQEHUN  Branky:
.RXWHN2GVWUþLOäOXWpNDUW\-DQiN±+XVWê
* %URGHNX3ĝHURYD²/XWtQ  Branky: =HGHN
 %XþHN ±  &KUiVW äOXWp NDUW\ 61. Šebesta – 56.
D.XEiþ 9HONp/RVLQ\²ÓVWt  Branky: 
D1DYUiWLO±D1HK\EDâLãOiN+LOEHU YO 
* 5DSRWtQ².UDOLFHQ+  Branky: 'UR]G
Musílek – 90. Baran. äOXWiNDUWD&KDUYiW 5 
 âWHUQEHUN
 ÒVWt
 äHODWRYLFH
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 0HGORY
 -HVHQtN
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NROR .RQLFH²1iPčäģQ+  Branky: 7., 48.
D.QROO.UiVD 2OHäQLFH²3RVWĝHOPRY  
Branky: 65. Picka, 87. Kuruc. äOXWpNDUW\3RVStãLO±
%ODĢiN &KYiONRYLFH²7URXEHOLFH  Branky:
.ULHJ.D]iU %RKGtNRY²&KRPRXWRY  
Branky: 65. âiUQLN+DWRĖ±.XEtþHN6HGOiþHN
+ODYDäOXWpNDUW\+DWRĖ±.XEtþHN+ODYD
* %čONRYLFH²0DOHWtQSN  Branky: -XUHþND
6NOHQiĜ±D0LFKDOþiNäOXWpNDUW\6NOHQiĜ
)UêED±0LFKDOþiN 3DVHND²ĜHWč]iUQD  
Branky: D9RMWiãHN-D*HLHU
.XþHUD3RSHOND0DUWLQiN9RMWiãHN3 /HVQLFH
²/RäWLFH  Branky: .ĜHQHN5RXEDOtN
%LWWQHU±+DYHOND)DOWêQHN
Konice už hraje hlavně o dojem, postup

I.A třída skupina A

RAPOTÍN, PROSTĚJOV Po předposledním utkání
už i teoretická naděje na záchranu Kralic v kraji
zhasla. V dalekém Rapotíně předvedlo mužstvo
dobrý výkon, leč důležité body nepřivezlo. Do příští
sezóny se tak s největší pravděpodobností bude
muset spokojit s nižší soutěží. V prvním poločase
se aktivnější domácí dostali do vedení. Ve druhém
určovaly tempo hry Kralice, ale doplatily na slabou
produktivitu.
„Dá se říct, že s utkáním jsme spokojení. Kdybychom
hráli takovým způsobem jako poslední dva zápasy dříve,
tak věřím, že jsme nespadli. Kluci našli ještě nějaké zbytky
bojovnosti a charakteru. V první polovině byl lepší soupeř,
který svou převahu využil i první brankou v utkání. My
jsme nepůsobili odevzdaně, ale soupeř nás zkrátka do žádné větší šance nepustil. Vázla nám i finální fáze,“ přidal svůj
pohled na první pětačtyřicetiminutovku kouč Kobylík,
který mužstvo převzal po odchodu Karla Trnečky.
Do druhé půle se snažil mužstvo nakopnout a podařilo
se. Najednou bylo lepším mužstvem na hřišti, ale lepší
koncovka je o naději na výhru i záchranu připravila. „Co se
týče druhého poločasu, tak jsme do něj šli s tím, jako by to
byl druhý začátek. Chtěli jsme zapracovat na zbytečných
chybách z prvního poločasu. Po faulu na Dračku jsme dostali možnost pokutového kopu, který jsme neproměnili.
O chvíli později jsme nastřelili břevno a další dvě velké šance chytil brankář. Jak to tak bývá, tak soupeř nás potrestal
druhou brankou, která byla z jasného ofsajdu. I to nás ale
nepoložilo a dál jsme byli aktivnějším klubem, ale snížení
přišlo už pozdě,“ měl jasno kouč.

Hrálo se tak hlavně od vápna k vápnu,“ poznamenal Růžička.
Ve druhém poločase se pak marodka Lipové ještě rozšířila.
A tak došlo na změnu, s níž mohl počítat jen málokdo. „Musel
jsem udělat nečekané střídání a po hodině hry jsem kvůli zranění gólmanské jedničky poslal brankáře na hrot. A musím říct, že
tam zahrál velmi dobře,“ usmíval se po utkání kouč Lipové.
Jehotýmzakončísezónuvneděli19.červnaod17:00hodin
nadomácímhřišti.SoupeřembudouVelkéLosiny. (sob)
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si zajistil s předstihem již před dvěma týdny v Olešnici. Proti Náměšti tak v utkání
25. kola již nemuselo o nic jít. „Dneska
jsme si to chtěli užít a také jsme k tomu
tak přistoupili. Chtěli jsme zároveň odčinit zápas v Postřelmově,“ poznamenal
Ullmann.
Jeho svěřenci se znovu mohli spolehnout
na solidní podporu fanoušků. „Přišlo
hodně diváků. Byli tak svědky toho, jak

se po pěti a půl letech loučil Luděk Knoll.
Nemohl si ale rozlučku naplánovat lépe,
vstřelil hattrick. Taky ho to bude něco
stát,“ odkázal kouč Konice na pověstné
„pokuty“ pro hráče. Ti si nicméně vysloužili pochvalu. V utkání od začátku až
do konce jednoznačně dominovali. „Po
faulu na Jašíčka byla brzy v zápase penalta. První poločas byl ale takový ospalý.
Nebylo to úplně bez šancí, měl je i soupeř. Jednu velkou zneškodnil skvěle Hra-

PROSTĚJOVSKO Velmi rozmanité výsledky
přinesl uplynulý víkend skupině „B“ I.B třídy
Olomouckého KFS. Alespoň pokud se jedná o týmy z prostějovského regionu Nejlépe dopadly
Mostkovice, které v domácím prostředí přestřílely Smržice a potvrdily pozici v polovině tabulky. Ty se
naopak dál trápí, i když se už tabulkou nepropadají. Alespoň čestný bod zaznamenal Jesenec-Dzbel. Už
jistý sestupující jej vydřel po třech zápasech, kdy nebodoval. Ani Hané Prostějov se v jarní části vůbec
nedaří. Tentokrát ale zabrala, když vynulovala Velký Týnec (čtěte na jiném místě strany – pozn.red.).

pk 13:14

SK Jesenec-Dzbel

6ORYDQĆHUQRYtU

Branky: -. Rozhodčí: Petr – Smékal, Novák. Žluté karty: 77. Fidler.
Diváci: 80.
Sestava Jesence-Dzbelu: R. Burget (46. Hradil) – J. Žouželka, L.
Žouželka (90. V. Čížek), Burian
(14. Müller (90. Campolina), D.
Čížek, Laštůvka, Fürle, P. Mrňka,
Prokeš (68. Konečný), Ullmann,
Fidler. Trenér: Jaromír Krása.
Hodnocení předsedy Jesence-Dzbelu Stanislava Polcra:
„Zápas to nebyl lehký, byl naopak
hodně bojovný. Hosté hrozili
z rychlých brejků, ale více gólovek
jsme si vypracovali my. Jednu z nej-

větších vytáhl hostující gólman i za
cenu vážného zranění. Přejeme
mu brzké uzdravení a doufáme, že
bude v pořádku. Penalty už jsou
pak loterie.“

5:2
(2:0)

TJ Sokol Mostkovice

7-6PUņLFH

Branky: 51., 53. a 63. Entner,
30. Foret, 81. Hanák – 61.
Kotlár, 87. Š. Verner. Rozhodčí: Winkler – Horák, Mašek.
Žluté karty: 44. Kratina, 65.
Bureš – 65. Luža. Diváci: 150.
Sestava Mostkovic: Jurný (46.
Zapletal) – Drábek, Milar, Němeček (70. Svoboda), Šlambor (58.

Hanák), Foret (46. Entner), J. Karafiát, Jančík, Šlézar (58. Bureš),
Kratina, Kazda. Hrající trenér:
Ondřej Milar.
Sestava Smržic: Tomiga – Pleva,
Žáček, Augustin (46. Studený),
Šnajdr (62. Kintr) – Kotlár ml., Š.
Verner, Kotlár st., Kalandřík (82.
Kovář) – Martinák (11. M. Verner), Luža. Trenér: Ivo Zbožínek.
Hodnocení hrajícího trenéra
Mostkovic Ondřeje Milara:
do redakční uzávěrky se nepodařilo získat
Hodnocení trenéra Smržic
Ivo Zbožínka:
„Mostkovice jasně lepší, gratuluji
jim k výkonu. Ten byl na naší straně ostudný. Nemám pro to vysvětlení ani pochopení. Za mě to byla
jedním slovem ostuda.“
(sob)
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vypukly oslavy. Byl jsem durch mokrý, všude bylo šampaňské, panovala velká euforie.
Pokračovalo se na hodech, kluci slavili na náměstí, jezdili na kolotočích. Noc bude dlouhá,“ zavěštil v sobotu večer Petr Ullmann.
A dle informací Večerníku byla. A nejenom noc, někteří protáhli návrat Konice
do krajského přeboru až nedělního poledne, další možná slaví doteď...
Sezónu koničtí fotbalisté uzavře utkáním v Olomouci-Chomoutově, kde se

4:0
(1:0)

6.1iPđÆĸ
na Hané

Branky: 7. z penalty, 48. a 60. Knoll, 58.
J. Krása. Rozhodčí: Machala – Sedláček,
Štěpán. Bez žlutých karet. Diváci: 110.
Sestava Konice: Hradečný – D. Pospíšil,
F. Drešr (69. Ryp), Procházka, R. Krása
– Kamený (65. F. Bílý), Kořenovský (65.
M. Drešr), J. Krása, M. Škrabal – Knoll
(88. Pěruška), Jašíček (69. Vyroubal).
Trenér: Petr Ullmann.

*CP¾EKFQXG\NKVąKDQF[

\8GNMÆJQ6ÚPEG
Mostkovice v derby přehrály Smržice, Jesenec má bod
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dečný,“ vysekl přeci jen soupeři konický
trenér pochvalu.
Ne vše se mu na výkonu mužstva domácích líbilo. „O přestávce jsme si něco
vyříkali. A druhý poločas už byl festival
na jednu bránu. Spálili jsme hodně šancí,
mohlo to být klidně 8:0,“ básnil nad výkonem svého celku Petr Ullmann.
Jelikož v Konici zrovna byly hody a šlo o poslední zápas konických, hvizdem rozhodčího
tentokrát vše neskončilo. „Po zápase naplno

I.B třída skupina B

0:0
(0:0)

www.vecernikpv.cz














































SK Protivanov

FC Kostelec
na Hané

2:1

A fotbalisté šli slavit postup do krajského přeboru na hody
















1:2
(0:1)

Branky: 56. Fiedler – 16. Preisler, 51. Skalník.
Rozhodčí: Chládek – Zemánek, Vít. Žluté karty: 49. V. Nejedlý. Diváci: 112.
Sestava Protivanova: Piták – R. Sedlák (89. D.
Nejedlý), Ondroušek, Dvořák (34. Fiedler (76.
L. Nejedlý), M. Pospíšil – Růžička, V. Nejedlý –
Tatran Litovel
D. Sedlák (76. Grmela), F. Pospíšil, Liška – Musil.
Trenér: David Novotný.
(0:0)
SK Lipová
Sestava Kostelce na Hané: Drčka – Holoubek,
Pavlíček (79. Kořenovský), Lužný, Chytil – SkalBranky: 6. Drozd, 71. Musílek – 90+2. Baran. Rozhodčí:
Hodnocení trenéra Určic
ník, Schvarz, Hruban, Výmola (59. A. Grulich)
Branky: 90.(+5) Nakládal z penalty. Rozhodčí: Matulík –
Konečný – Machala, Sedláček. Žluté karty: 33. Charvát
Petra Gottwalda:
– Josif (74. Pírek), Preisler. Trenér: Lubomír
Votava, Kundrát. Žluté karty: 78. Bohanos, 90.(+5) Jindra
(R). Diváků: 130.
– 78. Žilka, 85. Kalmár. Diváci: 50.
Sestava Kralic: Peka – Němčík (36. Dračka (69. Novot- „Máme tři body, dá se říci, že zasloužené. Do- Keluc.
stali
jsme
gratulaci
k
výkonu
od
Hluboček,
Sestava Lipové: Holásek – Žilka, Milar, Nakládal, Ráček –
ný)), Hlačík, Prokop, Dvořák – Šup (30. Baran), Jurtík,
Hodnocení trenéra Protivanova
funkcionářů,
hráčů
i
diváků.
V
prvním
poMusil, Stryk, Vykopal, Kovář – Adámek, Blaha (56. Kalmár).
Studený, Kopečný (68. Baran) – Cibulka, Dostál.
Davida Novotného:
ločase jsme totiž mohli dát klidně šest gólů.
Trenér: Pavel Růžička.
Trenér: David Kobylík.
Ve třetí minutě jsme zahrávali penaltu, do „V zápase jsme bohužel brzy dostali laciný
KONICE, PROSTĚJOV Poslední domácí zápas sezóny v I.A třídě Olomouckého KFS měla o uplynulém víkendu před sebou břevna. Padla tyč po standardce. Pak padla gól. Hra byla nicméně vyrovnaná, hrálo se
branka
na
1:0.
Byla
další
tyč
a
pak
to
začalo
od
vápna k vápnu. Měli jsme velkou šanci
Konice. Už jistý vítěz skupiny„A“ a postupující tým do krajského přeboru si chtěl před vlastními diváky a v době hodů spravit chuť.
padat. Do přestávky to mohlo být 6:1. Těsně Františka Pospíšila, ten ji ale nevyužil. Ve
Kolo předtím totiž po nepovedeném výkonu prohrál s Postřelmovem. Podařilo se. Konice nedala soupeři pražádnou šanci, aby před koncem soupeř korigoval na 2:4. Na- druhém poločase byla hra znovu vyrovnaná.
nakonec vysoko zvítězila. Tým trenéra Ullmanna si navíc znovu připsal utkání, v němž neinkasoval.
bádal jsem hráče, že Hlubočky otevřou hru. Vyskytly se i vyložené šance, i když jich moc
Dá se ale říct, že byl zápas v naší režii. Z tlaku nebylo. Herně jsme se zvedli. Vyrovnali jsme
představí tuto sobotu 18. června od jsme ale vyrobili chybu, z níž byl gól na 3:4. pak nádhernou střelou Fiedlera. Měli jsme
(sob) Z protiútoku jsme mohli rozhodnout. Tak další šance, ale neproměnili je. Naopak přišla
17:00 hodin.
se nestalo, zápas se ale už odehrával pod naší skvělá střela hostů z dálky a bylo to 1:2. Ke
taktovkou.“
konci zápasu jsme se pokoušeli o tlak. SouTJ Sokol Konice

0:1

VELKÝ TÝNEC V předposledním kole I.B třídy skupiny B
Olomouckého KFS nastoupili
prostějovští Hanáci ve Velkém
Týnci. Oba týmy hrají líbivý,
útočný fotbal, a tak početná domácí návštěva viděla zápas plný
gólových šancí.
Domácí měli tentokrát vychýlenou
mušku a jejich střely končily vysoko nad brankou Maráka. Pokud se
už trefili, tak byl hostující brankář
na místě a vychytal tak svoji nulu!
A tak v 5. minutě po tlaku Hané
Prostějov se dostal k odraženému
míči Krupička a střelou k tyči otevřel skóre zápasu – 0:1. Ve 24. minutě poslal dlouhý pas Mazouch
na Hladkého a ten po sprintu s domácím zadákem přihrál do vápna
Gáborovi. Útočník Hané udělal
kličku bekovi i brankáři a do prázd-

konečné tabulky
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né branky zvýšil – 0:2. Ve druhém
poločase obě mužstva předváděla
nátlakovou hru, ale žádnou šanci
už nikdo nevyužil.
V posledním kole nastoupí Hanáci doma v sobotu 18. června
od 17.00 hodin proti mužstvu
Haňovic.

0:2
(0:2)

13. června 2022

PROSTĚJOVSKO Vesměs pozitivně dopadly víkendové zápasy pro zástupce zdejšího regionu. Tedy kromě
Protivanova. Ten v malém derby podlehl těsně Kostelci na Hané. Další týmy slavily. Čechovice si bez problémů
poradily s outsiderem. Plumlov dokázal přestřílet soupeře, jeho hráči nalezli mušku. A největší počin si připsaly
Určice. Tým, kterému se příliš nedařilo, porazil druhé Hlubočky.

I.A třída skupina B

Závěrem se rozpovídal také o letošním bídném ročníku,
který znamená konec v krajském přeboru. „Je škoda, že
kluci zase zapnuli až příliš pozdě, věřím, že takto hrát dříve,
tak jsme tyto problémy neřešili. Po dnešku už máme jistotu sestupu. V kabině jsme si k tomu něco řekli už po mém
nástupu a chci, aby to kluci dodržovali. Je úplně jedno, kdo
na lavičce bude stát. Především musí dodržovat systém
a taktiku, kterou trenér nastaví. Zatím k tomu hráči přistoupili zcela jinak než v předchozích obdobích. Jsem rád, že
).+OXERćN\
si to ti kluci snad uvědomili. Snad to takto vydrží a podaří
se nám následně zvednout z těchto potíží a třeba budeme
(2:4)
7-6RNRO8UćLFH
moci jít s relativním optimismem do následující sezóny,“
uzavřel Kobylík, který ale zatím sám neví, v jaké soutěži by
se Kralice měly objevit.
Rozlučkový zápas s krajským přeborem čeká na Kralice Branky: 23. Ambrož, 45.(+4) Zelina vlastní, 86.
v sobotu 18. června na domácí půdě proti Mohelnici. Vý- Pudil z penalty - 18. a 31. O. Halouzka, 32. Frehar,
kop je naplánován na 17.00 hodin.
(jaf) 40. Zelina. Rozhodčí: Vejtasa – Brázdil, Vybíral.
Žluté karty: 7. Axmann, 57. Goldscheid – 23.
Slezák, 90.(+5) Sohlich. Diváci: 105.
7--LVNUD5DSRWtQ
Sestava Určic: Sohlich – Mašek (46. M. Grulich), Zelina, Rus, Krajíček (46. Handl) – Bureš,
(1:0)
Slezák, Mariánek (66. Dadák), Mašek, Halouzka
FC Kralice na Hané
– Frehar (82. Vaverka). Trenér: Petr Gottwald.
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Další tři body si o uplynulém víkendu připsala Lipová.
A bylo to pořádné drama s heroickou koncovkou. Hosté
totiž na půdě trápící se Litovle vstřelili vítěznou branku
až v páté minutě nastaveného času z pokutového kopu!
V závěru zápas znovu poznamenalo zranění a tak trenér
Růžička tak musel sáhnout k neobvyklému kroku: poslat
na hrot útoku brankáře.
Utkání 25. kola krajského přeboru měl jasného favorita.
Zatímco Lipová si připisuje průběžné úspěchy a figuruje
v polovině tabulky, předposlední Litovel zapsala půltucet porážek v řadě. Přesto ale ze strany domácích nešlo o propadák.
Naopak, tým byl svěřencům trenéra Pavla Růžičky kvalitním
soupeřem.
„Bylo to vyrovnané, zápas rozhodla závěrečná minuta. Stalo se
tak poté, kdy po centru do vápna zahrál soupeř rukou. A rozhodčímu nezbylo než písknout penaltu,“ rozhodující okamžik
kouč, jehož tým se v utkání musel obejít bez vykartovaného
Přikryla. I tak to ale byla spíše Lipová, kdo byl nebezpečný.
„Většinou jsme se snažili tvořit my. Chodili jsme do zabezpečené obrany. Ale nedařilo se nám prosadit se ve finální fázi.

25
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PROSTĚJOVSKO Lipová si došla pro další výhru a už má
jistotu osmého místa v letošním ročníku nejvyšší krajské
soutěže. Rozhodla o tom svou výhrou na půdě trápící se
Litovle. Kouč Růžička nejvíce žehral na finální fázi a na tu
doplatil i druhý účastník z Kralic, který kvůli ní padl v Rapotíně. I poslední naděje na záchranu jsou fuč a Kralice se
po letech loučí s nejvyšší soutěží v rámci kraje.

PB SCOM
KRAJSKÝ PŘEBOR

Mazouch, Jakub Novák – Gábor,
Cibulec. Trenér: Daniel Kolář.
Hodnocení trenéra Hané
Prostějov Daniela Koláře:
„Z naší strany to byl velice dobrý
výkon, když jsme většinu zápasu
byli lepším týmem a zaslouženě
zvítězili.“

TJ Sokol Velký
Týnec

+DQi3URVWđMRY

Branky: 5. Krupička, 24.Gábor.
Rozhodčí: Stloukal – Lasovský,
Antoníček. Žluté karty: 60. Mazouch. Diváků: 147.
Sestava Hané Prostějov: Marák
– Světlík (74. Jančiar), Ohlídal
(43. Typner), Čermák, Trnavský
– Hladký (88. Tesař), Krupička,
MSDL ST.

MSDL ML.

29. kolo: +OXÿtQ²2SDYDÅ%´  Branka: 69.
Krömer. äOXWp NDUW\ 65. Kovala – 86. Vltavský, 90.
Grulich. * =QRMPR²)UëGHN0tVWHN  Branky:
35. Synek – 3. Berek, 7. Babych, 14. Klimeš, 68. Šopner,
76. Maksymchuk. äOXWpNDUW\%HQtþHN6\QHN±
78. Šponer. * -LKODYD²6LJPD2ORPRXFÅ%´  
Branky: 3DQVNê+XGiNäOXWpNDUW\80. Och
±.UiO3iYLã %DQtN2VWUDYDÅ%´²=EURMRYND
%UQRÅ%´ ãXPSHUN²7ĝLQHF  Branky:
33. Nieslanik, 87. Rusz. äOXWpNDUW\+RUNê±
Buryan, 83. Kaniok. * 3URVWčMRY ² 3RUXED   
Branky: 3ČþHN±D0DUãiO7DQQHUW
33. Kalay. äOXWp NDUW\  %DåDQW  6SiþLO ± 
)XOD.DOD\ =OtQÅ%´²/täHė  Branky:
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29. kolo: +OXÿtQ²2SDYDÅ%´  Branky: 31.
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Čechovice udržely nulu, Určice porazily Hlubočky. Slaví i Plumlov
peř se ale jen válel, nedokázali jsme se tak do „Absolvovali jsme utkání se soupeřem ze
něj dostat.“
spodní části tabulky. Utkání mělo podobný průběh jako minule s Protivanovem.
Hodnocení trenéra Kostelce na
My jsme měli větší herní převahu a byla jen
Hané Lubomíra Keluce:
otázka času, kdy ze šancí dokážeme vstřelit
„Zápas nebyl utkáním, ale spíše bojem. Domácí gól. Musím říct, že jsme se v úvodu na můj
byli agresivnější, důraznější a více na míči. Nej- vkus docela trápili. Šance jsme si vytvářeli, ale
lepšími hráči byli stopeři, u nás Lužný, u soupeře nebyli jsme se schopní prosadit. Mohli jsme
hráč s číslem devatenáct (Ondroušek – pozn. za to pykat. Za stavu 0:0 šel soupeř sám na
red.). Ten hrál výborně, díky němu Protivanov gólmana, ale Sedlařík skvěle vyběhl a šanci
měl všechny odražené míče. My naopak neudr- zlikvidoval. Potom se nám podařilo do poželi nic. Padl nám naštěstí krásný gól z dálky, díky ločasu dvakrát skórovat, čímž jsme se trochu
němu jsme vyhráli. Pro svůj přístup a snahu si uklidnili. Druhý poločas, řekl bych, že domácí odpadli. Řekl bych, že jim postupně doProtivanov prohrát nezasloužil.“
cházely síly. Hrálo se postupně jen na jednu
bránu. V utkání jsme byli jednoznačně lepší,
).6ODYRQtQ
nakonec jsme ještě dvakrát skórovali. Utkání
(0:2)
jsme si pohlídali. Jsem rád, že jsme podruhé
TJ Sokol
za sebou vzadu udrželi nulu. A že jsme utkáĆHFKRYLFH
ní zvládli. Jsme tedy spokojení s výsledkem
Branky: 33. a 42. Trajer, 64. Šteigl, 82. Halouzka. i předvedenou hrou.“
Rozhodčí: Kundrát – Brázdil, Lizna. Žluté karty: 34. Veselý. Diváci: 105
TJ Sokol Plumlov
Sestava Čechovic: Sedlařík – Veselý, Jurníček
(0:1)
TJ Sokol Dub
(8. Walter), Haluza, Bezecný – Halouzka, Lakonad Moravou
mý, Novák, Muzikant – Šteigl, Trajer (80. Sobota). Trenér: Lukáš Koláček.
Branky: 72. a 80. Kladký, 82. Fajstl – 28. a 70.
Hodnocení trenéra Čechovic
Hrabal. Rozhodčí: Labaš – Majer, Salva. Bez
Lukáše Koláčka:
žlutých karet. Diváci: 75.

0:4

3:2

Sestava Plumlova: Grepl – M. Vysloužil, V.
Kotlán (46. R. Bureš), Fajstl, J. Kiška – F. Kotlán
(69. Takáč), Klváček, P. Kiška, Frantík (2. Aujezdský), M. Bureš – Hladký. Hrající trenér:
Miroslav Takáč.
Hodnocení trenéra Plumlova
Miroslava Takáče:
„Přijelo k nám poslední mužstvo tabulky. Za
minulé zápasy bylo ale produktivní. Upozorňoval jsem v šatně, že to nebude žádný odevzdaný mančaft. Hned zkraje jsme měli tři
čtyři gólovky. Adam Hladký nastřelil tyčku,
břevno. Nedali jsme. A z protiútoku soupeř
krásně uklidil. Tak jsme prohrávali v poločase
0:1. O přestávce jsme si řekli, že to dorazíme.
Začneme dostávat soupeře do tlaku. Najednou patnáct minut byla mezihra, nic moc
se nedělo, žádné šance. A do toho najednou
penalta – 0:2. Pak jsem střídal, byli jsme zase
jen dva na střídání, Filda Kotlán musel pro
zranění odstoupit. Pak se děly zázraky. Obrátili jsme výsledek. Posunul jsem Karla Fajstla
do útoku, hrál vepředu s Hladkým. Co byl
protiútok, to byla velice silná zbraň. Z 0:2
jsme tedy udělali výborný obrat na 3:2. Byl
to pěkný zápas, bez problémů, hrál se fotbal.
Bohužel se ale zranil Karel Frantík, něco si
utrhl, takže špatenka...“
(sob)

Reklama na fotbal: v„Metlích“ padlo 11 branek!
OTASLAVICE V rámci předehrávky 25. kola skupiny „A“ I.B třídy
Olomouckého KFS na sebe narazily domácí Otaslavice a Klenovice.
Důvodem změny termínu byla dohoda mezi kluby z důvodu milé
povinnosti v podobě svatby jednoho z aktérů v termínu závěrečného dějství sezóny 2021/2022. A tak se hrálo už minulou středu. A kdo
si našel čas, rozhodně nelitoval, protože diváci viděli hned jedenáct
branek, řadu dalších šancí a pohledný fotbal z obou stran. Po poločase vypadali hosté na ručník, ve druhém ale dominovali a domácí
nakonec s velkou radostí slavili těsné vítězství 6:5.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Jan
FREHAR
Už první desetiminutovka nabídla zajímavé
šance na domácí straně. Dvě velké šance měl
Drmola, ale na Poláka nevyzrál. Následně se
hostujícího brankáře nepodařilo zdolat ani
ostrou ranou Špačka. Čtvrtá branková příležitost už ale branku znamenala, když dostal
přihrávku Drmola a zkušeně míč poslal kolem brankáře – 1:0. Jen o minutu později domácí vedli o dvě branky. Špačkův průnik ještě
obrana zblokovala, odražený míč už ale Vogl
uklidil do sítě – 2:0. Krátce po rozehrávce se
hosté z první vážnější akce prosadili. Centrovaný míč spadl až ke Štěpánkovi a ten si věděl
rady – 2:1. Bláznivá pětiminutovka tímto
momentem neskončila. Přihrávka Špačka
přesná nebyla, Hon ale ukázal dobrý důraz
a míč dostal do odkryté branky – 3:1. Po půlhodině to bylo už o tři branky. Nejprve ještě
Polák zneškodnil únik Vogla, na následnou
akci a střelu Chvojky přesně za zadní tyč už
byl ale krátký – 4:1. Domácí v první půlhodi5(/$;&(17580*Ð/.5$-6.ê3Ĝ(%25'25267
 NROR 0RVWNRYLFH.RVWHOHF ² 7RYDÿRY   
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ně soupeře mačkali a stav byl ještě milosrdný.
Postupně ale tempo duelu upadalo, což se
dalo čekat. Dvě šance si vytvořil Štěpánek,
ale jednou ho zastavil brankář Šatný a podruhé míč napálil jen do boční sítě. Místo snížení
tak přišel pátý direkt. Z rohu míč propadl
až ke Špačkovi, který správně nastavil nohu
a poslal míč pod břevno – 5:1. V závěru poločasu měl poslední šanci Drmola, jeho lob ale
těsně minul levou tyč.
Poločasová atmosféra v obou táborech byla
zcela odlišná a nebylo se moc čemu divit.
Stále však ještě zbývalo pětačtyřicet minut.
Druhou půli začali aktivněji hosté a hned po
startu napálil Zapletal břevno. Po deseti minutách druhé půle přišla výhodná pozice pro
přímý kop, kdy sudí viděl držení těsně před
vápnem domácího celku. Míč si postavil
Dreksler a překvapil domácího brankáře vydařenou střelou na jeho stranu – 5:2. Slabší
moment si ale krátce nato vybral i brankář
Polák, kterému vypadl dlouhý nákop a Vogl
jej uklidil s přehledem do prázdné brány –
6:2. Po šesté brance se zdálo být hotovo, ale
hostující celek to očividně zdravě motivovalo. Z tlaku se dostaly Klenovice k rohovému
kopu, který zakončil Owusu vydařenou hlavičkou – 6:3. Po této brance už bylo na hřišti
najednou jen jedno mužstvo a role z prvního
poločasu se obrátily. Dvacet minut před kon-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
cem se podařilo Drekslerovi snížit na rozdíl
dvou branek, kdy zaspala obrana a nechala
mu mnoho prostoru na střelu – 6:4. O další
tři minuty později to bylo už jen o branku,
když se ve vápně otočil Štěpánek a zamířil
pod břevno – 6:5. Z jasné záležitosti tak bylo
drama. Domácí se snažili zodpovědně bránit
a hosté dobývali. Už se jim ale velké příležitosti jako předtím tvořit nedařilo. Přesto
ještě dvě šance mohly znamenat srovnání.
Zapletala vychytal Šatný a hlava Cetkovského skončila jen na tyči, takže po závěrečném
hvizdu se po dvou odlišných poločasech
mohli radovat domácí hráči. Nutno ale dodat, že pro nezaujatého fanouška se jednalo
o opravdu otevřený souboj, který stál za to.

6:5
(5:1)

Sokol Otaslavice

Sokol
Klenovice

Branky: 17. a 58. Vogl, 16. Drmola, 21. Hon,
28. Chvojka, 41. Špaček – 19. a 75. Štěpánek,
55. a 71. Dreksler, 64. Owusu. Rozhodčí:
Vedral – Dokoupil, Jelínek. Žluté karty: 80.
Tkáč, 90. Hon – 59. Štěpánek. Diváků: 230.

Foto: Jan Frehar

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
-LÔÉ+21 - Sokol Otaslavice
„Vyšel nám už vstup do zápasu a nastolené tempo se nám dařilo držet po celou první půlku.
Soupeře jsme jasně přehrávali a proměňovat všechny šance, skóre mohlo být daleko vyšší. Hráli
jsme uvolněně, rychle, ale taky zodpovědně. Opravdu zdařilý poločas. Do druhého jsme ale nastoupili jako zcela jiný tým. Měli jsme tam ještě nějaké šance, ale soupeř nás s přibývajícími minutami stále více přehrával. Místo toho, abychom zápas za takového stavu už v klidu dohráli, si to takto
zkomplikujeme. Nakonec z toho byly nervy do poslední minuty. Pro diváky asi super podívaná.“
9ODGLPÉU+25.s6RNRO.OHQRYLFH
„Zápas dvou poločasů. V prvním nás soupeř zcela jednoznačně přejel. Bylo to evidentní a my
jsme nestíhali v ničem. Dostali jsme pět branek a dělali jsme obrovské individuální chyby.
Mohli jsme možná být i rádi, že je to jen pět. Přišlo mi, že od chvíle, co je soutěž rozhodnutá,
z nás nějak spadla koncentrace, což bylo to vidět. V poločase jsme si museli trochu hlasitěji
popovídat. Řekli jsme si, že zapomeneme na výsledek, jaký je, a zkusíme zabrat, ať tady necháme dobrý dojem. Myslím si, že to se nám podařilo, ve druhé půli jsme byli lepší a byli i blízko srovnání. I tu remízu bychom si možná zasloužili, ale rozhodl žalostný první poločas. Být
fanouškem, tak odcházím asi s nadšením, protože tohle byla vážně reklama na fotbal.“
Sestava Otaslavic: Šatný – Ruszó (49. Skalický), Smékal, Maňák, Tkáč – Gerneš (88.
Rieger), Chvojka, Vogl, Hon – Drmola (84.
Koudela), Špaček (88. Gábor). Trenér: Jiří
Hon.

Sestava Klenovic: Polák – Bridzik,
Cetkovský, Owusu, Popelka – Zapletal,
Dreksler, Rozehnal, Pytela (46. Spálovský)
– Štěpánek, Všianský. Trenér: Vladimír
Horák.

PROSTĚJOVSKO Předposlední kolo skupiny „A“ I.B třídy Olomouckého KFS odehrály všechny čtyři regionální kluby o uplynulém víkendu. Pro Klenovice a Otaslavice
to byl duel závěrečný, protože poslední kolo si předehrály už ve středu a oba se se
sezónou rozloučily vítězně. Klenovice doma zvládly derby s arcirivalem z Pivína (čtěte na straně 35 – pozn.red.) a Otaslavice doma smetlyTovačov, přičemž už třetí zápas
za sebou nastřílely půltucet branek. Vrchoslavice v neděli nestačily na jistého vítěze soutěže z Kovalovic.

I.B třída skupina A

„Metle“ se rozloučily šesti brankami, Vrchoslavice
4:3
(2:1)

Sokol Klenovice

6RNROY3LYtQđ

Více najdete v rozhledně na straně 35

6:1
(3:1)

Sokol Kovalovice

Sokol Klenovice

Branky: 20. a 85. Chvojka, 35. a 44. Špaček, 55.
z penalty a 64. Drmola – 23. Štimpl. Rozhodčí:
Lasovský – Kubalák, Kaštyl. Žluté karty: 15.
Špaček, 40. Tkáč, 61. Vogl, 78. Zatloukal – 55.
Navrátil, 60. Hodina, 74. Zatloukal, 85. Mezulianík. Diváků: 83.
Sestava Otaslavic: Šatný – Smékal, Koudela,

Maňák, Tkáč – Zatloukal, Vogl, Chvojka, Hon
(74. Skalický) – Špaček (68. Valenta), Drmola.
Trenér: Jiří Hon
. Hodnocení trenéra Otaslavic
Jiřího Hona:
„První čtvrthodina vyšla lépe soupeři a zatlačil
nás. Dokonce měl možnost i penalty, kterou
ale přestřelil hodně nad. Postupně jsme zápas vyrovnali a brzy po sobě přišla branka na
obou stranách. Od třicáté minuty jsme byli
lepší a podařilo se nám do poločasu odskočit
na rozdíl dvou branek. Po naší čtvrté brance už
byl soupeř zlomený a zápas jsme zvládli dohrát
bez starostí. Musím vyzdvihnout první branku
Chvojky. Pro nás to byl poslední letošní zápas,
takže jsme rádi, že jsme se rozloučili vysokou
výhrou. Klukům chci za celou sezónu poděkovat a myslím, že kromě jednoho hluchého
období se letos nemáme za co stydět.“

na vítěze nestačily
Sokol Kovalovice

5:1
(2:1) 6RNRO9UFKRVODYLFH
1946

Branky: 4. Vojáček, 43. Otáhal, 59. Kantor, 63.
Válek, 68. Židlík – 17. Pavel Horák ml. Rozhodčí: Vilímek – Vybíral, Panák. Žluté karty:
80. Válek (K). Diváků: 123.
Sestava Vrchoslavic: Jurčík – Jašek, Holub,
Lakomý, Gaťařík – Vévoda (73. Klesnil), Řezáč, Pavel Horák ml., Otáhal – J. Horák, Pavel
Horák st. (82. Panáček) Trenér: Miroslav
Panáček.

Hodnocení trenéra Vrchoslavic
Miroslava Panáčka:
„Prvních deset minut to od nás byla katastrofa
a nedokázali jsme si přesně přihrát. Pak se to
postupně zlepšilo, ale bylo znát, že nás bylo
málo, protože pět kluků vypadlo kvůli zranění
či nějakým povinnostem. Dostali jsme velice
laciné branky. Měli jsme tam sice šance, které
jsme mohli proměnit. Je ale nutné přiznat, že
soupeř byl lepším celkem a zaslouženě vyhrál.
Má tam řadu mladých běhavých kluků, kteří si
balon umí narazit a zaslouženě jsou letos na první příčce. My jsme snad díky vítězství Opatovic
v Troubkách zachráněni.“
(jaf)
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3%6&20.5$-6.¹3´(%2508lµ
29. kolo, neděle 19. června, 17.00 hodin:
FC Kralice na Hané – FK Mohelnice (sobota 18. 6., 17.00, rozhodčí: Vedral – Jurčák,
Kreif), SK Lipová – Velké Losiny (Sedláček
– Konečný, Perutka)
,$7´©'$6.83,1$c$p
25. kolo, sobota 18. června, 17.00 hodin:
TJ Sokol Chomoutov – TJ Sokol Konice (Foral – Zemánek, Vít)
,$7´©'$6.83,1$c%p
25. kolo, sobota 18. června, 17.00 hodin:
TJ Sokol Určice – SK Protivanov (neděle 19.
6., 17.00, Kundrát – Matulík, Vilímek), TJ
Sokol Čechovice – TJ Sokol Bělotín (Perutka – Vláčil, Dosoudil), TJ Spartak Lipník nad
Bečvou – TJ Sokol Plumlov (Vilímek, Vybíral), FC Kostelec na Hané – FK Slavonín (J.
Horák – Lizna, Winkler)
,%7´©'$6.83,1$c$p
25. kolo, neděle 19. června, 17.00 hodin:
SK Radslavice – TJ Sokol Pivín (J. Horák –
A. Horák, I. Antoníček), TJ Sokol Vrchoslavice 1946 – FC Želatovice „B“ (Salva – Borovička, Weiser)
/,2163257%7´©'$6.83,1$c%p
25. kolo, sobota 18. června, 17.00 hodin:
FK Velká Bystřice – SK Jesenec-Dzbel (neděle 19. 6., 17.00, Lizna – Majer, Dokoupil), TJ
Haná Prostějov – SK Haňovice (Vachutka
– Procházka, Dömisch), TJ Sokol Kožušany
– TJ Sokol Mostkovice (Lasovský), TJ Smržice – TJ Sokol Velký Týnec (I. Antoníček – J.
Horák, Milar)
3´(%252)635267¨-29,,7´©'$
25. kolo, sobota 18. června, 17.00 hodin: Plumlov „B“ – Vrahovice (neděle 19.
6., 17.00), Kralice na Hané „B“ – Určice „B“
(10.00), Nezamyslice – Ptení, Brodek u Prostějova – Dobromilice, Vícov – Tištín, Brodek
u Konice – Němčice nad Hanou, Držovice –
Olšany u Prostějova
06'/VW
16. kolo, středa 15. června, 14.00 hodin:
Zlín „B“ – 1.SK Prostějov (R. Novák – Volek)
06'/PO
16. kolo, středa 15. června, 16.15 hodin:
Zlín „B“ – 1.SK Prostějov (Volek – R. Novák)
06''s(VW
16. kolo, sobota 18. června, 10.00 hodin:
1.SK Prostějov – Uničov (hřiště Určice, Brezáni – Mynařík)
06''s(PO
16. kolo, sobota 18. června, 12.15 hodin:
1.SK Prostějov – Uničov (hřiště Určice, Mynařík – Brezáni)
63608sMLK
16. kolo, středa 15. června, 15.00 hodin:
Hodonín – 1.SK Prostějov (hřiště ul. J. Suka)
63608sMLK
16. kolo, středa 15. června, 15.00 hodin:
Hodonín – 1.SK Prostějov (hřiště ul. J. Suka)
5HOD[FHQWUXP*ÏO.UDMVNÙ
SÔHERUGRURVWX
25. kolo, neděle 19. června, 13.00 hodin:
Zábřeh – Brodek u Prostějova/Otaslavice
(sobota 18. 6., 10.00, Vít), Konice – Mostkovice/Kostelec na Hané (10.00, Lizna), Kozlovice – Čechovice (Vilímek)
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc$p
21. kolo, neděle 19. června, 14.00 hodin:
Dolany – Olšany u Prostějova (Slota)
.UDMVN½VRXWÈzGRURVWXVNXSLQDc%p
12. kolo, neděle 19. června, 15.45 hodin:
Troubky – Čechovice „B“ (sobota 18. 6.,
10.00), Nezamyslice – Želatovice (sobota
18. 6., 14.00, Kaštyl), Lověšice – Plumlov
(11.00), Kozlovice „B“ – Pivín/Určice (Vilímek)
.UDMVNÙSÔHERUVWDUvÉFKz½NÕ
25. kolo, neděle 19. června, 9.00 hodin:
Olšany – Dub nad Moravou/Tovačov (středa 15. 6., 16.30, Salva), Kozlovice/Radslavice – Čechovice (sobota 18. 6., 9.00), Nezamyslice/Němčice nad Hanou – Chválkovice
(Kopecký)
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½NÕ
25. kolo, neděle 19. června, 10.45 hodin:
Olšany – Dub nad Moravou/Tovačov (středa 15. 6., 18.00, Salva), Kozlovice/Radslavice – Čechovice (sobota 18. 6., 10.45), Nezamyslice/Němčice nad Hanou – Chválkovice
(Kopecký)
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
VNXSLQDRWLWXO
4. kolo, úterý 14. června, 17.00 hodin: Velký Týnec – 1.SK Prostějov „B“ (Hubáček)
.UDMVN½VRXWÈzPODGvÉFKz½NÕ
VNXSLQDRXPÉVWÈQÉ
5. kolo, sobota 18. června, 13.00 hodin: Maletín – Smržice/Kostelec na Hané
(10.45), Jesenec/Přemyslovice – Hranice
„C“ (Franc)
3ÔHERU2)6VWDUvÉFKz½NÕ
12. kolo, neděle 19. června, 10.00 hodin:
Brodek u Konice/Lipová – Smržice/Kostelec na Hané (středa 15. 6., 17.00), Vrahovice
– Mostkovice (pátek 17. 6., 18.00), Bedihošť
– Určice (sobota 18. 6., 10.00), Brodek u Prostějova – Otaslavice
3ÔHERU2)6PODGvÉFKz½NÕ
12. kolo, neděle 19. června, 10.00 hodin:
Otaslavice – Haná Prostějov (sobota 18. června, 10.00), Držovice – Protivanov (9.00),
Pivín – Kralice na Hané, Horní Štěpánov/
Konice – Lipová/Brodek u Konice, Určice –
Bedihošť
Zvýrazněné zápasy jsou tipem na vaši návštěvu!
(sob)
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NÌMÈICE NAD HANOU
V neděli se skutečně zadařilo a mužstvo pod vedením trenéra Voráče si
doslova smlslo na Držovicích, které jsou tabulkově ve zcela jiných vodách.
Rozlučka s domácím pažitem poměrem 7:2 je tak opravdu dobrou
vzpruhou před posledním zápasem na půdě Brodku u Konice.

SM LÍK
KOLA
PETR KOUDELKA

PROGNÓZA NA 25. KOLO
Urèice „B“

Tip
Souboj dvou rezerv přijde na řadu v Kralicích, kde se domácí muž- Veèerníku:
stvo utká s rezervou Určic. „Béčko“ domácích opět útočí na bednu
4:2
a Určice si také udržely svůj standard, takže se dá očekávat pohledná
podívaná.

Brodek u Konice VS.

Nìmèice nad Hanou
Tip
Němčice by se rády vyhnuly dramatu a nejistotě záchrany, protože Veèerníku:
stále není jasný přesný klíč do příští sezóny. K tomu by potřebovaly
zvládnout utkání na půdě Brodku u Konice, odkud se ale body příliš 2:1 pk
nevozí.

Brodek u Prostìjova VS. Dobromilice
Tip
Hegemon soutěže zvládl jarní část bez komplikací a po zápase se Veèerníku:
dočká oslav s pohárem. Ty si nebude chtít pokazit špatným výsled3:1
kem, který se neuskuteční, byť hosté domácím nic zadarmo nedarují.
Motivace rozhodne.

VS.

Olšany u Pv

Tip
Na domácí půdě drží mužstvo trenéra Skácela dobrý dojem a jinak Veèerníku:
tomu nebude ani v posledním kole. Před „závěrečnou“ se dá očekávat,
4:0
že se objeví i dostatek hráčů na obou stranách a kvalita bude na domácí
straně.

Nezamyslice
Ptení
Tip
VS.
Zde bude favorit rozhodně v podání domácího celku. Ptení si ortel Veèerníku:
podepsalo už v předchozích duelech proti celkům, se kterými po3:0
třebovalo bodovat. Se sezónou se nyní lépe rozloučí domácí celek.

VS.

Vícov

Tištín

Tip
Našláplý Vícov má jistotu druhého místa a se soutěží se bude
chtít rozloučit vítězně. Naopak Tištín má především ve venkov- Veèerníku:
ních duelech značné problémy se sestavou, což bude i v posled7:0
ním kole. Bude to debakl.

Plumlov „B“ VS.

Vrahovice

Tip
Rezerva Plumlova se rozloučí doma s Vrahovicemi. Bude to souboj o konečné umístění bez dalších ambicí, kde se oba celky budou Veèerníku:
snažit využít své síly v kombinaci. Své lepší postavení zde po boji
3:2
potvrdí Plumlov a připíše si všechny body.

VÝROK

KOLA

-,ēÌ1ą0ýÌ.

„To už je fakt krize,
když je nás se mnou jedenáct.
Po dvou letech mistrovský zápas
a balón mi spíše překážel,“

prozradil k utkání kouč Němčic
Jiří Němčík, který kvůli nedostatku hráčů musel zvládnout celý
duel na středu zálohy a porážce
nezabránil.

ZAJÍMAVOST

KOLA

*Ð/918/7e0,187ą

Branka Adama Studeného z Němčic nad Hanou podle zápisu hlavního sudího
opravdu padla v nulté minutě. Nejspíše ji tak domácí forvard vstřelil ještě před
úvodním hvizdem sudího. Samozřejmě se bude jednat pouze o chybějící číslovku,
berte to s nadhledem.

POŘADÍ KANONÝRŮ
#

KANONÝR (SESTAVA)

1.

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

3.
6.
7.
9.
10.

BRANEK

24
24
23
23
23

22
21
21
20
15
15

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
a VIDEO klikni na
www.vecernikpv.cz

Plumlovské „béčko“ trápilo jen jeden poločas

OLŠANY U PROSTĚJOVA Zápas dvou celků z horšího středu tabulky
přinesl víkendový program Přeboru OFS Prostějov. Olšany na svém hřišti přivítaly v utkání 24. kola II. třídy rezervu Plumlova. Ta byla ještě oslabená tím, že„áčko“ hrálo ve stejnou dobu také, stejně jako dorost. Směrem
k přestávce se to začalo stále více projevovat. Druhý poločas pak již byl
jasně v režii domácích. Ti vyhráli 5:0. Většímu přídělu pak zabránila obětavost hostujících obránců, zejména ale výkon brankáře Kšenzuláka.

pro Večerník

DQHE9HġHU QtNSíHGSRYtGi

'UzRYLFH

BOJ, POTOM FESTIVAL OLŠAN
EXKLUZIVNÍ
reportáž

Zápas v Dobromilicích si bude nejspíše dlouho pamatovat Petr Koudelka
hrající v Brodku u Konice. Po jednom ze soubojů musel být totiž odvezen do
nemocnice s rozbitou hlavou. K cennému vítězství tak pomohl svým výkonem,
ale tři body byly opravdu draze vykoupené. Přejeme brzké uzdravení.

VS.

FOTBAL

2.5(61«3ą(%25SRGOXSRX9HêHUQËNX

KOLA

Kralice n.H. „B“

25

Michal
SOBECKÝ
OUtkání začalo akčně. Už v úvodní minutě si Surma převzal nakopnutý míč, posunul si ho na osu a střílel, mimo. Následně
hosté špatně rozehráli, ukořistěný míč ale
jen do brankáře poslal Koleňák. A série
šancí pokračovala. Zabloudil poslal míč
Čarnému, další střela tak letěla na bránu
domácích, opět do brankáře. Největší
šanci Plumlova nejen poločasu, ale celého zápasu si v 8. minutě připsal Pur, který
však rovněž ze skvělé pozice neproměnil.
V 10. a 12. minutě naopak musel znovu
čarovat Kšenzulák. Olšany se však dostávaly stále více na balón. 18. minuta, brankář hostů likviduje střelu Hemerky. Krátce poté Samek v obrovské šanci nedal.
Útočným intermezzem byla nepovedená
střela Surmy. Hned po ní už se ale domácí
prosadili. Antonín Pospíšil mladší nejprve
neproměnil obrovskou šanci, z dorážky se
ale už prosadil Samek, který trefil růžek –
1:0. Ve 28. minutě upravil na 2:0 Samek,
který se trefil z osy hřiště. Pozici mu zdařile připravil zatažením míče podél postranní čáry Jan Marek. Už šest minut poté to
bylo 3:0, kdy Samek natáhl míč na osu
a poté jej uklidil k pravé tyči. 36. minuta
pak ukázala rozdíl mezi týmy. Augustin se
protáhl podél čáry, byl zastaven hráčem.
Vybojoval však míč zpět, přešel přes dva

soupeře a stihl odcentrovat. Olšany byly
rychlejší, aktivnější. A ve 37. minutě mohly udeřit znovu, kdy nákop Keluce málem
Kolomazník tečoval do brány. 42. minuta
pak zastihla při těžkém, ale úspěšném zásahu brankáře hostů.
Druhá půle zastihla Plumlov v jedené ze
šancí. Čarný se prodral po ose, ale mířil jen
do brankáře. Další minuty už pak znovu
patřily domácím hráčům. 51. minuta a Antonín pospíšil mladší se sice nejdřív zamotal do míče, následně jej ale z úhlu poslal jen
těsně nad. 57. minuta už přinesla navýšení
skóre. Filip Hemerka natáhl kousek za půlkou a míč skončil až za povyjetým brankářem Plumlova – 4:0. V první hodině hry si
ještě Marek a Samek připsali velké šance
zblízka, ale ani jeden neproměnil. V 60.
minutě se Čarný dostal ke střele, ale hodně minul. Byla to poslední rána Plumlova.
V 66. minutě se totiž ještě Moučka mohl
dostat k průnikové nahrávce, ocitl se však
v ofsajdu. Pak už přišly opět šance domácích, které skvěle zneškodňoval Kšenzulák.
Keluc a Hemerka jej notně pozlobili, obrovskou šanci měl ale zejména Jiří Pospíšil,

8÷VwKPWéCUWD[NKXWVM¾PÊPCOÊéKJT¾éK1NwCP

Foto: Michal Sobecký

3ě(%252)635267ċ-29,,7ěË'$.2/2
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%UDQN\ 24., 29. a 34. Samek, 57. Hemerka, 85. Miška.
5R]KRGÿtMinx – Kubalák, Weiser. åOXWpNDUW\.ROHĖiN±
Urban. 'LYiNĥ50.

6HVWDYD3OXPORYDÅ%´
6HVWDYD2OäDQX3URVWčMRYD
%RNĤYND±$.HOXF-3RVStãLO0LãND3RVNHU± &KPHODĜ±.LãNDâHYFĤM.RORPD]QtN+XOND±3XU
/RERGiã+HPHUND.ROHĖiN0DUHN±$3RVStãLO %iUWD =DEORXGLO 6XUPD ± ýDUQê 8UEDQ 6WĜtGDOL
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jehož ránu taktak brankář vyškrábl z růžku
branky. V 82. minutě musel vypomoci
i Ševcůj, když vykopával z brankové čáry –
úspěšně. I minutu nato Olšany střílely, ránu
ale opět poslal brankář do bezpečí. Kapitu-

loval až v 85. minutě. Po faulu na Antonína
Pospíšila mladšího byla nařízena penalta.
Exekuce se ujal Miška, který míč poslal
k pravé tyči – 5:0. Zápas hraný v nepříjemném horku už se poté jen dohrával.

Pozápasové hodnocení trenérù
Antonín POSPÍŠIL st. - Olšany u Prostìjova:

Ladislav ŠEVCÙJ - Sokol Plumlov „B“:

„V brance nám začal hráč Matěj Samek, protože brankář zaspal… Je vidět,
že pokud soupeř nedoplní áčkem, není co řešit. Jindy je to úplně jiný mančaft, těžký soupeř. Nakonec jsme ale předvedli hru, kterou bychom se měli
prezentovat. Kdybychom takto hráli celou sezónu, nejsme tam, kde nyní
jsme. Začátek soutěže nám nevyšel, venku to byla katastrofa, byli jsme nejhorší v celé soutěži. Teď jsme se trošičku zvedli. Jsem rád, že jsme se snad
už zachránili. Budeme muset do příští sezóny posílit a taky víc trénovat.“

„Opět to byl zápas, který hrát nechcete… Máme stejný termín na áčko
i béčko, dorost dopoledne hrál taky. Sotva jsme dali dohromady tým.
Podle toho ty síly na hřišti vypadají. Měli jsme nějaké šance. Ale, tak
jak je často máme v prvním poločase, bohužel se nedaly. Pak už si bez
problému soupeř zahrál fotbal. A bez problému nás porazil 5:0. Z naší
sestavy bych vyzdvihl Ondru Čarného v útoku. Škoda že se mu nepodařilo vsítit gól. A tradičně Jožka nám kvalitně zachytal.“

24. kolo II. TŘÍDY OKRESNÍHO PŘEBORU OFS PROSTĚJOV V KOSTCE
Vrahovice
Kralice na Hané „B“

2:1
(2:0)

Branky: 6. Studený, 37. Doležel – 84. O. Petržela. Rozhodčí: R. Minx – Weiser, Dömisch.
Žluté karty: 65. Daniel, 88. R. Petržela (oba
K). Diváků: 50.
Sestava Vrahovic: Pokorný – Vybíral, Šmíd,
Prucek, Němec – Kurfürst, Hanák, Doležel,
Petík – Bukovec, Studený. Střídali: Kovačevič, Kratochvíl, Pokorný, Koriťák, Dospiva,
Kratochvíl. Trenér: David Mezuliánek.
Sestava Kralic: Miler – Bluma, Uličný, L.
Petržela, Dokoupil – O. Petržela, Němčík, L.
Dvořák, Daniel – R. Petržela, Havlíček. Trenér: Jiří Němčík.
Pohledem trenérů
David Mezuliánek: „Spadl mi obrovský kámen ze srdce a myslím si, že i klukům. Chtěli
jsme se doma rozloučit před velmi dobrou diváckou kulisou, o kterou se postarali i hasiči vítězstvím. V prvním poločase jsme hráli možná paradoxně lépe jak proti deseti v poločase
druhém. Nechci tím ale snižovat soustředěný
výkon mužstva, kde jsme ukázali lepší výkon
než v předešlých zápasech. Velkou pochvalu
kromě celého mužstva zaslouží Šmída, který
nám přišel po delším čase pomoct dozadu,
byl tam opravdu znát.“
Jiří Němčík: „Krize je stále horší a bylo nás
jedenáct i se mnou. Musel jsem tak nastoupit po dvou letech do mistrovského utkání a
k tomu hrál se zraněním Havlíček, který do
druhé půle už ani nenastoupil, takže jsme
hráli v deseti. Celkově když ten zápas shrnu,
tak jsme trochu Vrahovicím pomohli, že jsme
přijeli takto slátaní a připsali si pro ně důležité
body. I my jsme nějaké šance měli a je znát, že
na tom soupeř není nejlépe. Srovnat jsme si
ale nezasloužili a domácí získali všechny body
zaslouženě. My si musíme po sezóně sednout
a říct si, zda takto pokračovat.“

Dobromilice
Brodek u Konice

2:4
(1:2)

Branky: 30. a 78. Kratochvíl – 30., 55. a 88.
Kolář, 35. Kschwend. Rozhodčí: Jurníček.
Žluté karty: 15. Selucký, 50. Blumenstein, 93.
Šoc–15.Kschwend,25.Burget,46.Ščudla,50.
Možný. Diváků: 110.
Sestava Dobromilic: Drnovský – Kubíček,
Ryška, Bako, Šoc – Fialka, Selucký, Nosek,
Rochla – Kratochvíl, Blumenstein. Střídali:
Richter, Svozílek, Žondra. Trenér: Michal
Rochla.
Sestava Brodku u K.: Grepl K - Zemánek,
Ščudla, Možný, Blatner - Grepl Matyáš, Kschwend, Koudelka P., Koudelka Z. – Kolář, Burget J. Střídali: Koudelka J., Švancara, Vičar.
Trenér: Radovan Vičar.
Pohledem trenérů:
Michal Rochla: s trenérem domácího celku
se do uzávěrky nepodařilo spojit

Radovan Vičar: „Hrál se spíše bojovný zápas,
začátek patřil domácím, po jejich úvodním
tlaku jsme hru srovnali a pak se i dostali do
dvoubrankovéhovedení.Domácívšakještědo
poločasu snížili. Ve druhém poločase bitva pokračovala se šťastnějším koncem pro nás. Svou
fazónu opět potvrdil David Kolář. Jen nás mrzí
zranění Peťu Koudelku, který odjel do nemocnice s rozbitou hlavou, zápas nás hodně bolel.“

Němčice nad Hanou

nás
stálo více bodů.“
Držovice

7:2
(2:1)

Branky: 0. Studený, 10. Jiříček, 47. a 49. Pěnčík, 51. a 54. Řehák, 75. Kromka – 15. a 78.
Koutný. Rozhodčí: Knoll – Vodák, Grulich.
Žluté karty: bez karet. Diváků: 50.
Sestava Němčic: Kočí – Buček, Řezáč,
Vejvoda, Frýda – Pěnčík, Jordán, Hrabal,
Kromka – Studený, Řehák. Střídali: Jiříček,
Korčák, Kopřiva, Hrbáček, Vrána. Trenér:
Pavel Voráč.
Sestava Držovic: Lošťák – Furmanets, Srbený, M. Valenta, Kolkop – Koutný, Hodulák,
Valina, Hradečný – S. Valenta, Vymazal. Střídali: Pustějovský, Budaj. Trenér: Jindřich
Skácel.
Pohledem trenérů:
Pavel Voráč: „V desáté minutě jsme vedli o
dvě branky, kdy se nám podařily dvě celkem
solidní akce, šli jsme tak do vedení. Potom začal kousat i soupeř a hra se vyrovnala. Ještě do
poločasu se mu podařilo snížit. Vstup do druhé
půle byl od nás ale zase skvělý a brzy to bylo 5:1.
Pak už se následně zápas spíše dohrával. Přišlo
mi, že soupeř se buďto nesešel, nebo nás hodně
podcenil, protože to z jeho strany nebylo úplně
ideální na to, jak jeho zkušení hráči umí zahrát.
Za tři body i sedm branek jsem opravdu rád.“
Jindřich Skácel: „Suverénně nejhorší výkon
v sezóně. V prvních deseti minutách jsme dostali dvě branky zbytečně. Pak jsme hru trochu
vyrovnali a snížili jsme. Před druhým poločasem jsme se bavili o tom, jak tyto zbytečné góly
od bojovného, ale ne moc fotbalově kvalitního
mužstva nedostat, no a v prvních pěti minutách dostaneme takové tři. Že po nakopnutém
balónu běží soupeř zcela sám na naši bránu. Za
stavu 5:1 už bylo jasno a nebylo o čem. Bylo to
vážně špatné a soupeř vyhrál zcela zaslouženě.
My jako takto zkušené mužstvo nemůžeme na
hřišti předvádět tohle...“

Tištín
Ptení

3:2
(2:1)

Branky: 6. Rudolf Návrat, 20. Hýsek, 55. Konupka – 32. Nevrla, 74. Novák. Rozhodčí:
Dömisch – Kordzik. Žluté karty: 89. Faltin
– Kohout. Diváků: 41.
Sestava Tištína: Koutský – Pátik, Bosák, Rehák, Stančík – Faltin, Rudolf Návrat, Hanák,
Hýsek – Jansa, Konupka. Střídali: Robin Návrat, Václavíček. Trenér: Rudolf Návrat.

Sestava Ptení: Grulich – Látal, Chlup, Kohout, Pospíšil – M. Doležel, Nevrla, Holinka,
Šmída – Hon, P. Novák. Střídali: Vyroubal,
S. Doležel, Přikryl, Lang. Hrající asistent:
Michal Kohout.
Pohledem trenérů:
Rudolf Návrat: „Námužonicnešlo,alevěděli
jsme, že Ptení ještě bude chtít bojovat. Myslím
si ale, že se jasně ukázalo, proč jsou oba týmy
tam, kde jsou. Šance byly na obou stranách, ale
že to tam bylo nějak extra fotbalové kvality, se
říct nedá. Bylo to spíše po nějakých nákopech,
kdy se oba celky snažily využít chyb. My jsme
se dostali brzy do vedení, a to se nám podařilo
udržet až do konce zápasu. Ve druhém poločase byl soupeř sice aktivnější, ale branky nedával
a neproměnil ani penaltu, takže můžeme být
rádi za výhru před vlastními fanoušky. Teď už
mám obavy, že příští týden do Vícova možná
ani nedojedeme.“
Michal Kohout: „Prvních dvacet minut jsme
byli tragičtí a na hřišti jsme ani nebyli. To jsme
byli jak ‚banda Janků‘, kteří se vidí poprvé, když
to řeknu na rovinu. Zaslouženě jsme prohrávali. Pak jsme se naštěstí zvedli a podařilo se nám
snížit. Ve druhém poločase si myslím, že jsme
byli jednoznačně lepší, měli jsme tam i šance,
které bychom měli proměňoval, ale nedali
jsme je. Soupeř je naopak využívat dokázal,
díky čemuž mohl slavit výhru. Nám už by ani
výhra nepomohla, nejspíše nás čeká třetí třída.“

Určice „B“
Nezamyslice

5:4
(2:0)

Branky: 16. a 66. Halouzka, 35. Vodák, 69.
Javořík, 75. Kouřil – 48. Musil, 58. Plšek, 76. a
85. oba z penalty Stejkora. Rozhodčí: Kaštyl
– Protivánek. Žluté karty: 9. Mlčoch, 75.
Rotschedl, 87. Pospíšil – 42. Hájek. Diváků:
50.
Sestava Určic: Kováč – Ježek, Pospíšil, Zelina, Hudský – Krajíček, Javořík, Mlčoch, Halouzka – Vodák, Kouřil. Střídali: Rotschedl,
Sosík, Vaverka, Rosenberg, Střebský, Nakládal. Trenér: Karel Vlach.
Sestava Nezamyslic: „Dvořák (46. J. J. Král)
– Machálek, L. Král, Oulehla, Dostálík – Musil, Hájek, Špička, Stejkora, Pleva – Přikryl.
Střídali: Pavelka, Plšek, Rus, Navrátil. Trenér:
Marek Pavelka.
Pohledem trenérů:
Karel Vlach: „Poločas byl o dva góly a fotbal byl
hodně uvolněný. Bylo znát, že už se blíží konec
sezóny. My jsme ale chtěli udržet naši domácí
pevnost.Vprvnímpoločasejsmebylilepšíahosté
mělisnadjedinoustřelunabránu.Dodruhéjsem
kluky upozornil, jak je tento výsledek nebezpečný
a varování borci samozřejmě neposlechli. Za čtvrt
hodiny bylo srovnáno. Pak přišla na hřišti bouře a
najednoutozasešlo.Nezamyslicedostalyspíšetakovélacinébrankyanámzbývalotoužjendohrát,
cožbylaletakyproblém.Zkomplikovalijsmesito
zbytečnými dvěma penaltami. Výhra pro nás je,
ale zbytečné nervy u toho. Pro diváka za dvacet
korunalesuperpodívaná.“

Marek Pavelka: „Zápas byl dobrý z obou
stran. Podle mého názoru jsme mohli jít do
vedení po jasné penaltě, kterou sudí nechal
bez povšimnutí. Vzápětí jsme dostali dvě
branky. Museli jsme zase prohrávat, abychom
na tom hřišti začali něco dělat. Do druhého
poločasu jsme nastoupili dobře a brzy jsme
srovnali. Pak jsme bohužel dostali pěkný, ale
zbytečný gól a vzápětí další dva. Nám to moc
nešlo hlavně v bráně, kde se kluci prostřídali,
oba udělali velkou chybu. Ale to se může stát
každému a těžko jim vyčítat. Jejich zaváhání
je bohužel vidět vždy nejvíc. Ještě jsme zápas
zdramatizovali, ale už to nestačilo.“

Vícov

nás
stálo více
bodů.“
Brodek
u PV

3:5
(2:3)

Branky: 16. Dostál, 45+2. Pagáč, 69. Baránek – 3., 45+1. a 70. Janura, 31. Humpolíček
(vlastní), 80. Baránek (vlastní). Rozhodčí:
Horák – Milar, Franc. Žluté karty: 22. Mlčoch, 51. Kvapil – 21. Harazin, 40. J. Matoušek, 52. L. Frys, 62. O. Frys. Červená karta:
85. Šobr (V). Diváků: 215.
Sestava Vícova: Drexa – Mlčoch, Baránek,
Humpolíček, Dostál – Ježek, Vávra, Rajnoha, Kvapil – Pagáč, Pliska. Střídali: Trnečka,
Sovík, Rozsíval, Látal, Studený, Šobr. Trenér:
Miroslav Krutovský.
Sestava Brodku u PV: Vystavěl – L. Frys,
O. Frys, J. Matoušek, Zatloukal – Kediulych,
Harazin, Grulich, Dvořák – Švéda, Janura.
Střídali: Mudrla, Zbořil, Nehera, Kordzik,
Jelínek, Němec. Trenér: Vít Hochman.
Pohledem trenérů:
Miroslav Krutovský: „Vstup do zápasu nám
vůbec nevyšel a po naší chybě šel soupeř hned
do vedení. Pak jsme dokázali srovnat, ale Brodek se zase dostal do vedení a v podstatě celý
zápas jsme jen dotahovali a opět inkasovali.
Celý zápas jsme gólově tahali za kratší konec,
ale řekl bych, že zápas byl relativně vyrovnaný.
Zase jsme si dali dva vlastní góly, to už je naše
klasika. Jinak je prostě vidět, že Brodek letošní
ročník vyhrál zaslouženě, sluší se mu pogratulovat, byl letos opravdu nejlepší. Trochu mě
mrzí, že na zápas dorazí mladý rozhodčí, který ještě potřebuje nabrat zkušenosti. Myslím
si, že zápas úplně nezvládl, to ale není nic proti
němu ani vůči výsledku.“
Vít Hochman: „Zápas byl zvládnutý na
jedničku ode všech. Řekli jsme si, že i když
už máme jistotu, půjdeme za vítězstvím a
potvrdíme, že jsme vyhráli zaslouženě. Čekali jsme, že nás bude chtít Vícov zdolat. Po
stránce herní si myslím, že tak jak byl Vícov o
něco lepší u nás, tak tentokrát jsme to byli my.
V podstatě ze třech branek dal dvě branky po
našich chybách a myslím si, že jsme soupeře
přehrávali. Všichni to odmakali na jedničku.
Místy to byla i válka a trochu to soupeř neunesl. Za to patří kredit našim útočníkům, že to
vydrželi a nepouštěli se do zbytečného oplácení. Opravdu se zase ukázalo, že mám důvod
být na mužstvo pyšný.“
(jaf)
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POSTUPOVÉ OSLAVY V BRODKU
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BRODEK U PROSTĚJOVA Vítězství ve 23. kole
Přeboru OFS Prostějov – II. třídy znamenalo pro domácí celek Brodku u Prostějova proti poslednímu
Tištínu jistotu titulu okresního přeborníka a postup
do krajských soutěží, který se sportovní cestou podařil po 42 letech. Chybět tak nemohla následná oslava, v jejímž důsledku vzalo za své pracovní pondělí.
Většina hráčů už ale s touto variantou počítala, takže
to neznamenalo žádné větší komplikace.
Hned po závěrečném hvizdu dali hráči už na hřišti průchod emocím, kde si vychutnali
první chvíle radosti, navlékli na
sebe připravená trička a rozlili připravené šampaňské. Po
prvních minutách se mužstvo
přesunulo do šatny, kde party
pokračovala až do pozdních
nočních hodin a spontánní
oslava tak proběhla, jak se sluší a patří.
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BRODEK U PROSTĚJOVA Necelé dva roky je
u mužstva Brodku u Prostějova Vít Hochman (na
snímku). Na podzim 2020
přebíral mužstvo bez bodu
na předposlední příčce. Od té
doby s ním jde ale neustále nahoru a ještě v témže roce získal okresní
pohár. Letos už před startem sezóny
ohlásil jasný cíl, a sice postoupit do
krajských soutěží. A tuto vizi jeho
mužstvo splnilo téměř beze ztráty kytičky – letošní ročník opanovalo. Po
zisku triumfu ho jeho svěřenci náležitě zmáčeli, následně si našel čas i pro
první postupový rozhovor.

Jan FREHAR

Foto: Jan Frehar

yy Jaké jsou první pocity po postupu?
„První pocity jsou vynikající. Euforie,
nadšení. První, co si vybavím, je ale
neskutečné penzum práce, která za
tímto úspěchem je. Myslím si, že nikdo
nepracoval tak tvrdě jako my. Ať už během covidu, tak i po něm. A za co jsem
opravdu rád, tak když jsem přede dvěma roky přišel, kluci si šli především
zahrát. Teď je to jiné. A výjimečně se
i pochválím, i když to nedělám rád, tak
se mi podařilo do nich dostat myšlení, že si jdou zahrát s tím, že o něco
hrají. No a kluci se toho chytli na
výbornou. Podle toho pracovali

a zaslouženě to dopadlo takto. Kvalitou
i pílí si troufám říct, že jsme byli letos
odskočeni. Navíc já jsem po postupu
sahal už jako hráč třikrát nebo čtyřikrát,
ale nikdy se mi to nepodařilo. Jako trenér
to zažívám už potřetí. Jsem rád, že si to můžu
s kluky vychutnat. Snad to pak někdo z nich
zažije také i jako trenér.“
yyJen ve druhém kole jste nezískali ani
bod. Jinak je to neuvěřitelná jízda. V čem
bylo kouzlo, že se podařilo udržet takovou sérii?
„Budu se opakovat, ale ta porážka jde za
mnou a postavit to jinak, možná bychom slavili ještě o týden dříve. Je to škoda, ale zase
projít to úplně beze ztráty, to bychom možná
chtěli až moc.“ (úsměv)
yy Jak náročné bylo udržet takovou formu. Přeci jen nějaký propad formy dolehne na každého.
„Jak sám vidíte, tak nepřišel. Ale já to všechno přičítám tomu, že ať už jsem byl kdekoliv
jako hráč, trenér, tak to vždycky bylo o pracovitosti. Obrovsky to těm klukům přeji,
protože vím, jak pracovali. Taky vidím, že to
je mladé a perspektivní mužstvo, které ještě
nemuselo říct poslední slovo. K tomu tam
je Burák a Zbořa (Tomáš Bureš a Petr Zbořil
- pozn. red.), kteří tomu dodali klid, a jinak to
stojí na mladých hráčích.“
yy Je někdo, komu by patřilo speciální
poděkování za dostavený úspěch?
„Když bych to vzal od začátku, tak velký dík
patří bráchovi Jirkovi Hochmanovi a Jardovi
Novákovi, kteří tady obnovili před lety žáčky.

Následný obrovský dík patří Radku Kolaříkovi, ten mládež v posledních letech dělal téměř sám
a dosahuje s ní úspěchů. Stejně tak
bych mohl jmenovat celý výbor a řadu dalších lidí. Je to zásluha opravdu všech.“
yy Už před sezónou jste mluvil o tom jako
jeden z mála, že budete chtít hrát o postup.
„Když jsem k tomu přede dvěma roky nastoupil a řekl jsem jim, že chci postoupit do
kraje, tak si klepali na čela. Já jsem ale viděl
velmi kvalitní mužstvo, které když se nechá
zblbnout takovým magorem, jako jsem já,
tak to může dokázat. A ono se to opravdu podařilo. Říkal jsem to klukům už předtím a teď
to můžu říct i veřejně, že pevně věřím, kdyby
se dohrála loňská sezóna, tak jsme vyhráli i ji.
Sice jsme měli devět bodů ztrátu, ale když
jsem viděl, jak se prezentujeme, tak bychom
to ještě mohli dotáhnout.“
yy V příštím roce se tak můžete těšit na
I.B třídu Olomouckého KFS. Sice je ještě
brzy, ale co od toho očekáváte?
„Euforie sice nyní je, ale samozřejmě už teď
myslíme na další sezónu a víme, že je to závazek. Bude to zase především o práci a mužstvo musí jít za trenérem, ať už to budu já,
nebo kdokoliv jiný. Pokud tento vztah bude
fungovat a mužstvo bude pracovat, jak by
mělo, tak se výsledky jistě dostaví.“

yy O vynikající partě už toho padlo hodně. Co ale bylo třeba a co na kluky nejvíce
platí?
„Já jsem trenér, který dost často zvyšuje hlas.
(smích) Když bych se ale ještě vrátil k té partě, tak ta se postupně formovala od mého
nástupu, kdy někteří z hráčů odešli, jiní zase
přišli. Tyto kroky jednoznačně vyšly. Nejvíce
obdivuhodné pro mě v rámci té party bylo
soustředění, kde jsme byli v březnu. Mně
přišlo, že jsem tam se žáky, nikoliv s muži.
Nastavili jsme si tam určitá pravidla a kluci
je dodržovali. Žádné nějaké bujaré večírky,
ale opravdu se dřelo, a i to bylo následně v sezóně znát. Zásadní bylo, že fungovali starší
hráči, na které se postupně nabalili i mladší,
vše si sedlo. Pak tu mám ještě jeden příklad,
který mluví asi za všechno. Byla tady průtrž
mračen, kde mě naštvali, v té průtrži jsem je
poslal běhat sprinty na hřiště. Sice to chvíli
vypadalo na větší hádku, ale pak Jara Matoušek jako kapitán zavelel: ‚Hoši, trenér to řekl,
tak jdeme.‘ A i tohle přispělo ke zformování
této party.“
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BRODEK U PROSTĚJOVA Oslavy si užíval se vším
všudy společně se svými spoluhráči a stranou nezůstaly
emoce, které běžně takto najevo nedává. Den před rozhodujícím zápasem se navíc Tomáš Bureš (na snímku)
oženil, takže víkend měl značně nabitý. Nezbývá než
mu k oběma událostem pogratulovat. V rámci oslav
jsme také jednoho z hlavních tahounů celé sezóny vyzpovídali a bývalý ligový brankář, který nyní nastupuje
na pozici stopera, nemálo překvapil, když prozradil, že hráčů, kteří mají rádi fotbal a jsou skvělí svým charakterem.
paradoxně nejlepší, co k tomuto historickému postupu Pak se to samozřejmě nabalilo na starší generaci a začalo se
pomohlo, byl covid.
poctivě pracovat na trénincích i v zápasech. Vznikla vynikající parta, dobře namixované mládí a zkušenost. Zapomenout
Jan FREHAR
nesmím ani na toho blázna, který to tady vede.“ (smích)
yy Jak náročná byla cesta až k titulu přeborníka okresní yy Vy jste s Petrem Zbořilem takoví dva matadoři, ktesoutěže?
ří hlídají na hřišti i mimo něj, aby všechno fungovalo,
„Byla samozřejmě těžká. Vyhrát jakoukoliv soutěž je vždyc- případně mladým klukům poradili. Jak náročné to je
ky těžké. A je úplně jedno, na jaké úrovni hrajete. Dlouho- ukočírovat?
dobá soutěž ale nelže a nedá se zvítězit, pokud si to opravdu „Musím říct, že je obrovské štěstí, že kluci mají opravdu
nezasloužíte. Jsme rádi, že jsme letos ukázali, že jsme byli charakter a na nic si nehrají. Často vidím, jak je to jinde
nejsilnější.“
těžké, že si nedají říct a spíše se hned uráží. Tady ti kluci ale
yy Už loni se tvořila silná parta. Za letošní ročník jste plní všechno, co jim řekne ať už trenér, nebo třeba právě
prohráli jediný duel v základní hrací době. Čím to, že se my starší. A i když by třeba raději hráli jinak, tak to vezmou
podařilo udržet vynikající formu během celého ročníku? a přijmou, což je obrovské plus. Zkrátka nebrblají, nefňu„Nejlepší věc, která se mohla stát, byl podle mého názoru kají a neurazí se. I proto jsme nyní tam, kde jsme. Opravdu
covid. Ač to zní opravdu podivně, tak na tom něco bude. zaslouží obdiv.“
Všechno se zastavilo a tady se během té pauzy začalo praco- yy Příští rok čeká I.B třída Olomouckého KFS. Bude
vat s dorostem. Ukázalo se, že je tu řada zajímavých mladých i s vámi na hřišti?

„Fakt nevím. Do žádné jiné pozice se ale nechystám.
Bude mi čtyřiačtyřicet, občanka bohužel nelže. Ale
určitě to budu chtít minimálně zkusit. Když
kolem mě někdo dvakrát proletí jak nůž
máslem, tak zahodím kopačky a půjdu se
přesunout na tribunu.“ (smích)
yy Oslavy už jedou v plném proudu, bude to dnes náročné i pro
vás?
„Je to jak pro koho. Kluci si to určitě užijí, o tom nepochybuji, protože ta spontánnost po postupu je
vždycky největší, v tom je to krásné.
Já jsem šel ale na druhý den do práce,
takže to bylo jen s rozumem a ráno
zpátky do reality. Ale většina kluků si
vzala volno, takže takový Jara Matoušek a další tahouni to vzali zodpovědně.“
(úsměv)

Foto: Jan Frehar
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Veterán Aleš Schuster se loučí. Kariéru mu zkrátilo zranění nohy

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

yy Do Prostějova jste se později
po nějakých dvaceti letech vrátil. Jaké to bylo, hrát zde tehdy a nyní?
„Kdysi mi bylo sedmnáct,
byl jsem zde na rozehrání,
to se v Prostějově hrála také druhá liga, ještě
na starém stadionu, na
Železárnách. Asi jsem to
bral trochu jinak. Tehdy
jsem byl na rozehrání,
hostování, nijak moc jsem
to nevnímal. Až teď, když
jsem se vrátil, se mi to vše
obnovilo. Viděl jsem starý stadion, i když se hrává na jiném.
Ten první půlrok nebyl nachystaný, takže se podle mě zaslouženě
spadlo zpět. Měli jsme rok na to,
abychom se my hráči a také vedení nachystali na opětovný
postup. To se povedlo,

Hned po zápase jsem v noci nemohl
vůbec spát. Převaloval jsem se, nedalo
se pohnout nohou, jak mě v kyčli píchalo.
Už v té době jsem věděl, že to bude problém...
„Nic konkrétního zatím nemám.
Vůbec netuším, kam bych se teď
vydal. Každopádně ať budu dělat
cokoli, bude to úplně něco jiného.
Bude to nový začátek. Musím si
tím projít. A uvidím, co to přinese.“
yy Měl jste myšlenky na to, že
byste se stal trenérem nebo třeba manažerem jako Karel Kroupa?

vizitka
ALEŠ
SCHUSTER

Michal
SOBECKÝ

22060910979

yy Jak vzpomínáte na své fotbalové začátky mezi dospělými?
„Nakoukl jsem v Brně do třetí ligy
v sedmnácti letech. Potom jsem
přestoupil do Zbrojovky, která mě
na půl roku poslala do Prostějova
na hostování, z tehdejšího LeRKu
jsem šel ještě na dalšího půl roku
do Holice. Potom jsem se už vracel
do prvoligového týmu Brna. A nějakých šest či sedm let jsem tam
vydržel. Začátky byly určitě pěkné,
byl jsem v reprezentační jedenadvacítce, poznal jsem spoustu hráčů, kteří to dotáhli až do zahraničí.
Mám za sebou také hodně cestování. A pochopitelně stovky zážitků.“
(úsměv)
yy Na který zápas nebo na které
angažmá nejraději ve své kariéře
vzpomínáte?
„Asi některý z lepších zápasů ve
Zbrojovce. To jsme hráli pohár,
v Intertoto Cupu jsme se dostali
třeba daleko. Ten už dnes ani neexistuje. Hráli jsme ale dokonce
i s Villarealem. Už si ani nepamatuji, jak jsme se tehdy dostali daleko.
Ale určitě byl tehdy plný stadion
na Zbrojovce. Zážitky byly hlavně
z mezinárodních zápasů skvělé.
Kvůli takovým se fotbal hraje.“

„Mě to k trénování nikdy moc netáhlo. Pořád jsem hrával fotbal. Až
je pak ale definitivní konec, tak je
to jiné. Určitě nějaké takové myšlenky přicházejí. Ale nevím… Potřebuji minimálně ty dva měsíce,
co mám na rekonvalescenci. Můžu
během té doby přemýšlet, zda fotbal u sebe posunu ještě dál. Akorát
z jiné strany.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

hned jsme postoupili zpět. A zažil
jsem zde krásné roky. V uplynulé
sezóně jsme měli šanci po podzimu bojovat i o baráž o ligu. Ale
poslední půlrok se nepovedl…“
yy V Prostějově jste hrál pod
řadou trenérů. Pod kým se vám
hrálo nejlépe?
„To bych nechtěl rozlišovat, pod
kým se mi hrálo lépe a pod kým
hůře. Vzpomínám rád na všechny
trenéry. Pod každým jsem hrával
pravidelně, neměl jsem žádné spory s nikým. Vždy šlo o to, jak jsem
se cítil fyzicky připravený. Když
jsem na tom byl dobře, cítil jsem
se tak i během zápasů na hřišti. To
se odvíjelo od tréninků.“
yy V posledních letech jste nastupoval s o generaci mladšími
hráči. Omládl jste vedle nich?
„Určitě ano. Takhle bych to klidně řekl. (zasměje se) Už nad nimi
nějaké roky mám. A vždycky, když
jsem přišel do kabiny, cítil jsem se
mladší, protože probírali jiné věci
než jinde… Podobná jsou moje
děcka doma. Samozřejmě jsem

omládl, cítil se dobře. Když potom
byla delší pauza, tak na mně bylo
vidět, jak jsem pomalu stárl a stárl.
A těšil jsem se na příští tréninky, až
se potkáme.“
yy Takže jste mládl na hřišti.
A tím víc, čím jste měl mladší
spoluhráče?
„Přesně tak. Mně to tak vyhovovalo. Posouval mě fakt, že jsem jim
stačil, cítil se dobře, a když jsem
neměl zdravotní problémy, šlo to,
tak jsem se fakt cítil dobře.“
yy Právě to zdraví. Vy jste tuším
odehrál poslední zápas na Dukle…?
„Bylo to s Duklou, ano.“
* Věděl jste už po zápase, že je to
konec? Nebo jak jste to viděl do
dalších měsíců, případně let?
„No, hned po zápase jsem v noci
nemohl vůbec spát. Převaloval
jsem se, nedalo se pohnout nohou, jak mě v kyčli píchalo. Už v té
době jsem věděl, že to bude větší
problém a bude asi potřebovat
zákrok. Netušil jsem ale, třeba ani
teď nevím, co bude po zákroku,

jestli budu moct nastoupit alespoň
v nějaké nižší soutěži. Je to vše otevřené a čekám až podle toho, jak
dopadne operace.“
yy O konci kariéry ve vašem případě jste začal uvažovat kdy?
„Už v průběhu sezóny jsem si říkal, že to po půlsezóně zabalím.
Určitě v profi fotbale. A při práci
bych hrál nějakou nižší soutěž
na Brněnsku. Už jsem se k tomu
odhodlal, ta operace to dorazila
úplně. Takže už není co rozmýšlet
dál.“
yy Jak hodnotíte komentáře Ladislava Dudíka či Františka Jury,
že jste ve svém věku nebyl jen
platným, ale často také rozdílovým hráčem?
„No, tak to se dobře poslouchá.
(pousměje se) Tyto řeči mě omlazovaly a držel jsem se i díky tomu
fyzicky i psychicky. Pomáhalo mi
to. Ale jednou to skončit muselo.“
yy Zmínil jste fotbal na Brněnsku a také práci. Víte už, v jakém
oboru se budete pohybovat?

✓ narodil se 26. října 1981 v Brně
✓ profesionální ligový fotbalista,
✓ do konce sezóny 2021/2022 hráč 1.SK Prostějov
✓ nejčastěji hrál na postu stopera, ale působil i jako defenzivní
záložník
✓ s fotbalem začínal v brněnských klubech FC LeRK Brno
a FC Stavo Artikel Brno
✓ následně se stal hráčem 1.FC Brno, odkud byl na hostování
v druholigovém SK LeRK Prostějově (2001, 7 zápasů)
✓ poté zamířil do HFK Olomouc, aby se vrátil do kmenového klubu
(nástupcem Zbrojovky), za který odehrál i se svým druhým
angažmá dohromady 150 utkání
✓ od září 2006 šel na hostování do Bystrce, která se pro tuto sezónu
2006/07 probojovala do 2. české fotbalové ligy, kde však
byl usvědčen z korupce a dostal trest zákazu činnosti na 6 let
(tento mu byl zkrácen na 3 léta)
✓ po aféře se stal krátce hráčem bosenské Zvijezdy Gradačac,
ale v ani v bosenské lize nemohl kvůli trestu nastoupit
✓ na další starty v nejvyšší soutěži si musel počkat až do roku 2011,
kdy se stal hráčem FC Zimbru Kišiněv, v Moldavsku byly
ale problémy s výplatou peněz
✓ v červnu 2013 dostal hráč šanci na zkoušce ve Zbrojovce Brno,
která byla úspěšná a hráč za Brno nastoupil v sezóně 2013/14,
v podzimní části sezony odehrál 9 ligových zápasů.
✓ v létě 2016 se přesunul do Prostějova, kde si vybudoval velký
respekt a po větší část angažmá byl také kapitánem eskáčka
✓ působil v mládežnických reprezentačních výběrech
České republiky v kategoriích U20 (1 zápas) a U21
(17 zápasů a 1 vstřelený gól)
zajímavost: patřil k nejstarším hráčům F:NL, v uplynulé sezóně
byli na soupiskách čtyři čtyřicátníci, a dokonce jeden
padesátník, ale jen exkapitán 1.SK Prostějov a brněnský
Zavadil aktivně do zápasů zasáhli

22042710701

PROSTĚJOV Na mladé hráče
sází vesměs druholigové fotbalové
týmy v České republice. Jen málokdy se v některé ze sestav vyskytne
více než jeden či dva třicátníci. Jsou
však dva hráči, kteří do tohohle
úplně nezapadli. V Brně to byl na
podzim Pavel Zavadil, v Prostějově zase Aleš Schuster (na snímku).
A právě dnes již s exkapitánem
eskáčka a velezkušeným obráncem s prvoligovou minulostí, jsme
si popovídali nejen o konci jeho
profesionální kariéry. Čtyřicetiletý hráč strávil velkou část právě
na Hané, konkrétně zde působil
necelých sedm sezón. Za sebou má
úspěšnou kariéru, v níž nechybí
ani přes tři stovky duelů v nejvyšší
soutěži.
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Začátek přípravy už ve čtvrtek!

Na zkoušku přichází
novosadský Kirschbaum
PROSTĚJOV Už jen dny počítají do začátku letní přípravy fotbalistů 1.SK Prostějov. Nyní by tak měly finalizovat úpravy kádru. Zatím zde však panuje celá řada neznámých. A nic na tom
zatím nezměnila ani avizovaná spolupráce s Baníkem Ostrava
a brněnskou Zbrojovkou.
měla trvat něco přes dva měsíce.
Na ladění kádru je tak ještě dost
času. Aktuální práce na něm se
pro Večerník
ale, jak připouští předseda klubu
František Jura, dolaďují. „Vypadá
Michal
to, že minimálně dva hráči z BaníSOBECKÝ
ku přijdou. Tam je to domluvené,
Už ve čtvrtek 16. června začíná let- dolaďují se ale podmínky s hráči.
ní příprava 1.SK Prostějov. Ta by Ale zatím není nic podepsané. Trochu se nám to komplikuje,“ uvedl
exkluzivní pro Večerník předseda
1.SK Prostějov.
Okomentoval i chystanou spolupráci s brněnskou Zbrojovkou,
která se po roční pauze vrátila do
ligy. „Za hráče požadují příliš veliké odstupné, není to jednoduché,“
Známe trenéra a hráèe poznamenal Jura.
Pár hráčů už ale domluvených na
mìsíce kvìtna
zkoušku je. Vesměs jde o plejery
Prostějov (sob) – Se sezónou z nižších soutěží. „Walla a Elbel
skončilo také pravidelné hlaso- jsou jistí, dále Gáč ze Senice a nově
vání o nejlepšího trenéra a hráče také Kirschbaum, to je kmenový
měsíce. Tentokrát se dostalo na hráč Nových Sadů. Ale je to šikovOpavu a Chrudim. Za Opavu ný plejer, takže jsme ho přivedli na
totiž nastupoval teprve jedna- testy,“ uvedl k novému jménu šéf
dvacetiletý záložník Denis Dar- prostějovského klubu.
movzal. Prožil skvělou sezónu, Marek Kirschbaum je dlouholepřipsal si sedm tref. Na hřišti byl tým hráčem Nových Sadů. Dvapravidelně hodně vidět. I květen
se mu povedl, dokonce dal bran- cetiletý obránce pravidelně v akku rezervě Sparty. A tak zatímco tuální sezóně hrál divizi a plnil tak
dříve hrál spíše sporadicky, nyní trochu roli „zlého“ muže, když načasto dostával plnou porci minut střádal hned dvanáct žlutých karet.
v zápase. Opava se i díky jeho ce- Jinak ale zatím jistota příchodu
losezónnímu příspěvku dostala u celé řady hráčů neplatí. O příaž do baráže o ligu. V ní už Sle- chodu se mluvilo u mladších hrázané střelecky mlčeli. A nic na čů, jako jsou Mach nebo Lhotecký,
tom nezměnil ani mladý zálož- kteří byli z Brna odesláni do nižník. Jiné starosti než Opava měla ších soutěží, Lhotecký konkrétně
Chrudim. Ta se po podzimu v Kroměříži a Mach v Blansku.
potácela jen těsně nade dnem.
Hrozil jí sestup a vedení klu- Jenže… „Hráči z Baníku a ze Zbrobu tak sáhlo po změně. Tou byl jovky zkrátka zatím nejsou dotažekouč Radek Kronďák. O půl roku ní. Celkově by z těchto klubů mělo
později mohl být na svou práci přijít pět hráčů,“ uklidňuje příznivpyšný. Chrudim nově sahala po ce Jura.
středu tabulky, hlavně však zcela Otazník navíc nadále visí i nad nězměnila styl hry i její produkti- kterými stávajícími hráči. Nadále
vitu, tým pravidelně bodoval, na třeba není jisté setrvání brankáře
jaře zapsal jedinou prohru. A se- Michala Bárty a obránce Daniela
stupové starosti mohli hráči Vý- Bialka. „Jdou do přípravy, během
chodočechů pustit z hlavy už tři ní se uvidí,“ potvrdil František
kola před koncem ročníku.
Jura.

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Langer ovládl statistiky
„béèka“ Sigmy
Prostějov (sob) – Není to tak
dlouho, co se v prostějovském
dresu proháněl Štěpán Langer. Jeho angažmá v sezóně
2020/2021 ale bylo krátké, do
týmu se natrvalo neprosadil
a vrátil se do Sigmy Olomouc.
V rezervě tohoto klubu se stal
velice důležitou oporou mužstva.
Štěpán Langer odehrál v uplynulé sezóně všech 30 zápasů týmu.
A odehrál také nejvíce minut ze
všech hráčů Olomouce a celkově
patřil k nejvytíženějším hráčům
v soutěži. Celkově zaknihoval
2510 minut na hřišti. Všechny zápasy začal v základní sestavě, další tři utkání přidal záložník ještě
coby hráč „A“ týmu Olomouce.
Co je ale pro tým ještě důležitější, Langer byl také nejlepším
střelcem týmu. V ročníku nastřílel hned šestnáct branek. Výrazně
tak přispěl k postupu mužstva do
druhé nejvyšší soutěže.
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Prostějov (sob) – Kluby napříč
soutěžemi v aktuální době neprochází pouze změnami hráčskými, ale také manažerskými.
Jedna z nich potkala také Viktorii
Žižkov. Ta v nedávné době přišla o služby funkcionáře Jiřího
Rývy. Ten přitom s pražským
klubem spolupracoval dlouhodobě. A dvakrát byl u toho, kdy
klubu hrozil krach a pád. V obou
případech mu pomohl. „Je čas jít
dál. S Viktorkou jsem prožil podstatnou část života, už potřebuji
vysadit. Navíc ve vedení teď stojí
mladá krev a nebudu zapírat, že
v pohledu na některé věci a rozhodnutí se naše názory různí.
Ale to je normální,“ cituje teď už
bývalého funkcionáře žižkovský
web. Legendární Viktorka v nedávno skončeném ročníku F:NL
sestoupila po šesti sezónách ze
druhé ligy. Klub přitom patří
k pravidelným účastníkům soutěže. Během posledních třiceti let
strávil ve třetí lize pouze jedinou
sezónu.

Záloha vypadá opět slibně,

rezervy jsou jinde
Prostějovské eskáčko má za sebou trochu rozporuplnou sezónu.
Mužstvo trenérské dvojice Šmejkal-Šmarda skončilo na 11. místě. Oproti původním cílům bída,
oproti situaci, která koncem sezóny
hrozila, ještě dobrý výsledek. Tým
dostával řadu branek, sotva z toho
ale vinit v tomto případě brankáře
Michala Bártu, který si počínal více
než obstojně. Eskáčko tak prohrávalo, nedařilo se mu. Ne všechna
odpovědnost ležela na hráčích, jednoduše už neměli kde brát síly. Jako
rozhodující se ukázalo to, že byl
tým nepočetný a bojoval navrch se
zraněními.
Po sezóně tak nastala situace, kdy
ji jako celek nebylo možné hodnotit pozitivně. Velký třesk ale nebyl
v zájmu klubu, několik změn však
nastalo. Odchází Jakub Urbanec, což je nemalá ztráta, odchází
Jakub Kopřiva, kde platí totéž.

RYCHLÝ
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A skončil Aleš Schuster. Zde asi
netřeba dalšího komentáře. Navíc
dalších pár hráčů sice nastoupí do
přípravy, nicméně není stoprocentně jisté, zda je v prostějovském dresu uvidíme.
Pokud se po těchto odchodech zaměříme na jednotlivé posty, nejlépe na tom aktuálně je záloha.
V týmu zůstávají Solomon Omale,
Jan Koudelka, Robert Bartolomeu
a Vasil Kušej. To všechno jsou hráči
stále ještě mladí (v případě Omaleho a Kušeje to platí dvojnásob),
kvalitní, hráči, na kterých se dá
stavět. Navíc v případě potřeby
je schopný zaskočit i Stříž nebo
Zapletal. Pokud zde klub vhodně
doplní, zejména na středu zálohy, který se po odchodech Jiráčka,
Kopřivy a Suse trochu rozpadl, záloha může být znovu největší silou
Prostějova. Ostatně trenér Daniel
Šmejkal to trefil, když prohlásil, že

chyběla lepší práce hráčů ve vápně.
Mezihra byla naopak kvalitní.
Záloha tedy nadále nevypadá špatně. Jenže co jinde? Klíčové možná
bude udržet brankáře Bártu. Největší problém ale panuje v obraně
a v útoku. Týmu zůstal Schaffartzik, což je pro obě strany skvělá
zpráva. Tento hráč dodal do hry
klid, zkušenosti i góly. Bialek by
mohl po návratu trenéra Šustra
znovu ožít. A pak je tu Lubomír
Machynek s Michalem Zapletalem.
Vše. Plyne z toho, že je načase přivést ideálně dva stopery. Pokud se
tedy klub chce vrátit k tomu, že bude
mít každý post zdvojený. O útoku se
netřeba bavit. Mít znovu jen jednoho útočníka, který se navíc často
zdravotně trápí, je prostě málo.
Přestože má ale eskáčko z pohledu
kádru stále na čem pracovat, základ, na kterém se dá stavět, zde
rozhodně je.
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PROSTĚJOV Patří ke stálicím prostějovské sestavy. A v posledních šesti letech se vypracoval v hráče, který hraje pravidelně
a drží si výkonnostní standard. Uplynulá sezóna ale Lubomíru
Machynkovi skončila předčasně. Brzy na jaře se totiž zranil. A po
dalším poranění přišla nedobrovolná, hlavně pak dlouhá pauza.
Do konce sezóny se již na trávníku neobjevil. Ani mezi náhradníky. Nicméně osmadvacetiletý zadák by měl v Prostějově hrát
i v další sezóně.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
yy Jak byste zhodnotil nedávno skončený ročník?
„První část nebyla úplně špatná, drželi
jsme se nahoře kolem pátého místa. Měnili se trenéři, takže to vždycky trvalo, než
si to sedlo. Ale podzim špatný nebyl. Ve
druhé části sezóny si to ovšem moc nesedlo. Měli jsme hodně zraněných hráčů,

drtivou většinu odehráli stejní kluci ať už
kvůli zraněním, nebo kartám. Nedařilo
se ani tolik výsledkově. Druhá polovina
ročníku určitě nesplnila všeobecné očekávání, tedy držet se stále nahoře a kdyžtak atakovat barážové příčky. Z týmového pohledu to nebylo optimální.“
yy A co po osobní stránce?
„Z osobního hlediska převažují negativa,
protože jsem absolvoval víceméně jen tu
první část sezóny... Tam jsem měl trochu
smůlu a trochu i svou vlastní blbostí jsem
vypadl. Přišel covid, potom jsem odehrál
nějaký zápas, měl jsem červenou kartu
a po ní trest. Na jaře jsem navázal zraně-

ním, odehrál jsem pár zápasů a hned se
zase zranil. Z osobního hlediska tedy
sezóna vůbec vydařená nebyla. A ještě
pořád nejsem ve stavu, že bych se mohl
zapojit. Teď pracuji na tom, abych se co
nejdříve dostal na hřiště.“
yy Na jak dlouho svou pauzu ještě
vidíte?
„To je dost těžké říct. Jsem dva měsíce
po operaci a v tom koleni ještě nemám
ani plný rozsah pohybu. Pokračuji na
rehabilitacích, potřebuji koleno patřičně
zpevnit. Navíc ve fotbale kolena dostávají zabrat. Musím tedy zpevnit koleno,
posilovat nohy, pak doktor rozhodne,
kdy se budu moci vrátit. Nevím, neznám
předpověď. Ale přípravu určitě nestihnu.
A zapojím se nějak…. No, nevím, radši
nebudu říkat kdy, abych pak nebyl zklamaný, bylo by to proti mně. Budu dělat
vše pro to, abych se zapojil co nejdřív.“
yy Je pro vás uklidňující, že vám s ročníkem neskončila také smlouva?
„Ano, to určitě. Mám kontrakt do zimy

2023. V tomhle smyslu je to určitě dobré.
Ale na druhou stranu nic nedělám, pohyb mi chybí, takže to je jen takové, že se
mi dík smlouvě daří nějak přežít.“
yy Na trenérskou lavičku se vrátil Pavel Šustr. Co na tuto změnu říkáte?
„No, docela chápu, že pana Šustra chtěli
zpátky. Jak jsme pod ním hráli, tak jsme
předváděli skvělý fotbal, získávali jsme
body a skončili třetí, což je skvělé umístění. Předpoklad je takový, že trenér na tu
práci naváže. A v dalším ročníku budeme
hrát líbivý fotbal, fyzicky náročný a takový, co bude lidi bavit.“
yy V týmu zůstává kostra, či spíše taková kostřička, hráčů. Jako jste třeba
vy, Jan Koudelka nebo David Píchal.
Jak tuto skutečnost berete?
„Jo, tak je to samozřejmě dobře. Na druhou stranu, jak jste říkal, je to spíš už jen
taková kostřička. Velkou osobností byl
v té kostře i Aleš Schuster, ten skončil. Jak
říkáte, je nás tam jen pár, čtyři pět lidí, kteří už jsme v Prostějově dlouho. Dalších

deset patnáct lidí se bude
muset přivést. Já osobně
jsem ale rád, že tito kluci zůstávají. Že nepřijdu do šatny
a nebudu tam jediný z těch
minulých let.“
yy Jak nyní trávíte volný
čas, když máte omezenou možnost přípravy
a pohybu?
„Procházím rehabilitačním

doma se synem. To je jediná věc, co to
zachraňuje. Mám doma čtyřměsíční
miminko, tak si ho takhle užívám.“
(úsměv)

cyklem, chodím
hodně plavat. Teď už je koleno
v takovém stavu, že už by snad šlo jezdit
na kole, takže zkusím zapojit kolo. Ovšem v rehabilitacích ještě budu určitě pokračovat. Potom na to naváže posilovna
a následně snad už práce s míčem. Podle
toho, jak to bude vypadat. Teď jsem 1DT¾PEG.WDQOÊT/CEJ[PGMO¾\CUG
doma, dělám, co se dá. Nějaké balanč- DQWQDVÊåPQWUG\ÐPWRNPQWPGFQDTQXQN
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ní věci, rehabilitace a bazén. A jsem
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„Skvělou muziku skloubíme s výborným jídlem,“
zve na sobotní Burger Fest organizátor Petr Zlámal

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Petr
KOZÁK
a Michal KADLEC
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yy Zahajujete další sezónu Rock
Maier Festu, a to už tuto sobotu,
kdy se na pláži U Vrbiček uskuteční Burger Rock. Jak jste jako hlavní
organizátoři připraveni?
„Připraveni jsme dokonale, i když
jsem ještě nemluvil se svatým Petrem
a neptal jsem se ho, jaké nám připraví
počasí. (úsměv) Chtěli bychom ale navázat na loňský rok, kdy tuto akci navštívila spousta spokojených lidí. A to
jak s muzikou, tak s nabízeným jídlem. Letos jsme nový ročník Burger
Rocku obohatili tím, že jsme oslovili
společnosti, které se výrobou burgerů
zabývají profesionálně. Například jde
o firmu Lobster z Olomouce, která
spolupracuje se známým kuchařem
Paulusem. Jsme rádi, že jsme v rámci této akce opět skloubili skvělou
muziku s výborným jídlem. Člověk

by se měl přece dobře najíst, napít
a poslechnout si kvalitní hudbu tak,
aby měl všechny ‚orgasmy‘ spojené
s kulturou i vynikající gastronomií
pohromadě.“
yy Na co se podle vás mají návštěvníci Burger Festu v sobotu nejvíce
těšit?
„Hodně si slibujeme a jsme zvědaví
na nabídku již jmenované společnosti
Lobster. Mimo to bude nabízet burgery třeba David Musil, který má nádhernou kavárničku v Mostkovicích. Co se
týká kulturního programu, zavzpomínáme na staré dobré časy a naše rockové mládí. Vystoupí oblíbená kapela
Keks PV, která budou hlavním tahounem celé akce. Tu pak na pódiu doplní revivalové skupiny Deep Purple
ze Zlína, nově vzniklá formace Uriah
Heep, Suzi Quatro a také kapely STZ
a 19 Rumů. Jen připomenu, že kapela
Deep Purple patří k absolutní špičce
českých revivalových skupin a formace Uriah Heep bude předkapelou skupiny Olympic při jeho vystoupení na
prostějovském náměstí dne 4. srpna.“
yy Zmínil jste, že loňský Burger Fest měl velký návštěvnický

úspěch. Věříte tedy, že se z této
akce stane dlouhodobější tradice?
„Věřím tomu, že na plumlovské
přehradě založíme stejnou tradici,
jakou mají podobné akce třeba v olomoucké Šantovce. Ale sobotní akce
nebude jen o burgerech, máme pro
návštěvníky připraveny i mnohé jiné
speciality z gastronomického prostředí. Takže opravdu jsem přesvědčen,
že jsme založili novou tradici. Ostatně
před lety jsme jako první v prostějovském regionu začali pořádat gulášový
festival a po nás to přebírali mnozí
jiní organizátoři. Ale je to dobře, lidé
se sejdou, pobaví se u dobrého jídla.
A tak to má být.“
yy V rámci celého seriálu Rock
Maier Festu pak budou následovat ještě další dvě události. Můžete
zmínit, o co půjde?
„Následovat bude v pořadí již patnáctý ročník Rock Memory Festu,
se kterým jsme začínali v roce 2008
ještě na pláži u pana Lázničky. Vystoupí prostějovské kapely, které
patřily ke koloritu hudební scény
v osmdesátých letech minulého
století. Třetí a poslední akcí bude již
zmiňovaný Guláš Rock Fest, kde se
kromě opět výborných kapel objeví
i atrakce pro děti v podobě kolotočů
nebo skákacích hradů, uspořádáme
také vyjížďku na koních. A nesmím
zapomenout na seskoky parašutistů.
Bude to velký den her dětí i rodičů.
To všechno se uskuteční za bezprostřední pomoci prvního náměstka
primátora Prostějova Jiřího Pospíšila, který je nám při organizaci akcí
velice nápomocen. A nesmím zapo-

menout na našeho generálního partnera firmu Maier.“
yy V nedávné minulosti agentura HIT TRADE pořádala na pláži
U Vrbiček také několik samostatných koncertů známých zpěváků či
skupin. Letos to ale ve vašem programu chybí, proč?
„Je to zejména ekonomický důvod.
A bohužel jsou v tom i moje osobní
důvody, které mě vedly k rozhodnutí
nepořádat letos žádný podobný koncert. Máme za sebou dva těžké covidové roky, během kterých jsme například
dvakrát odložili koncert kapely Olympic. A ta není zrovna levná. Lidé tenkrát
vůbec nekupovali vstupenky, protože
nikdo nevěděl, co bude. Výsledek byl
takový, že jsme konečně naplánovali
vystoupení Petra Jandy a jeho skupiny,
ale deset dní předtím zase vláda vymyslela další drastická opatření. Lidé
se báli setkávat a koncert dopadl hodně špatně. Jeden takový přitom přijde
skoro na půl milionu korun a dle toho
se odvíjí i cena vstupenek. A abych
takovou akci pořádal vlastně sám pro
sebe, to je hodně špatné! Je možné,
že se k pořádání podobných koncertů
vrátím, v tuto chvíli ale ještě ne.“
yy Co byste na závěr vzkázal lidem
před akcí Burger Rock?
„Aby alespoň v sobotu zapomněli
na své každodenní starosti a přišli se
v hojném počtu pobavit a dobře se
najíst. Nezapomeňme také na důležitou věc, že část výtěžku z letošních
akcí v rámci Rock Maier Festu bude
věnován na pomoc Ivo a Davidovi
Dostálovým, kteří trpí zákeřnou nemocí.“
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PROSTĚJOV Už tuto sobotu 18. června se na pláži U Vrbiček na
plumlovské přehradě uskuteční první ze tří akcí v rámci Rock
Maier Festu pořádaná prostějovskou uměleckou agenturou HIT
trade. Sluší se zdůraznit, že část výtěžku z celého festivalu poputuje v rámci pomoci zdravotně postiženým bratrům Ivo a Davidovi
Dostálovým z Čelechovic na Hané. Letošní festival, nad kterým
převzal patronát první náměstek primátora statutárního města
Prostějova Jiří Pospíšil, začne již v 15.00 hodin Burger Festem. Na
podrobnosti se Večerník zeptal ředitele pořádající agentury HIT
TRADE Petra Zlámala (na snímku).

