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PŘEKVAPIVÉ ROZHODNUTÍ

TRAGÉDIE NA PŘEHRADĚ
VIDĚL JSEM, JAK SE UTOPIL!

ZEMŘEL NA SILNICI
U PROTIVANOVA. PROČ?

MEIDL SE ROZHODL POVĚSIT
BRUSLE NA HŘEBÍK A OBLÉCT SAKO
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už brzy objevíte naše nové internetové stránky www.vecernikpv.cz
Pondělí 1. čer vna 2020

Muže s propíc
hnutou
Plící necha
li ležet
před místním
nádražím
v Prostějo
vě…
Martin ZAORAL
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Hodně nehezký případ projednával minulé úterý Okresní soud
v Prostějově, před nímž stanulo duo násilníků, které jen tak bezdůvodně napadlo jiné dva muže u místního nádraží a způsobilo jim těžká zranění. Čím se Zdeněk David a Tomáš Čáp před
Senátem hájili? To budete více než překvapení...
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Koneènì poøádnì sprchlo
Prostějov (mik) – Vydatné srážky
během soboty 23. května hodně
potěšily zahrádkáře i zemědělce.
Podle údajů meteorologického oddělení prostějovské hvězdárny napršelo v tento den 25,7 milimetru
srážek, což je jarní rekord. A jelikož
drobně pršelo i následující dny, kdy
například v úterý 26. května spadlo
v Prostějově dalších 6,1 milimetru,
byli zejména zahrádkáři ušetřeni
tahání konví...

Vrtulníky nad Prostìjovem
Prostějov (mik) – Nešlo si toho nevšimnout. Nebe nad Prostějovem
během minulého úterý a středy brázdily vojenské vrtulníky. Nějak jsme
si odvykli trošku dávnějším dobám,
kdy přelety helikoptér, či dokonce
stíhaček byly běžným koloritem
života v Prostějově. I proto se na
magistrát obrátili někteří stěžovatelé, kterým minulý týden vadil hluk
vojenské letecké techniky. „Během
uvedených dvou dní od 11.00 do
14.00 hodin proběhl na letišti v Prostějově intenzivní výcvik předsunutých vojenských návodčích v součinnosti s letectvem Armády ČR. Nad
letištěm Prostějov ve výše uvedených
dnech byla vyhlášena zóna, ve které
byly minimální výšky letu nad terénem v souladu s předpisy sníženy tak,
aby odpovídaly splnění těchto úkolů,“
uvedla Jana Gáborová, tisková mluvčí
prostějovského magistrátu.

Houbaøi s prvními úlovky
Prostějov (mik) – A je to tady! Po
vydatných deštích se do lesů na
Prostějovsku vydali první houbaři.
A neodcházeli s prázdnou! „Kromě
májovek jsem na Konicku našel už
také první hřiby kováře,“ hlásil Večerníku muž z Prostějovska, který
však přesné místo nálezu nechtěl
uvést. Takže je na čase, aby do lesa
tradičně vyrazil i Večerník!
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Michal KADLEC

PROSTĚJOV Fotografii „utopeného“ kola poslala do redakce všímavá čtenářka. Poměrně zánovní bicykl ponořený do
mlýnského náhonu v těsném sousedství Galy v Krasicích může vzbuzovat úsměvy, ve skutečnosti ovšem podle všeho půjde o zcela vážnou situaci. Buďto se jedná o kradené kolo a pachatel se ho tímto způsobem chtěl zbavit a zahladit stopy, nebo prostě nějaký opilec podcenil své síly a při snaze přebrodit
potok to nezvládl a kolo ponechal ve vodě svému osudu. Ať
tak či onak, koupel tomuto bicyklu zcela jistě neprospěla...

Člověk by řekl, že oženit se nebo
se vdát jen za účasti deseti lidí je
pořádná otrava a že jde o nedůstojný svatební obřad. Omyl! Jak
Agentura Hóser zjistila, drastické opatření v době koronavirové
nejenže snoubence různého věku
neodradilo od chvíle říci si své
ano na prostějovské radnici, ale
dokonce tyto „okleštěné“ obřady
získaly na obrovské oblibě!
„Je to tak, mohu to jen potvrdit.
Převážně mladým snoubencům
se začaly tyto miniobřady líbit

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

•• Pondělí ••
Když ji miluješ, není co řešit. Mnohé to otravovalo, ale našli se i tací, kteří
si nošení roušek přímo zamilovali. Nesundávali si ji ani na noc, a když ji
museli odložit při holení, zažívali pocity úzkosti. Tito nadšenci smí roušku
nosit i nadále, ti ostatní ji mohou od začátku týdne na veřejnosti odložit.
•• Úterý ••
Zbytky mozku utopili v chlastu. „Toho bohdá nebude, aby se mladý prostějovský ožrala cestou z hospody někde neporval!“ řekl si zřejmě Tomáš Čáp,
který se i s kamarádem pustil do rvačky u místního nádraží. Jejich oběť skončila
v nemocnici s propíchnutou plící. Oba mládenci za to skončili před soudem.
•• Středa ••
Chůze a myšlení. Občas to vypadá, že někteří lidé dokáží myslet pouze za chůze. Problém je v tom, že navíc celý den prosedí… Jisté je, že to, co vás napadne
během procházky, má často tu největší hodnotu. Říčka Hloučela a její okolí bývají častým cílem vycházek snad každého člověka žijícího v Prostějově. Uprostřed
týdne jste se tam mohli vydat společně se zasvěcenými průvodci z Ekocentra Iris.
•• Čtvrtek ••
Výstava se smyslem pro humor. „Pokud něco skutečně je, mělo by to mít
nějaký smysl,“ byl přesvědčený Edmund Husserl. Někdy se navíc zdá, že
vše kolem nás má spíše svérázný smysl pro humor. Za osobností prostějovského rodáka a zakladatele filozofického směru fenomenologie se hravým
způsobem ohlíží výstava kreslíře Luďka Bárty a sochaře Miloše Karáska,
která byla v prostějovském muzeu zahájena slavnostní vernisáží.
•• Pátek ••
Kdo nehledá, najde. „Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.“
Právě tato myšlenka Williama Shakespeara nejlépe vystihuje téma filmové adaptace románu Jane Austenové Emma. Historickou romanci hezké,
chytré, bohaté a na svou dobu dosti emancipované hlavní hrdinky bylo
možné sledovat v prostějovském kině Metro 70.
•• Sobota ••
Ztěžují si práci. „Malování je snadné, když neumíte malovat. Jakmile malovat umíte, je tomu právě naopak,“ vystihl francouzský malíř Edgar Degas. Z tohoto pohledu
se všichni, kteří se učí malovat, snaží o to, aby se pro ně dříve snadná věc stala obtížnou. Přesto do toho jdou, neboť teprve pak výsledek stojí za to. Právě takoví se sešli
na malířském workshopu v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
•• Neděle ••
Jako mateřídouška. „Člověk nemusí být vždy silný jako dub, ale vždy
může zůstat houževnatý jako mateřídouška...,“ napsal Karel Čapek. Příkladem skutečné nezdolnosti byl Alfréd Jánský, který se narodil přesně před
96 lety. Poslední Čech, který přežil věznění a mučení v koncentračním táboře Osvětim, zemřel v Prostějově před pěti lety.
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Nezapomněli na lidi. Už nějaký
čas jsou na světě první architektonické studie k tomu, jak co nejúčelněji zrekonstruovat celou jižní
část centra města. Radní chtějí
předmětnou záležitost prodiskutovat s občany, ale první veřejné projednávání padlo kvůli COVID-19.
Konšelé se tedy sejdou za tímto
účelem s Prostějovany už tuto středu v kulturáku.
CO NÁS UDIVILO…

(QVQ0KMQN)TGRNQX¾

Takže nepotřebujeme na radnici
žádné scény a také zbytečné lidi,
se kterými se neshodneme,“ šokovala Agenturu Hóser Jenovéfa Ošklivá, pětadvacetiletá žena z Prostějova, která si přeje mít svatební
obřad na začátku července.
Nárůst svateb na prostějovské
radnici bez účasti širšího příbuzenstva překvapil také oddávající
náměstkyni primátora. „Je vidět,
že rodinné vztahy v Prostějově
nejsou ideální. Stále častěji se
mladí lidé berou natruc svým
rodičům, tak proč je chtít ještě
na svatbě? Jen za poslední měsíc
jsem sezdala asi třicet párů, které
na radnici dorazily pouze se svěd-

ky,“ prozradila Miládka Bitva
u Sokolova.
Jak se zdá, doba koronaviru nebyla jen zlá, ale přinesla také
spoustu dobrých věcí, které si
lidé oblíbili. Například svatební
obřady bez „zbytečných“ hostů
a čumilů.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Návrat žáků prvního stupně do školních lavic proběhl
na Prostějovsku vesměs radostně. Už méně radosti ale
prožívali v nedávno zrekonstruované a nově vybavené
smržické základní škole.
V pondělí 25. května hned
po otevření přišli na to, že
z jedné z učeben zmizely počítače v hodnotě přesahující
padesát tisíc korun.

rubriky
Večerníku

Nečinnost úřadů. Stražisko bylo
v minulých dekádách známo jako
jedno z nejoblíbenějších míst na
Prostějovsku pro rekreaci a odpočinek. Leč centrum obce stále více
hanobí kdysi oblíbená restaurace,
dnes však nechvalně proslulá ubytovna, kde bydlí takzvaně nepřizpůsobiví spoluobčané. Problémy
ve Stražisku, avšak kompetentní
subjekty spí… Na co se čeká?

Agentura 0$/e69$7%<=Ì6.$/<935267ę-29ę2%/,%8
a zaregistrovali jsme obrovský
nárůst nasmlouvaných svateb,
kdy dopředu máme hlášenou
účast jen snoubenců a svědků,“
sdělila Agentuře Hóser Vilibalda
Ženatá, šéfka matričního odboru
prostějovského magistrátu.
Až do konce letních prázdnin je
skutečně na magistrátu nahlášeno pět set sedmdesát svateb, kdy
si snoubenci přímo vymiňují jen
nejnutnější účast svatebčanů. „Já
a můj snoubenec Waldemar jsme
doslova uvítali, že bychom svatbu
mohli mít jen v úzkém kruhu. Já
totiž nesnáším svoji nastávající
tchýni a Walda se zase už dvakrát pokusil uškrtit moji matku.

Pondělí 1. června 2020

Prostějovská policie vyhlásila celostátní pátrání po
dvojici osob, která je podezřelá z trestné činnosti
a skrývá se před spravedlností na neznámých místech. 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 nebo
zavolali přímo Službu kriminální policie a vyšetřování Prostějov na tel. číslo 974 781 326.

MILAN KOLEČEK

ZACHYTILI JSME
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Patnáct dní bude uzavřena Vrahovická ulice kvůli rekonstrukci
železničního přejezdu. Aby se
zvládl dopravní nápor, nechává
magistrát od 8. června otevřít
„myší díru“ a s tím také přerušit
dokončení rekonstrukce křižovatky Tovární a Říční.
ZAUJAL NÁS...

ALOIS MAČÁK STARŠÍ

Legendární osobnost prostějovského hokeje, kopané a tenisu zemřela
uplynulý pátek 29. května ve věku
80 let. Otce někdejšího náměstka
ministra kultury či krajského
hejtmana doprovodí rodina i veřejnost sportovního nestora na jeho
poslední cestu tento pátek 5. června.
ZASLECHLI JSME…

„NEPOMOHL JSEM JIM,
PROTOŽE NESNÁŠÍM
POHLED NA CIZÍ
KREV“
Takto zvláštně zareagoval obviněný násilník Tomáš Čáp na výtku soudce Vrtěla, proč zraněným
mužům nezavol sanitku…?

50 000

se narodil 24. srpna 1982 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. května
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 35 do 37 let, měří mezi 170 až 175
centimetry, má hubenou postavu, šedomodré oči a hnědé rovné vlasy.

POÈASÍ v regionu

Nikdo, ani policisté dosud
nevědí, kudy se zloděj do budovy školy dostal. Z vyšetřování jen vyplývá, že ke krádeži drahých počítačů došlo
během doby od 18. do 25.
května. Pokud se policistům
podaří chmatáka vypátrat,
hrozí mu až pět let vězení.

MAREK LATIOK

Ètvrtek 26/12 °C

se narodil 10. června 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 20. května
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 17 do 18 let, měří mezi 160 až 165
centimetry, má hubenou postavu, šedomodré oči a plavé blond až hnědé vlasy.

Pondìlí 21/11 °C

Laura

¶WHUÙ

24/13 °C
Jarmil

Støeda 25/13 °C
Tamara
Dalibor

Pátek

27/12 °C
Dobroslav

Sobota 26/13 °C

Norbert

Nedìle 25/11 °C
Iveta a Slavoj
Zdroj: meteocentrum.cz
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STRAŽISKO To, co mělo být chloubou Stražiska, stalo se jeho
vředem. Řeč je o objektu bývalé restaurace a vinárny v samém
centru obce, který měl zároveň sloužit jako turistická ubytovna. Místo zvědavců mířících za krásami okolní přírody v něm
však už řadu let přežívají lidé ze sociálního dna. Podle toho také objekt a jeho okolí vypadá. Kvůli dlouhodobému nezájmu
majitele hrozí, že se odtud začnou šířit i nemoci.

„O nemovitost se nestará, dlouho tu
osobně vůbec nebyl. Naposledy dorazil začátkem května. Bylo z toho velké haló, zjistilo se, že tam žije spousta
pro Večerník
lidí, kteří tu nemají co dělat. Majitel
Martin
pak zavolal na své nájemníky vyhazovače, ti zase přivolali policii. Nakonec
ZAORAL
většina z nich stejně zůstala,“ popsal
Michal Gondek budovu v centru nedávné horké chvilky na Stražisku
obce odkoupil před necelými tře- jeden z místních, který Večerníku na
mi lety. Lidé si od změny majitele celou situaci upozornil.
slibovali, že ustanou každodenní
Å-(1æ'Ì0É/,',´
výjezdy policistů přijíždějících skutečně „jako domů“. To se sice poda- Sami nájemníci v poslední době větší
řilo, avšak z podnikatele se dle míst- problémy v obci nezpůsobují, pouze
ních vyklubal klasický ´obchodník nedávno se jeden z nich zúčastnil šarvátky na zdejším nádraží. „Mnohem
s chudobou´.
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EXKLUZIVNĚ

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
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Myslivec Radomil Holík:
„Je to pes
s povahou kočky.
Bude vás tolerovat,
ale už ne poslouchat.“

2ąGF DWFQXQW WD[VQXP[ MVGT¾ UG PCEJ¾\Ê X EGPVTW
5VTCåKUMCUGJTQOCFÊQFRCFM[2TQUVQTDÚXCNÆXKP¾T
P[MFGUGMQPCN[CMEGLGRCM\EGNCX[D[FNGPÚ
2x foto: Martin Zaoral

větším problémem je stav budovy,
který je doslova katastrofální. V patře
se hromadí splašky, úplně to tam plave. Bojím se, že se z toho stane zdroj

EXKLUZIVNĚ

LIŠKU!

Vedení obce o problému ví. „Snažila
jsem se komunikovat s majitelem,
ale to je poslední dobou prakticky nemožné. Upozorňovala jsem

u aquaparku

se má bourat!

0GVTCFKéPÊOC\NÊéGM/[UNKXGEX\CNRQFUX¾
QEJTCP¾ąUM¾MąÊFNCON¾F÷NKwM[
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Netradičního domácího mazlíčka hýčká ve své domácnosti Radomil Holík z Prostějova. Muž, který se věnuje myslivosti, se
bez bázně a hany pustil do chovu malé lišky obecné. Z mláděte se rychle
stal miláček rodiny i sousedů, zastaví se také kolemjdoucí. Přitom osud
k lišce, nyní opečovávané a oblíbené, nebyl vždy úplně vlídný…
stanice nemá potřebné prostoMichal SOBECKÝ Ary,jelikož
kde by lišku drželi, tak jsem se nabídl,
Večerník se vyrazil za neobvyklou ro- jako člověk, který si ji vezme do opatdinkou naživo podívat. „Je to mládě na- rovnictví,“ vysvětlil původ liščete i zrod
lezené na pokraji vyčerpání mimo noru, takzvané deponace Radomil Holík.
které putovalo do záchranné stanice. Liščí slečna hned na začátku dostala od
Rodiče liščete byli s největší pravděpo- jeho přítelkyně jméno Coco. Poznamenal
dobností uloveni nebo sraženi autem. přitom, že předchozí zkušenost s chovem

nákazy žloutenky a dalších nemocí.
Navíc přímo před budovou je hromada odpadků. Ani to nikdo neřeší.
A v tom žijí lidé,“ popsal starousedlík.

také hygienu, ale i to vyznělo do
ztracena,“ zareagovala pro Večerník
starostka Stražiska Markéta Dvořáková, kterou stav budovy rozhodně
nenechává chladnou. „Jedná se o typický projev obchodu s chudobou!
Pan majitel
pouze ždímá
lidi, kteří zřejíN?
mě nemají 2À=?ßN
jinou možH;>PIO
nost,“ nebrala
MNL;Hí
si servítky sta11
rostka obce.

má spíše na teoretické úrovni. „Mám první psovitou šelmu. Od lidí z okolí často slýchávám: ‚Myslivec bez psa? Kde máš psa?
To jsi poloviční myslivec‘,“ poznamenává
ve chvíli, kdy lišče kolem pobíhá a všechno
i všechny nadšeně očichává. „Lidi chovají v bytě psy, kočky a jiné mazlíčky. Já
tedy chovám v bytě lišku. Sousedům to
snad zatím nevadí, samozřejmě v tom
bytě nebude do skonání, mám v plánu
a vlastně musím pro Coco vybudovat
kotec,“ nastiňuje Holík své další plány.
>>>dokončení na straně 28

PROSTĚJOV Tak už dojde řada
i na něj... Objekt Lidlu v Anenské
ulici čeká kompletní demolice!
Nebojte se, ale o nákupy nepřijdete. Na stejném místě by měla vzniknout nová prodejna. Dle zatím nepotvrzených informací Večerníku
by se prodejna měla uzavřít už
v neděli 21. června.
O kompletní přestavbě Lidlu poblíž
aquaparku a přilehlého sídliště se
mluví již hodně dlouho. Sama společnost o ní informovala již ve chvíli, kdy
podobnou proměnou prošla druhá
prostějovská prodejna stejného řetězce na Újezdě. Ta po rekonstrukci otevřela před necelými dvěma lety. Od
té doby má prosklenou fasádu, uvnitř
se využívá výhradně LED osvětlení
a zákazníci mohou využívat toalety
s prostorem pro přebalování dětí či
wi-fi připojení.

zjistili jsme

5VCTÚQDLGMVRTQFGLP[.KFNX#PGPUMÆWNKEKVQLKåO¾FNGXwGJQURQéÊVCPÆ
Foto: Martin Zaoral

Nyní vše nasvědčuje tomu, že stejný
osud potká i druhý Lidl. Termín demolice se dle našich informací již přiblížil.
„Pokud vím, tak naposledy by mělo být
otevřeno v sobotu dvacátého června,
od následujícího dne má být zavřeno,“
prozradil Večerníku v průběhu uplynulého víkendu dobře informovaný zdroj.
Vzhledem k víkendovému termínu
jsme tuto informaci zatím nebyli

Senátorka Jitka Chalánková

schopni potvrdit přímo u tiskové
mluvčí společnosti. Sami zákazníci
o plánovaném uzavření prodejny
v sobotu nic netušili. „Bydlím tady
na sídlišti a chodím sem pravidelně. Že by se to ovšem mělo teďka
někdy zavírat a bourat, o tom jsem
tedy zatím neslyšela,“ reagovala na
náš dotaz jedna z nakupujících.
(mls)

SULP¿WRU
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předala dětem v plumlovském

&1/18ö21èª6#è'

20052710846

PLUMLOVKmiléudálostidošlominulýčtvrtekdopoledne v Dětském domově Plumlov. Senátorka
za Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko Jitka
Chalánková darovala ve spolupráci s prostějovským Rotary klubem řediteli domova Radimu
Kratochvílovi tři počítače s kompletním vybavením. Vedení domova daru využije zejména pro
výukové účely svých dětí.
(mik)

VÍCE ČTĚTE NA STRANĚ 6

Foto: Michal Kadlec

V těchto dnech se rozbíhá přístavba tělocvičny DDM Vápenice. Na tento projekt
město čekalo několik let. Jsem proto rád,
že se nám podařilo nejen odblokovat jeho
budování, ale i získat krajské dotační peníze. Olomoucký kraj nám na vytvoření
lepšího zázemí pro sportující děti a mládež poskytne celkem sedm milionů korun.
Považuji to za dobrý příklad spolupráce
městské a regionální samosprávy. Peníze,
které město tímto způsobem ušetří, samozřejmě „neprojíme“, ale investujeme
do dalších projektů. Jsem moc rád, že
město Prostějov je pro Olomoucký kraj
důležitým partnerem, už mnohokrát se
nám to vyplatilo. Věřím, že to tak bude
i v budoucnu.

František JURA,RTKO¾VQT
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STÍNY MINULOSTI
PO STOPÁCH STARÉHO
PŘÍPADU
.RQě]5XQiőRYD]ţVWDOL Projekt u Čehovic: zelená oáza,

YRKUiGFH

nebo černá díra?
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RUNÁŘOV Pouze na pár metrech
čtverečních žije dvojice koní v Runářově. Životní podmínky zvířat a zápach, který se šířil z jejich „ohrádky“,
vadil místním natolik, že podepsali
petici. Vedení Konice na protest
rychle zareagovalo a nabídlo majitelům zajímavou možnost, kam zvířata
přesunout. Ti ji navzdory slibům ani
po půl roce stále nevyužili.
Rodina chovající koně se do Runářova
přestěhovala loni v srpnu. Mezi starousedlíky však příliš nezapadla. „Jejich
koně žijí v nedůstojných podmínkách
a zápach z nich se šíří všude kolem. Potíže jsou i s jejich psy,“ prozradil Robert
Hanák, který v Runářově žije již 25 let.
Vedení Konice, pod niž Runářov spadá, nabídlo majitelům zvířat pronájem

nedalekého pozemku, kde by se koně
mohli v klidu pást. Vše vázlo pouze na
vybudování ohradníku. „Chtěli bychom ho mít hotový do konce listopadu. Přes zimu pak zvířata dáme do
nedalekého kravína,“ ubezpečila loni na
podzim všechny obyvatele Runářova
Vladimíra Šišmová. Jenže svým slibům
nedostála. „Naši nabídku na možnost
pronájmu pozemku majitelé koní nevyužili. Důvodem je špatná komunikace.
Jediné, co jsme tedy mohli, tak je dát
povolení jejich sousedům, aby si u svého stavení postavili vyšší plot, případně
zeď,“ konstatoval smutně starosta Konice Michal Obrusník.
Majitelku koní se Večerník pokusil
opakovaně kontaktovat, telefon nám
však nezvedala.
(mls)

ČEHOVICE Někdo tvrdí, že dotace jsou zlo, jiní je považují za
jedinou možnou spásu. Jisté je,
že bez nich by v regionu nikdy
nevznikla celá řada nepochybně
užitečných projektů. Jenže někdy není od věci podívat se, jak
tyto skutečnosti vypadají po pár
letech. To je i případ mokřadu
a tůní u Čehovic. Ještě loni se zdálo, že místo přírodního ráje spíše
vznikl STÍN MINULOSTI, který
zahalí všechny podobné projekty.
Zajímalo nás, jak se má situace
nyní.
Je tomu už pět let, co lidé mohli
poprvé vyrazit k jezírkům, která za
zhruba 1,8 milion korun vznikla
poblíž Čehovic kousek od cyklostezky spojující obec s Bedihoštěm.
V původně zemědělské krajině kvetly lekníny a rostl rákos. Voda kaskádově přetékala z jednoho jezírka do
druhého. Jenže idylka netrvala dlouho. Začátkem loňského dubna to tu
vypadalo hodně zdecimovaně. „Působí to na mě tak, že zde někdo chtěl
utratit peníze a už se nestará o to, co
s tím bude dále,“ zhodnotila jedna
z obyvatelek nedalekého Bedihoště,
která na místo podnikala pravidelné
vycházky se psem.

Lidé z neziskové společnosti Arnika, která celý projekt připravila,
tehdy upozorňovali, že za stavem
jezírek stojí zejména klimatické
změny a extrémní sucha. Místní
zase upozorňovali, že by stačilo
trochu pročistit Malý potok, který
tůně napájí. To však Povodí Moravy coby správce toku považovalo za
nevhodné. Argumentovalo tím, že
podobné potůčky se dlouhodobě
ponechávají přirozenému vývoji.

5TQXP¾PÊLCMVQWèGJQXKEX[RCFCNQ\JTWDCRąGFTQMGOCLCMVQVCOX[RCF¾
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VODA TAM JE,
IDEÁLNÍ TO NENÍ
Letos se situace sice o něco málo
zlepšila. K představě idylické „zelené oázy“ mají sice tůně daleko,
přesto je alespoň patrné, že plní
funkci, kvůli níž vznikly. Tedy zadržovat vodu v krajině. Díky ní pak
mohou v okolí růst stromy a keře,
kde zas najde útočiště řada živočichů. „Voda tam teď je. Je sice
zelená a plná žabinců, nicméně určitě je to mnohem lepší než loni,“
srovnala žena, která nás na situaci
původně upozornila. Ta se zároveň bojí, že aktuální celkem dobrý
stav stejně nebude trvat dlouho.
„Mám pocit, že se pouze nyní čeká

na to, až to zase vyschne. Potok
totiž nikdo nevyčistil. My jsme se
chystali, že to brigádně uděláme,
ale nakonec jsme z toho vycouvali,
abychom neměli potíže s tím, že
uklízíme cizí nepořádek,“ prozradila Večerníku žena, jež problém
vidí třeba hned na začátku Malého
potoka. Ten pramení kousek od
prostějovských kasáren, obtéká letiště u Žešova a pokračuje směrem
k Čehovicím. „Je tam zborcený
mostek, možná by stačilo vybrat

alespoň to a cesta by si už vodu našla,“ uzavřela.
U projektu, za nímž určitě stál
dobrý nápad i vůle, hrozí riziko, že může skončit ukázkovým
fiaskem. Není vyloučeno, že by
se z něj pak stal skutečný STÍN
MINULOSTI ukazující, jak do
dopadne, když se peníze investují
v nevhodnou dobu na nevhodném místě. Zda se tak ovšem i stane, to ukáží teprve nadcházející
roky.
(mls)
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Už dlouhá léta nemohou obyvatelé panelových domů těsně sousedících s rychlostní komunikací na sídlišti Šárka klidně
spát. Co spát, ani bydlet se tam pořádně
nedá! Desetitisíce vozidel denně dělají
pořádný hluk, který ani vybudovaná protihluková stěna nedokáže nijak zvlášť
eliminovat. Navíc těžká nákladní vozidla
způsobují takový randál, že lidem v bytech zmíněných domů poskakuje nádobí
v kuchyňských linkách!
Pro obyvatele Šárky ale máme velmi
dobrou zprávu. Prostějovské radnici se podařilo vyjednat se Správou silnic a dálnic

nápravu. A to vcelku razantní. „Silničáři
vybaví rychlostní komunikaci v uvedené lokalitě zbrusu novým speciálním povrchem,
který má údajně zabránit velkým otřesům
při projíždění těžkých nákladních vozidel.
Nový koberec by měl naprosto eliminovat
veškeré vibrace, ke kterým dochází nyní. Do
této doby zde bude omezena rychlost pro
nákladní auta na šedesát kilometrů v hodině. A já osobně budu ještě jednat o tom, aby
toto rychlostní omezení trvalo i po zmíněné
úpravě vozovky. Nejsem si totiž jistá tím, že
nový povrch může skutečně tolik ovlivnit
otřesy, které způsobují těžké kamiony,“ řekla

Alena Rašková, místostarostka Prostějova.
To ale není vše, co se městu podařilo vyjednat ve prospěch tamních obyvatel. „Správa
silnic a dálnic přistoupila na to, že všem
občanům bydlícím v domech v těsné
blízkosti dálnice vymění okna za plastová. A to zdarma, na náklady organizace.
Tato nová okna zcela jistě zabrání také
hluku, který jde z tolik vytížené rychlostní komunikace. Věřím, že tato dojednaná
opatření pomohou lidem v panelových
domech na Šárce k mnohem lepšímu
a hlavně klidnějšímu bydlení,“ uzavřela
toto téma Alena Rašková.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8

Věřit je jedna věc, ale holá skutečnost je věcí druhou. Zmíněná opatření Správa silnic a dálnic Olomouckého kraje neučinila hned, ale až
v průběhu několika dalších let. Na dálnici v okolí panelových domů
byl položen takzvaný tichý asfalt, ovšem rychlost byla nákladním
vozidlům omezena jen dočasně. Plastová okna jako dárek od správce dálnice sice opravdu vylepšila celou situaci, ale to bylo tak vše.
Teprve až před třemi lety došlo k „nastavení“ protihlukové stěny, což
zřejmě nejvíce přispělo ke klidnějšímu bydlení obyvatel nejstaršího
prostějovského sídliště. Přesto si dodnes lidé bydlící v těchto panelácích na hluk stěžují. Je tu ale otázka, kterou ještě nikdo nezodpověděl. Jak někdo mohl vyprojektovat dálnici vzdálenou pět nebo deset
metrů od husté bytové zástavby?
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...

Krokova ulice
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Příště: Trávnická ulice

20052910870
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Zase ti dva opilci....
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Krátce před polednem středy 27.
května vyjížděla hlídka do okrajové části města prověřit oznámení
o partnerských neshodách. Adresa, na které mělo ke konfliktu
dojít, je strážníkům dobře známá.
Dvojici a jejich partnerské nesrovnalosti neřešila hlídka poprvé. Na
uvedeném místě byla zkontaktována dvaačtyřicetiletá žena. Při
zjišťování skutečného stavu věci
vyšlo najevo, že hádka vznikla kvůli
alkoholu, jehož konzumaci začala
žena svému partnerovi vyčítat. To
se čtyřiapadesátiletému muži nelíbilo a fyzicky ji napadl, načež poté
z bytu odešel. Žena neměla žádné
viditelné zranění, lékařskou pomoc odmítla. Čtyřiapadesátiletý
muž je svým jednáním důvodně
podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

S lupem
v kapse neprošel
V odpoledních hodinách předminulého pátku 22. května bylo přijato telefonické oznámení o zadržení
pachatele podezřelého z krádeže
zboží v hobby marketu. Muž ve
věku čtyřiatřiceti let si na prodejní
ploše obchodu vložil do kapsy od
bundy zboží v hodnotě 344 korun.
S takto ukrytým „úlovkem“ se pokusil opustit prodejnu bez zaplacení. Za pokladní zónou byl zadržen
pracovníkem ostrahy a vyzván
k setrvání na místě do příjezdu
hlídky. Této výzvy muž uposlechl
a odcizené zboží bylo vráceno zpět
do prodeje. Svým jednáním je nyní
důvodně podezřelý z přestupku
proti majetku, za který mu hrozí pokuta do výše 50 000 korun.
Celá záležitost byla postoupena
k dořešení příslušnému správnímu
orgánu.

Seniorka upadla v bytě
Minulé úterý 26. května dopoledne
se na linku tísňového volání obrátil
muž s prosbou o pomoc při zvednutí své manželky, která upadla v bytě
na zem. Na místo byla vyslána hlídka. Osmasedmdesátiletá seniorka
byla za pomoci strážníků uložena
zpět do postele. Její pád se naštěstí
obešel bez zranění, lékařská pomoc
tedy nebyla zapotřebí.

Zapomněli zamknout
Uplynulou středu 27. května
v odpoledních hodinách bylo přijato oznámení o otevřené garáži
v okrajové části města. Místním
šetřením se strážníkům podařilo
zjistit majitele, který byl vyrozuměn. Sedmadvacetiletý muž se
dostavil na místo a garáž si zabezpečil. Vše bylo v pořádku, nic se
z ní neztratilo. V podvečer vyjížděli strážníci na sídliště Hloučela
prověřit telefonické oznámení
o zaparkovaném vozidle s otevřeným oknem. I v tomto případě se
podařilo zkontaktovat majitele.
Ten na místo vyslal přítelkyni, která si automobil zabezpečila.

.521,.$

Kriminalisté usvědčili
„oběť“ přepadení z výmyslu

PROSTĚJOV Bylo mu stydno, že tak hloupě odevzdal čtyři stovky
muži, který jej o ně v Rejskově ulici požádal. Šestnáctiletý chlapec
tak doma své matce sdělil, že byl na ulici přepaden a oloupen.
Společně pak údajná oběť se svým rodičem navštívila policii a vymyšlenou loupež nahlásila. Ze zločinu se ovšem po bleskovém
prověřování kriminalistů vyklubalo něco úplně jiného.

Michal KADLEC
„Ve středu 27. května po deváté hodině se na obvodní oddělení Prostějov
1 dostavil šestnáctiletý mladík se svou
matkou učinit oznámení o loupežném přepadení. K tomu mělo dojít
v Rejskově ulici v Prostějově téhož
dne kolem osmé hodiny. Podle tvrzení mladíka k němu měl na jízdním
kole přijet neznámý pachatel. Po zastavení měl pachatel kolo položit na

zem, vytáhnout nůž a mladíka tak přinutit k vydání finanční hotovosti čtyři
sta korun,“ popsal takto nahlášený
případ zločinu František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje pro Územní
odbor Prostějov.
Jelikož mělo jít o těžký zločin, do
věci se vložili prostějovští kriminalisté. A případ byl bleskově objasněn!
„Z důvodu podezření na zvlášť závažný
zločin loupeže si věc o hodinu později

Trpká výhra v aukci

<DNGUMQXÆJQwGVąGPÊMTKOKPCNKUVčX[RN[PWNQåGdQD÷ċNQWRGåGqRąGFCNC\CFTåGPÆOWOWåKRGPÊ\GFQDTQXQNP÷
+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

převzali kriminalisté oddělení obecné
kriminality. Na základě popisu mladíka se jim s využitím osobní znalosti
jako podezřelého podařilo ustanovit
šestatřicetiletého muže z Prostějova.
Toho zadrželi krátce po poledni,“ uvedl příznivou zprávu policejní mluvčí.
Jak ovšem záhy vyšlo najevo, z loupežného přepadení se vyklubalo něco
úplně jiného. „Podezřelý muž setkání
s mladíkem i získání finanční hotovosti od něj přiznal. Důrazně však

popřel, že by při tom použil jakékoli
hrozby, či dokonce nůž. Dle jeho slov
mladíka pouze požádal, ať mu peníze
dá. Tuto verzi nakonec potvrdil i poškozený mladík, který jako důvod
pro vymyšlení své původní verze
s loupeží uvedl, že si připadal hloupě, že takhle lehce vydal peníze,“ řekl
František Kořínek s tím, že původně
podezřelý muž byl ze zadržení už jako
nevinný propuštěn tentýž den po
šestnácté hodině.

Herní grafickou kartu si v únoru na internetovém aukčním
portálu vyhlédl třiačtyřicetiletý muž z Prostějova. Aukci
vyhrál a prodejci podle jeho
pokynů zaslal požadovanou
částku 10 525 korun na jeho
účet. Zakoupeného zboží se
však do současnosti nedočkal
a ani mu nebyla vrácena zaplacená částka. Proto věc oznámil policistům pro podezření
z podvodu. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro uvedený přečin. V případě dopadení a prokázání viny
pachateli tohoto skutku hrozí
trest odnětí svobody až na dva
roky.

([SDUWQHUNXSRSOLYDO

PROSTĚJOV Zamilovanost je sice krásná věc,
ale nesmí se při tom porušit zákon. Dva roky
kriminálu teď hrozí muži, který se v prostějovském parku přiblížil ke své expartnerce. To
neměl dělat, protože mu to soud dříve zakázal.
I přes něj ale vyhledal svou bývalou přítelkyni,
a dokonce jí plivl do obličeje
„Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání podezírají prostějovští policisté osmadvacetiletého muže z Prostějova. Tohoto skutku
se měl podezřelý dopustit v neděli 24. května odpoledne tím, že v Kolářových sadech v Prostějově
vyhledal svou bývalou přítelkyni, a to i přes zákaz

uložený předběžným opatřením prostějovského
okresního soudu. Ženu měl poté doprovodit přes
Sídliště Svobody na Plumlovskou ulici a tam jí
měl plivnout do obličeje,“ informoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jelikož mladý muž měl soudně zakázáno se
k bývalé přítelkyni jen přiblížit, hrozí mu teď
vězení. „V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému muži za uvedené jednání hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky,“ potvrdil policejní mluvčí.
(mik)
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KOPAL DO LEŽÍCÍ OBĚTI. DVOJICE NÁSILNÍKŮ

SI NA SVOU OBHAJOBU VYMÝŠLELA TRAPNÉ HISTORKY...
➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Chlast, tráva,
dluhy, rvačky a hlavně nekonečná nuda. Přesně to tvoří svět dvou nepříliš inteligentních
mladíků, kteří se coby obžalovaní sešli v úterý 26. května před
prostějovským soudem. Důvodem byl konflikt, během něhož
Zdeněk David a Tomáš Čáp u místního nádraží napadli jiné
dva muže. Po šarvátce se nestarali o jejich stav, a to i přesto, že
jeden z nich zůstal na zemi bezvládně ležet se čtyřmi zlomenými žebry, přeraženou čelistí a lícní kostí. Místo toho raději
pokračovali na další diskotéky. Naprosto oprávněně jim nyní
hrozí nejen trest, ale i to, že budou muset sáhnout pěkně hluboko do kapsy... Večerník sledoval líčení naživo.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL

dvou hospod a jednoho klubu. Jelikož
je to však nikdy moc nebavilo, táhli
dál. Přitom vyřvávali po ulicích a dle
svědků i kopali do popelnic. Když
procházeli kolem nádraží, okřikl je
jeden z budoucích poškozených.
Oni se nerozpakovali, přeběhli přes
ulici a rozpoutali rvačku. Zatímco
Tomáš Čáp se „spokojil“ s tím, že
jednomu z mužů roztrhl ret, Zdeněk David byl při svém počínání
mnohem zuřivější... Staršího muže
jedním úderem do obličeje doslova
„vypnul“ a poté, co upadl, tak do něj
ještě začal kopat. Tím mu způsobil
zlomeninu čelisti, lícní kosti a hned
čtyř žeber. Jedno z nich porušilo plicní
stěnu, což navodilo tzv. pneumotorax.
„Toto zranění mohlo vést k přímému
ohrožení na životě, k čemuž nedošlo
pouze vlivem náhody,“ zdůraznil státní zástupce Ivo Černík, který žalobu
připravil.

Tomáš Čáp a Zdeněk David jsou kamarádi od dětství. Společně sdílí stejný osud – ani jeden z nich nedodělal
střední školu, bydlí u svých maminek,
pracují jako skladníci, ale z platu se jim
podstatná část strhává na exekuce kvůli dluhům, které si už stihli „nasekat“.
Vzhledem k tomu, že absolutně netuší,
k čemu by mohli být dobří, utloukají
svůj čas chlastáním po hospodách
a hulením trávy. Jedno z mála „zpestření“ v jejich životech pak nabízejí občasné rvačky. Pokud se mlátí mezi sebou,
pak je to ještě celkem v pořádku, horší
je, pokud do toho zatahují někoho,
kdo o to opravdu nestojí.
To byl i případ jedné z říjnových nocí
loňského roku, kdy oba opilí výtržníci
9]QČWOLYt
potkali u místního nádraží v ProstějoDGU]t
vě dva muže a jednu ženu vracející se
společně z oslavy narozenin. Čáp i Da- Oba výtržníci byli v té době nepovid za sebou v té době měli už návštěvu chybně pod vlivem alkoholu, a tak si

BYLI JSME
U TOHO
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toho možná příliš nepamatovali. O to
trapněji ovšem působila jejich vysvětlení, jak ke rvačce došlo. „Viděli jsme
dva muže, jak se drží za ramena. Byla
tam s nimi i nějaká žena. Mysleli jsme,
že mají mezi sebou nějaký problém,
tak jsme je chtěli od sebe roztrhnout.
Nakonec jsme si řekli, že je necháme,
ať si to mezi sebou vyřeší sami...,“ vysvětloval Tomáš Čáp, který byl v minulosti již odsouzen za krádeže. Jeho
výpověď předsedu senátu přirozeně
neuspokojila. „Jak si tedy vysvětlujete, že po vašem odchodu jeden muž
skončil s četnými zraněními v bezvědomí? Když jste se o ně tak horlivě
zajímali, proč jste raději nezavolali
sanitku?“ vyptával se soudce Petr Vrtěl. Na to ani jeden z „hrdinů“ kloudnou odpověď neměl. „Nepomohl
jsem jim, protože nesnáším pohled

nejen výpověď poškozených, kteří
dle vlastních slov neměli nejmenší
důvod se mezi sebou nějak pošťuchovat, ale i výpověď nezávislého
svědka. Ten v danou dobu kolem
místního projížděl na kole a celou
rvačku viděl. Byl to přitom právě on,
kdo na místo zavolal sanitku.
Trest vězení není tím jediným, co
zejména Zdeňkovi Davidovi hrozí.
Po horkokrevném mladíkovi chce
poškozený bolestné a náhradu ušlého
výdělku ve výši celkem 129 000 korun. Nebyl by to rozhodně jediný závazek, který by musel uhradit. V současnosti už například splácí škodu na
výherním automatu, který ve zlosti
1H]iYLVOê
rozmlátil.
VYČGHN
Rozsudek však dosud nepadl,
O tom, že je obhajoba obou výtržní- hlavní líčení bylo odročeno na
ků z podstatné části smyšlená, svědčí 9. června.
na cizí krev,“ reagoval Čáp, který byl
sice očividně stejně vznětlivý, ovšem
ještě drzejší než jeho kamarád. To se
ostatně naplno projevilo i při konfliktu s městskými strážníky před klubem
DCM Morava. Po něm oba výrostci
pokračovali do X-baru, kam si pro ně
policisté přišli, neboť už měli nahlášeno předchozí přepadení. Na rozdíl
od svého kumpána se Zdeněk David
u soudu alespoň přiznal, že muže
praštil, přestože popíral, že by do něj
i kopal. Rovněž se dle vlastních slov se
sebou snaží něco dělat, nastoupil protialkoholní léčbu a údajně již několik
měsíců abstinuje.
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Posílejte

➢

ze strany 3

Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?
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ského domova Radimu Kratochvílovi připadá mi tato pomoc velice vhodná. Už
tři počítače, které budou využity nejen proto, že kvůli zrušené školní výuce se dětpro školní výuku.
ské domovy dostaly do velice komplikované situace,“ řekla Večerníku těsně před
Michal KADLEC
předáním daru řediteli Dětského domova
„Na předání tohoto daru dětem z Plumlo- Plumlov senátorka Jitka Chalánková. „Věva jsem úzce spolupracovala s Rotary klu- řím, že tyto počítače pomohou zdejším
bem Prostějov. Během koronavirové krize dětem zejména při školní výuce.“
se mi ozývali ředitelé dětských domovů Z daru od senátorky a prostějovského Rotas tím, že stát na ně úplně zapomněl s ja- ry klubu byl viditelně potěšený ředitel plumkoukoliv pomocí a domovy odkazoval lovského dětského domova. „Vzhledem
na zřizovatele, tedy krajský úřad. A pro- k tomu, že doba je těžká, tak každá výpočet-

ní technika je pro nás velice potřebná. Děti
máme na několika typech škol, například na
základních školách v Plumlově i Prostějově,
na středních školách v Prostějově a jednu
dívenku už taktéž máme i na vysoké škole.
Počítače nutně potřebujeme k tomu, abychom on-line mohli zajišťovat výuku dětí.
Proto jsme velice rádi za tento dar a paní senátorce Chalánkové za něj moc děkujeme,“
sdělil Večerníku ředitel dětského domova
Radim Kratochvíl. „Samozřejmě je využijeme nejen pro výukové účely. Děti je rovněž
potřeba nějak zabavit, takže budou sloužit
i k zábavě,“ dodal ještě s úsměvem.
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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VÁŽENÍ RODIČE, z důvodu zákazu návštěv
v prostějovské nemocnici nemůže redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku až do odvolání
pokračovat ve fotografování vašich miminek
přímo v porodnici. Pokud máte zájem, aby
snímek miminka byl zveřejněn na této straně
Večerníku v rámci rubriky „Vítejte na světě“,
zašlete fotografii na adresu redakce@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
za pochopení! Redakce
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku

Pondělí 1. června 2020

Senátorka Chalánková: Å1DGěWVNpGRPRY\

www.vecernikpv.cz

„Dokud o to bude zájem, budeme v tom pokračovat,“
Senátorka
Jitka Chalánkotože jsem s jednotlivými řediteli dlouhoujišťuje Tereza Greplová z PLUMLOV
Městské
policie
Prostějov
vá předala řediteli plumlovského dět- době a tuto problematiku nestále řeším,

děti, pejsci

svá miminka
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PROSTĚJOV V předminulém vydání Večerník zveřejnil vizualizaci nové budovy místního nádraží
v Prostějově, kterou novinářům
poskytla Správa železnic. Majitel
dal tak jasně najevo, že jednou
z variant je pro něj zbourání současné stařičké výpravní budovy
a výstavba nové a daleko menší.
Vizualizace vzbudila pohoršení
nejenom u obyvatel města, ale
i mezi členy vedení magistrátu.
„Byl jsem překvapen stejně tak jako
novináři, nicméně jsem se ihned spojil s Generálním ředitelstvím Správy
železnic a celou záležitost nám ihned
vysvětlili. V rámci příprav navrhnutých variant řešení zvažují i možnost
výstavby nové budovy, a proto vznikla
vizualizace, nikoliv projektová dokumentace, která byla uveřejněna,“ ozval
se Večerníku Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Prostějova, v jehož gesci jsou všechny stavební
investice ve městě.
Podle jeho dalšího vyjádření Správa železnic poslala vedení magistrátu omluvný dopis. „Mimo jiné
se píše, že žádná z variant není v tuto
chvíli fixní a finální rozhodnutí bude
učiněno v rámci dalšího jednání s vedením města Prostějova. Ubezpečuji
vás, že jednání ve věci řešení budoucnosti budovy místního nádraží se
Správou železnic pokračují dle dohody,“ sdělil Rozehnal. „Jednání samozřejmě probíhají. Město Prostějov
preferuje zachování budovy místního
nádraží,“ deklaroval náměstek primátora snahu o záchranu budovy stařičkého nádraží, které má pro občany
Prostějova svoji významnou hodnotu.
(mik)

nového nádraží

komentuje
náměstek
Jiří Rozehnal
zveřejnění
vizualizace

Pondělí 1. června 2020

do pravého odbočovacího pruhu. Během tohoto manévru jej však vylekalo
vozidlo, které jelo tím samým směrem
ve druhém jízdním pruhu. Řidič Fordu
proto omylem sešlápl plyn, a jakmile
projel odbočovacím pruhem, najel na
travnatý pás, kde narazil do dopravní
značky a pokračoval dál. Jeho jízdu
ukončil až náraz do budovy čerpací stanice,“ popsala neobvyklou havárii Lenka Vanková, tisková mluvčí Krajského
ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Krátce po tomto selhání řidiče, který na
zařízení čerpací stanice způsobil škody
za milion a čtvrt, dorazili na místo havárie policisté a také hasiči. „Muž se po
příjezdu policie podrobil orientační de-

chové zkoušce na přítomnost alkoholu,
která vyšla s negativním výsledkem.
Zranění naštěstí nezpůsobil ani sobě,
ani žádné další osobě. Způsobená škoda na vozidle a na budově i vybavení
čerpací stanice se vyšplhala na předběžnou částku 1 260 000 korun. Vzhledem
k úniku provozních kapalin z havarova-

ného vozidla zasahovali na místě také
hasiči,“ potvrdila Lenka Vanková s tím,
že policisté dopravní nehodu vyřešili
uložením pokuty ve výši 2 000 korun
v příkazním řízení. Řidič ale samozřejmě bude muset nahradit způsobenou
škodu. A to se tedy pořádně prohne...
(mik)

Od pondělí 8. června od 6.00 hodin až
do pondělí 22. června do 17.00 hodin
bude Vrahovická ulice ze směru od centra Prostějova zcela uzavřena z důvodu
opravy přejezdové konstrukce a železničního svršku. Večerník zajímalo, zda
konečně dojde i k vytržení kolejí již nevyužívané železniční vlečky do slévárny
Anah. Nebezpečně vystupující koleje
a také propadající se vozovka po nimi
jsou už mnoho let trnem v oku mnoha
řidičům. „Oprava dvoukolejného přejezdu ze strany Správy železnic měla být
původně provedena už v dubnu, ovšem
přichází na řadu teprve nyní. V jejím
rámci dojde ke kompletní výměně kolejového svršku, vyrovnání a instalaci
nového povrchu na přejezdu. Majitele
vlečkového přejezdu, společnost Anah,
jsme informovali o plánované opravě
přejezdu a požádali o souběžné odstranění vlečky, což nám přislíbil. Jedná se
však o rozhodnutí soukromého majitele a investora v jedné osobě, bohužel nikoliv magistrátu,“ zareagoval na dotazy
Večerníku Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora pro stavební investice v Prostějově.

Michal KADLEC

V podobném duchu na stejnou otázku
ohledně zrušení starého vlečkového přejezdu odpověděla i náměstkyně pro dopravu. „Celou opravu zajišťuje Správa železnic, odstranění vlečky je v kompetenci
pana majitele slévárny. Podle mých informací jednají v souladu, věřím tedy, že
vlečka bude odstraněna. Tady si musíme
uvědomit, že odstranění či neodstranění
vlečky není jen na rozhodnutí majitele,
ale i Správy železnic. Na povolení jejího
odstranění se čekalo hodně dlouho,“
uvedla Alena Rašková.
Patnáctidenní uzavření Vrahovické ulice bude hodně náročné pro všechny
řidiče, zejména pak pro obyvatele Vrahovic. „Výrazné zhoršení dopravy v souvislosti s opravou povrchu železničního
přejezdu se dá předpokládat. Jsem ale
přesvědčena, že všichni řidiči kvitují
s povděkem, že se tento přejezd, který
je dnes už nebezpečný, konečně opravuje. Je možný objezd po Průmyslové
ulici a pak Dolní nebo ‚myší dírou‘ a pak
Olomouckou ulicí. Ale pokud si máme
vybrat, zda je lepší delší objížďka a pak
opravený přejezd, nebo pojedu bez
opravy po stávajícím, myslím, že není
co řešit a všichni to chápou,“ je přesvědčena náměstkyně Rašková. Právě ona
zmínila možnost využít dálniční podjezd zvaný „myší díra“, který byl dosud
dlouhé týdny uzavřen kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Tovární a Říční ve Vrahovicích. „Tato křižovatka je téměř do-

zprovozněna ‚myší díra‘ jako jedna z objízdných tras,“ dodal ještě na vysvětlenou náměstek primátora Jiří Rozehnal.
Jak ještě vyplynulo z informací prostějovského magistrátu, po dohodě se Správou železnic budou chodci smět i po
dobu uzavírky využívat podchod pod
železničním přejezdem.
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OBJÍZDNÉ TRASY PRO AUTOBUSOVOU DOPRAVU

končena, zbývá osadit dopravní značení
a nechat schválit Dopravním inspektorátem Policie ČR. Ihned poté bude plně
zprůjezdněna, bude to během několika
následujících dní. Všechno by se mělo
stihnout právě do 8. června, kdy dojde
k úplné uzavírce Vrahovické ulice tak,
aby opět mohla být pro osobní vozidla

5RT¾XCåGNG\PKEQRTCXÊJNCXPÊFXQWMQNGLPÚRąGLG\FXG8TCJQXKEMÆWNKEK<FCOCLKVGNUNÆX¾TP[#PCJD÷JGORCVP¾EVKFGPPÊW\CXÊTM[
MQPGéP÷\TWwÊJTč\QUVTCwPÚXNGéMQXÚRąGLG\F\čUV¾X¾RTQ\CVÊOXGJX÷\F¾EJ
ZHQVQ/KEJCN-CFNGE

přejezd. A co děsná vlečka?

PROSTĚJOV V minulém čísle Večerník prostřednictvím obsáhlého
rozhovoru s náměstkyní primátora
pro dopravu v Prostějově Alenou
Raškovou informoval o tom, že
rozsáhlá rekonstrukce povrchu vozovky ve Vrahovické ulici je znovu
o rok odložena. Řeč už ale nepadla
o tom, že od pondělí 8. června bude
tato frekventovaná ulice na patnáct
dní přece jen uzavřena! Tato výstraha se objevila až během uplynulého
týdne na internetových stránkách
města. Důvodem úplné uzavírky je
rekonstrukce svršku železničního
přejezdu. Řidiči se tak budou muset
až do 22. června obrnit trpělivostí.
Půjde možná o generálku na příští rok, kdy kvůli rekonstrukci celé
Vrahovické ulice bude uzavírka až
půlroční. Pokud tedy tato investiční
akce Olomouckého kraje nebude
znovu odložena...

UZAVŘOU!

Vrahovickou na patnáct dní

PROSTĚJOV To se jen tak nevidí...
Řidič Fordu minulé úterý odpoledne fatálně chyboval a ve značné rychlosti odbočil z dálnice k čerpací stanici u Žešova. Navíc se zalekl jiného
auta a omylem ještě místo brzy sešlápl plyn! Následky byly děsivé. U havárie nebyl naštěstí nikdo zraněn,
ovšem nárazem do budovy benzínky
šofér způsobil škodu za 1,26 milionu
korun.
„V úterý 26. května po patnácté hodině
projížděl po dálnici D46 ve směru od
Prostějova na Vyškov pětačtyřicetiletý
řidič vozidla Ford Galaxy. Na dvaadvacátém kilometru chtěl odbočit na
čerpací stanici, proto se započal řadit

ĄKFKé(QTFWPGFQM¾\CN\CDT\FKVXéCU
CPCTC\KNFQDWFQX[éGTRCEÊUVCPKEG
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u Žešova

SPOUŠŤ
na benzínce
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překvapen,“ Opravou projde železniční

rovněž

„Byl jsem

tit, kde se označený předmět právě nachází. V případě nalezení označeného
kradeného kola je ale pro policii jednodušší dohledat majitele,“ vysvětlila
Tereza Greplová.
A počítají strážníci s touto službou
i pro příští roky? „Pokud o značení
bude zájem, bude Městská policie
v této činnosti pokračovat i nadále,“
ujistila mluvčí prostějovských strážníků.

,CM8GéGTPÊMWRQVXTFKNC6GTG\C)TGRNQX¾
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Večerník se také zeptal, zda značení
kol je opravdu účinné a dokáže policistům pomoci v případě krádeže? „Forenzní značení má především
preventivní charakter. Kolo je označeno na několika místech bezbarvou
tekutinou s obsahem mikroteček
s kódem. Každý označený předmět
je vyfocen a zaevidován v registru. Dále je na něj nalepena
samolepka informující
o označení daného předmětu. Pokud si potenciální pachatel výstražné
samolepky všimne, je
více než pravděpodobné, že o takový předmět nebude mít zájem. Nejedná se tedy
o čip, jak si mnoho
lidí myslí. Nelze zjis-

Pondělí 1. června 2020
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počet invalidních vozíků (ks)
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Myšlenka značit kola syntetickou DNA
i v Prostějově vznikla již před rokem
2017 na jednáních Komise prevence
kriminality města Prostějova. V rámci
projektů prevence kriminality ve městě Prostějov bylo značení syntetickou
DNA odsouhlaseno radou města v roce
2017. V tomto roce byla také získána na
projekt značení dotace z Ministerstva
vnitra,“ vysvětlila mluvčí prostějovských
strážníků s tím, že během posledních tří
let si služba získala mezi lidmi velkou oblibu. „Zájemci si značení pochvalují. Za
tři roky, co tuto službu provádíme, jsme
se nesetkali s negativními ohlasy z řad
občanů,“ souhlasila Greplová.

na článek ve Večerníku Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu.
O bližší vysvětlení jsme požádali prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila, který má na
starost majetek města. „Došlo k nedorozumění.
Mechanika se skutečně objevila mezi zájemci
o koupi předmětné nemovitosti, ale nakonec
se nepřihlásila do záměru prodeje. Do něj se
naopak řádně přihlásili manželé z Prostějova,
kterým byl prodej domu v Trávnické ulici schválen. A to za kupní cenu ve výši 2 020 101 korun,“
potvrdil Pospíšil.
Autor článku se za nedorozumění a z něj vyplývající chybu čtenářům i prostějovskému
magistrátu omlouvá.
(mik)
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PROSTĚJOV Na rondelu v Krasicích došlo k další nehodě mezi
osobním vozidlem a cyklistou. I podle vedení magistrátu je tato kruhová křižovatka opravdu nebezpečná
a v poslední době tam dochází k vícero podobným střetům. V tomto
případě může za srážku nepozorná
řidička Toyoty, která muži na kole
nedala přednost.
Ve čtvrtek 28. května po sedmnácté
hodině došlo v Prostějově k dopravní
nehodě. „Po ulici V Polích jela jednačtyřicetiletá řidička v osobním automobilu Toyota Corolla. Na kruhovém
objezdu s ulicí Krasickou však nedala
přednost čtyřiapadesátiletému cyklis-

tovi, který tudy projížděl ve směru od
Krasické ulice do Drozdovic, a v důsledku toho došlo k jejich střetu. Cyklista utrpěl lehké zranění, se kterým
byl převezen na ošetření do nemocnice,“ popsala karambol Lenka Vanková,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje.
Oba účastníci nehody se podrobili
dechové zkoušce, která neprokázala
předchozí ovlivnění alkoholem. „Škoda na vozidle a na jízdním kole byla
předběžně vyčíslena na částku dva
tisíce korun. Nikdo jiný při dopravní
nehodě zraněn nebyl. Další okolnosti
události nyní policisté šetří,“ dodala
Vanková.
(mik)

řidička cyklistu!
lynulém týdnu jsme v lokalitě řešili v jednom z vnitrobloků
dvacet a ve druhém hned pětadvacet přestupků souvisejících s parkováním. Během tří měsíců krize zde řidiči opět
začali více parkovat,“ potvrzuje Jan Nagy, ředitel Městské
policie Prostějov. Lidé tak činí přesto, že je ve vnitrobloku
odstavení vozidla zakázané. „Na zdejších ‚osmičkách‘
problém řešíme dlouhodobě. Snažíme se zde udržovat
nějaký systém a řád, aby tudy záchranáři nebo hasiči mohli
projíždět,“ říká Nagy a varuje řidiče i řidičky, že kontrol
přibude.
(sob)

PROSTĚJOV Propojování už tak
poměrně husté sítě cyklostezek
v Prostějově bude pokračovat i v letošním roce. Cílem magistrátu podle
dlouhodobé dopravní koncepce je
nejen vytvoření bezpečných cest pro
cyklisty, ale také vytlačit bicykly ze
silničních komunikací. Nyní je podle výsledků jednání prostějovských
radních v plánu nová cyklostezka
v ulici Josefa Lady. Ta má stát bratru
více než dva miliony korun.
„Jde o vybudování nové smíšené stezky
pro cyklisty a chodce a navazující chodníky včetně zúžení komunikace v místě
přechodu pro chodce i cyklisty. Postupně doplňujeme síť cyklostezek ve
městě tak, aby na sebe časem co možná
nejvíce navazovaly. Někde nám brání
majetkoprávní vztahy, které postupně

Rozehnal (ANO 2011) s tím, že magistrát může při výstavbě nové cyklostezky počítat i s krajskými financemi.
„Máme radost, že se na stavbu podařilo získat dotační finance, a to v rámci
dotačního programu Olomouckého
kraje. Výše dotace činí 591 508 korun.
Pokud zastupitelé v červnu vše odsouhlasí, může být uzavřena smlouva
o dílo a akce realizována,“ uzavřel náměstek Rozehnal.
(mik)
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řešíme,“ objasnil záměry František Jura
(ANO 2011), primátor statutárního města Prostějov.
Nejvýhodnější nabídku
ve výběrovém řízení
předložila společnost
z Vidče. „Původní projektová dokumentace
byla zpracována ve větším
rozsahu. Z ní byla vyňata část, která
obsahuje předmětnou cyklostezku
s nezbytnými navazujícími chodníky
a úpravou komunikace v místě přechodu. Finanční rezerva na tuto úpravu
– autorský dozor, koordinátor BOZP,
ochrana inženýrských sítí a pokládka
rezervních chrániček – činí zhruba 160
tisíc korun. Celkové náklady na realizaci stavby tedy činí asi 2,2 milionu korun,“ vypočítal náměstek primátora Jiří

V plánu je další cyklostezka

>>>pokračování ze strany 13
Důvodem značky má být rekonstrukce střechy jednoho
z domů. „V pondělí 1. června bude částečně omezen provoz na ulici V. Špály 2 v Prostějově, a sice z důvodu opravy
střechy domu a přistavení techniky. Stavbu provádí zlínská
firma,“ uvádí Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů
prostějovského magistrátu.
Zatím není jasné, na jak dlouho tam bude provoz omezen.
Situace s parkováním a průjezdem je ale v místě komplikovaná trvale. Uvědomuje si to také městská policie. „V up-

Na rondelu v Krasicích srazila Parkování v ulici V. Špály nedoporučujeme

PROSTĚJOV V pravidelné rubrice STÍNY
MINULOSTI na čtvrté straně Večerníku
z pondělí 18. května jsme poukázali na skutečnost, že statutárnímu městu Prostějov se
po dlouhých letech konečně podařilo prodat
dům v Trávnické ulici číslo 18. Mylně jsme
však uvedli, že zchátralou nemovitost koupila firma Mechanika Prostějov...
Večerník při tvorbě článku vycházel z písemného usnesení zastupitelstva, které o prodeji nemovitosti jednalo. A právě v tomto dokumentu
je název firmy Mechanika zcela zřetelně uveden.
„Faktem je, že zastupitelstvo nakonec schválilo
prodej jinému zájemci, a to manželskému páru
z Prostějova a nikoliv Mechanice,“ zareagovala

Magistrát: Prodán je manželům

Městská policie Prostějov v rámci Programu prevence kriminality bude během června a července pokračovat ve
čtvrté etapě značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Pro
zájemce je tato služba zdarma. „Značit
se bude každé pondělí a středu na služebně Městské policie Prostějov v době
od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00
hodin. Značení je určeno nejen pro
obyvatele města Prostějova, ale i obcí
celého regionu. V případě zájmu je třeba se objednat přes objednávkový systém na internetových stránkách města

Michal
KADLEC

pro Večerník

Prostějova, který je již aktivní, nebo lze
kontaktovat Skupinu prevence Městské policie telefonicky na čísle 582 402
261,“ vyzývá zájemce Tereza Greplová,
vedoucí sk. Prevence a tisková mluvčí
Městské policie Prostějov.
„S sebou je nutné dopravit očištěné jízdní kolo, předložit občanský průkaz, doklad o nabytí jízdního kola, popřípadě
je možné jej na místě nahradit čestným
prohlášením. Značení nelze provádět
za deštivého počasí a při teplotách pod
deset stupňů Celsia,“ připomíná dále
Greplová, které se Večerník zeptal, kde
před lety vznikla myšlenka tímto způsobem značit jízdní kola a také invalidní
vozíky. „Před rokem 2017 bylo již několik měst v České republice, kde tuto
službu poskytovali. Prostějov jako město
cyklistů se potýká dlouhodobě s krádežemi jízdních kol. Z těchto důvodů se
hledala řešení, jak tyto krádeže omezit.

PROSTĚJOV Po roce se strážníci prostějovské Městské policie
pouštějí znovu do značení jízdních kol a také invalidních vozíků
syntetickou DNA. O tuto službu v předchozích třech letech projevily zájem stovky občanů. Moderní aplikace má ochránit majetek
cyklistů i invalidů a odradit tak případné zloděje. Pokud přece jen
takto označená kola či vozíky skončí v rukách nenechavců, policie
je dokáže právě díky značení okamžitě identifikovat.

„Dokud o to bude zájem, budeme v tom pokračovat,“
ujišťuje Tereza Greplová z Městské policie Prostějov

publicistika

Čekat na to, až se někdo dostatečně
vydovádí a odejde, abychom jej nahradili, se ukázalo být zcela nesmyslnou strategií. Vodní radovánky
jsme tedy raději nechali na víkend.
Na venkovské koupaliště jsme dorazili včas, byli řádně propuštěni
a s rouškami na obličeji si vybírali
místo. Když jsme našli takové, které
nám vyhovovalo, plácli jsme sebou
na deku a vděčně – podle uvedeného
manuálu – odhodili roušky.
„Jdeme do vody!“ oznámily děti
a drahá polovička se zvedla, že půjde s nimi. „Nezapomeňte nasadit
roušky,“ hlesl jsem a líně se převalil
na druhý bok. Sotva jsem se trochu
zahloubal do důležitých myšlenek,
je tu dcera zpátky. „Táto, my tě tam
potřebujeme!“ oznámila nekompromisně. Sice jsem si nedovedl
představit, na co mě najednou tak
strašně potřebují, když se já a voda
zrovna nemusíme, ale výzva vyznívala dosti naléhavě.
Přikvačil jsem v závěsu za malou
slečnou a zajímal se o problém.
„Musíš nám podržet roušky,“ odtušila žena. No jo, v areálu se nosit musí,
jen na dece a ve vodě nikoli. „To jsem
nějaký plavecký asistent?“ procedil
jsem mezi zuby, ale poctivě vybral
roušky. „A kam vlastně jdete?“
„No asi do vody,“ podívala se na mě
manželka, jako bych v žáru utrpěl
náhlou intelektuální nedostatečnost. „No počkejte, jestli jdete do
plavecké části, tak tam je teď podle
plochy lidí tak akorát. Můžete ale
sem pro neplavce, tam se vy tři akorát vejdete,“ spočítal jsem si bryskně
požadovanou kapacitu. Holt maturita z matiky se hodí!
Raději jsem neslyšel, co žena zavrčela, a na břehu jsem osaměl. Tedy
já a tři roušky v hrsti. Bezradně
jsem se rozhlédl. Na deku se vracet nemá cenu. Pohled spočinul na
brouzdališti, kde se plácala dvě batolata. Bude to vypadat divně, ale
tam se ještě vlezu, řekl jsem si, a šel
si smočit kotníky.

FEJETON TOMÁŠE KALÁBA

A léto je tady! Přestože je to pro nás
z pracovního hlediska hlavní sezóna, navštívit některé z blízkých koupališť je prostě nezbytnost. Už kvůli
dětem. Jenže ono je letos přece jen
vše trochu jiné, než bývá v ostatních
letech (a létech) obvyklé.
Když jsme po práci v už mírně pokročilém odpoledni dorazili na
koupaliště, bláhově jsme se zaradovali, že aut tam podle zkušeností z let
minulých neparkuje zase až tak moc.
„Máte šmůlu, mušíte čekat,“ poučil
nás u vchodu děda v modro-bíle pruhovaném triku s námořnickou fajfkou. „Tady píšou, že nešmí bejt víč
jak jedna ošoba na dešet čtverečních
metrů,“ zahloubal se do jakéhosi
fasciklu, z něhož se vyklubal manuál Ministerstva zdravotnictví. „No
a tady zaše čtu, že to tady čelé měří
pět šet čtverečních metrů,“ vypadal,
že zkoumá plán ostrova pokladů.
„No a já vydal padešát lístků,“ uculil
se a odhalil poslední tři zašlé zuby
jako pravý mořský vlk.
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se velikost polí měla omezit na 30
hektarů. Jsme vybízeni k tomu, abychom hospodařili s dešťovou vodou.
Objevují se i malé, nicméně užitečné nápady typu zavlažovacích vaků,
které se začaly využívat i na prostějovských sídlištích. To všechno jsou
určitě skvělé věci, které mají jedno
společné – přicházejí pozdě.
Vždy však bude platit, že lepší je
pozdě, nežli později…

ANALÝZA
MARTINA
ZAORALA
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tomu bylo ještě před padesáti lety.
Zjednodušeně řečeno by se dalo
říci, že všichni postupně migrujeme
na jih. Týká se to i naší krajiny, která však na něco takového rozhodně
není připravena.
Vše má ještě jeden háček. Zatímco
tropické podnebí je charakteristické
střídáním období sucha a dešťů, tak
i u nás si v posledních letech vystačíme pouze se dvěma ročními obdobími, a sice obdobím sucha a obdobím
ještě většího sucha...
rojevy můžeme vidět všude
kolem nás. Usychají ovocné
stromy i posečená tráva, zelenina,
pokud vůbec vyrostla, je oslabená a zničí ji každý škůdce, potoky
jsou prázdné, z polí se zvedají jen
oblaka prachu. Nejedná se o katastrofickou vizi, ale o realitu.

Přitom řada lidí stále považuje slunečné a teplé počasí za jediné krásné
a jeden obláček na nebi jim dokáže
zkazit náladu na celý den. Daná situace se jich zřejmě dotkne až ve chvíli,
kdy jim přestane téct voda z kohoutku, z jablek se stane nedostatkové
zboží a zelené stromy si budou moci
prohlížet už jen na internetu… Ano,
tohle už katastrofický scénář je. Zdá
se však, že k jeho naplnění jsme stále
blíž.
ešení přitom není ani tak výstavba přehrad, jak navrhuje
pan prezident. Ty jsou dobré, pokud
se voda dostane až do řek. Zásadní
je však, aby se vsákla do půdy a zůstala tam. Nastal tedy nejvyšší čas
na rozorání lánů řepky a kukuřice.
Vodu v krajině totiž zadrží zejména nově vytvořené meze a remízky.
Důležité bude i zmenšení rozloh
polí a pěstování vhodných plodin.
Mnoho se v tomto ohledu již dělá.
Na Prostějovsku už vznikla řada
biotopů, ten poslední například
v Dobrochově. Dle aktuálního návrhu Ministerstva zemědělství by
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Doba omezení kvůli koronaviru skončila, a tak se logicky na ulicích a v parcích objevila znovu spousta lidí. A samozřejmě i pejskařů. A obnovily se staré
problémy. Minulé úterý jsem se byl projít po Kolářových sadech a tolik psích exkrementů jsem snad v životě ještě neviděl. Nechtěl bych být tím, kdo by
to uklízel. Ale je vidět, že morálka majitelů psů v Prostějově není moc vysoká. A když také vidím, kolik psů se prohání navolno okolo hvězdárny, to také
stojí za zamyšlení. Například v ono úterý ale bohužel nebyl nablízku žádný strážník.
Alois Kratochvíl, Prostějov

'YDNU½WDOHQÈNGHP½OR
Na několika místech v Prostějově kapacita kontejnerů na tříděný odpad prostě nestačí. Svědčí o tom častý nepořádek okolo těchto nádob, který ale sestává z odpadků, jež se prostě do kontejnerů nevejdou. Chápu ty, kteří přijedou ke kontejnerům s plnými pytli vytříděného odpadu, nechce se jim v případě
plných nádob vracet s odpadky zase zpátky domů. Prostě je odloží vedle nádob. Tím vznikají hromady vedle barevných kontejnerů, které z estetického
hlediska nepůsobí vůbec vábně. Magistrát na časté stížnosti občanů reaguje vždy stejně. Vždyť popelnice a kontejnery na tříděný odpad vyvážíme dvakrát
týdně! Ano, to je pravda. Ale nemohl by někdo z radnice zvednout zadek ze židle a podívat se po městě, kde jsou sběrná místa přetížena a kde kapacita
kontejnerů na první pohled nestačí? Proč by ve třech až pěti případech v jednotlivých lokalitách nemohla společnost FCC vyvážet odpad třikrát týdně?
Nemyslím si, že by to městskou pokladnu nějak zatížilo.
František Dosoudil, Prostějov
$NGHVLP½PVWÈzRYDWM½
6QDGVLQ\QÉURGLÄHEXGRXYÉFHY½zLWXÄLWHOÕ
Se zájmem jsem si přečetl článek o nové vyhlášce města, které na zákla- Od pondělí 25. května se po skutečně „velké přestávce“ opět otevřely školní třídy, a to
dě stížností obyvatel Vrahovic kvůli hluku omezilo provozní dobu místní alespoň pro žáky prvních stupňů základních škol. Jak se říká všechno zlé bývá i pro
střelnice. V pořádku, říkám si. Od svého známého z Čechůvek vím, jak něco dobré. Rodiče dětí, a to zejména těch malých školáků i předškoláků si po více
střelba pozdě večer nebo naopak časně ráno místní obtěžuje. Já mám ale jak dva měsíce mohli naplno vyzkoušet úplně jinou roli a to roli jakéhosi amatérskétaké jednu stížnost. Náš soused v Čechovicích nás každý den včetně sobot ho učitele. Přitom si jistě mnozí řekli: zlatá paní učitelko, nyní si vás skutečně vážíme,
a nedělí obtěžuje hlukem ze své zahrady. Tu na cirkulárce řeže dřevo, pak protože víme, jaké to je, mít doma jedno nebo více dětí. Co to asi musí být, když jich
u garáže něco brousí nebo věčně do něčeho vrtá. To se opakuje několik ho- máte dvacet a více? Snad tedy bude podstatná část rodičů po těchto zkušenostech
din denně. Kde si mám jít stěžovat já? Existuje nějaká vyhláška omezující přistupovat ke škole i kantorům s větší úctou a budou s nimi ochotněji spoluprahluk vycházející od sousedů, a to často i v době volna či svátků?
covat. Ostatně škola i rodiče by měli mít vždy společný cíl: všestranný rozvoj toho
M. Z., Prostějov nejcennějšího, co máme tedy našich dětí.
Arnošt Lejsal, Hrubčice

V

ucho je pro Česko větším
problémem než koronavirus,“ prohlásil nedávno prezident
České republiky Miloš Zeman.
Po dlouhé době se jedná o výrok,
s nímž se nedá dělat nic jiného než
souhlasit. A nic na tom nezmění ani
fakt, že krátce poté začalo alespoň
v Čechách pršet. Sucho u nás se
totiž dlouhodobě zhoršuje už dobrých pět let. Letošní jaro na Prostějovsku pak překonává i ty nejčernější představy. Najdou se tací, kteří
hovoří o tom, že na našem území
zažíváme nejhorší sucho za posledních 500 let. Toto konstatování sice nelze nijak ověřit, ale věřit se
mu jistě dá.
še totiž nasvědčuje tomu, že
naše republika se pomalu ocitá v jiném zeměpisném pásmu, než

„S

Sekli jste na vaší zahradě letos již trávu? Pokud ano, muselo vás
překvapit, v jakém je stavu. V místech, kde dříve býval hustý prales, se letos krčí nesouvislé a řídké trsy. Půda je zcela vyprahlá
a mění barvu do výrazně světlejších odstínů. Tam, kde desítky
let rostly vysoké kopřivy, se letos u země krčí jejich zakrslé a uvadající výhonky. Za tohle vše může sucho, které zřejmě nemá
v historii obdoby. Zatímco ještě před 50 lety by to pro drtivou
většinu obyvatelstva bylo téma číslo jedna, dnes to příliš mnoho lidí nezajímá. V dohledné době však jistě nastane čas, kdy si
ještě citelněji uvědomíme, že bez vody není život...
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a hobbymarkety doslova útokem
a nakupují glyfosáty ve velkém.
Malí zahrádkáři si bez Roundupu
nedokáží už ani představit začátek
sezóny. Doma na zahradě nám tak
vůbec nepřijde, že bychom chemickým postřikem plevele někoho ohrozili. Po zahradě pak běhají
děti i naši čtyřnozí miláčci. A stalo
se někdy něco zlého? Nakoupíme
místo glyfosátu na svoji zahrádku
drahý stroj a budeme plevel ničit
horkou párou? Těžko...
Tak proč nám toto všechno vadí, když
stejně postupuje magistrát? Čím dál
tím víc jsem přesvědčen o tom, že
„boj“ proti Roundupu je jen nástroj
opozice, jak ukamenovat onu zlou
koalici. Vždyť na ochranu zdraví slyší
všichni voliči. I ti, co bez něj nedají
doma ani ránu...

u Žešova

Tak nám zakázali ten nenáviděný
Roundup. Zavilí ochránci přírody
a zdraví dosáhli svého, vedení magistrátu zatím upustilo od používání
glyfosátů při ničení plevele ve městě. Svého cíle tak dosáhla i opozice
v zastupitelstvu, která dlouhodobě
peskovala radní za to, že používáním
chemie ohrožovala zdraví dospělých,
dětí a také psů.
V souvislosti s touto kauzou mi stále
zní v uších slova vesnického zahrádkáře, který na tržišti prodává své
výpěstky. „Musím se smát tomu, co
se to u vás tady děje. My používáme
Roundup běžně, jinak bychom měli
zaplevelenou celou vesnici a naši zahradu taky!“
Ano, přemýšlím o tom, proč běžní
občané Prostějova hlavně v jarních měsících berou drogerie

Co máme doma rádi, Jak jsme se šli vykoupat...
benzínce
ve mìstìna
nám
vadí...

Michal
KADLEC

DO PROSTĚJOVA SE VRACÍ ZNAČENÍ KOL SYNTETICKOU K
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Prostějov (red) – První náměstek primátora Jiří Pospíšil předal
v minulých dnech gratulaci dvěma
strážníkům prostějovské Městské
policie. K třicetiletému pracovnímu
výročí první náměstek s ředitelem
Městské policie Prostějov Janem
Nagym pogratulovali strážníkovi
Ludvíku Pajorovi. Druhá gratulace
se týkala životního jubilea strážníka
Břetislava Hrdy. Břetislav Hrda je
prostějovským strážníkem od roku
1992 a převzal gratulaci k 50. narozeninám. Ludvík Pajor má ve své
pracovní činnosti odpracováno 30
let, ale u Městské policie pracuje od
roku 2006.

*UDWXODFHVWU½zQÉNÕP

Prostějov (mik) – Jak Večerník
informoval již v předchozích vydáních, město vybuduje v ulici Dr.
Horáka potřebné nové veřejné
osvětlení. A práce začínají už dnes,
tj. v pondělí 1. června! „Tato část komunikace v délce zhruba 109 metrů
není osvětlená, proto je navrženo její
osvícení třemi pouličními stožáry.
Stávající světlo na konzole domu
Dr. Horáka 1289/8 bude odstraněno,“ informoval Jiří Rozehnal (ANO
2011), náměstek primátora Prostějova. Vzápětí požádal obyvatele bydlící v této ulici o shovívavost. „Práce
budou probíhat od 1. června do 31.
července. Žádáme tímto o vstřícnost
při řešení problémů s přístupem
k nemovitostem. Věříme, že při vzájemné vstřícnosti proběhnou práce
bez větších komplikací,“ vzkazuje
náměstek Rozehnal.

Chce to vstøícnost...

Prostějov (mik) – Zítra, tj. v úterý 2.
června, už od desáté hodiny dopolední zasednou prostějovští konšelé
k dalšímu jednání Rady statutárního města Prostějov. Na programu
mají několik desítek bodů. Zřejmě
nejzajímavější bude projednávání
návrhů na držitele Cen města Prostějova za rok 2019. „Jedná se o návrhy osobností, které by mohly získat
tuto prestižní cenu za uplynulý rok.
Kromě toho se však budeme zabývat
mnoha dalšími záležitostmi. Zejména půjde o dotace Olomouckého
kraje, projednávat budeme veřejnou
zakázku na služby v oblasti marketingu, peněžité pomoci živnostníkům na zmírnění dopadů krizového
opatření v souvislosti s epidemií
covid-19 a zabývat se budeme i vyhláškami o nočním klidu či zákazu
používání zábavní pyrotechniky,“
nastínil primátor František Jura
(ANO 2011). Na pořadu jednání
budou také stavební investice. „Měli
bychom schválit rozpočtové opatření na rekonstrukci střechy bazénu na
ZŠ Dr. Horáka, dále projednat zadání projektové dokumentace na novou cyklostezku okolo Romže nebo
schválit přijetí dotace na cyklostezku v ulici Josefa Lady,“ připomněl
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011). Součástí jednání rady
města budou jako vždy i mnohé majetkoprávní záležitosti. „V samém
závěru projednáme také přípravy
na další zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov, které se
uskuteční šestnáctého června,“ dodal primátor Jura.

Radní projednají i návrhy
na Ceny mìsta Prostìjova

RYCHLÝ
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Ahoj všichni,
tak se nám to všechno v rámci rozvolnění otevřelo a já se upřímně nestačím divit především cenové hladině
výrobků. Dejme tomu, že jsme si
lebedili, že nám klesly ceny benzínu
a nafty, ovšem jakým způsobem se
zhouply ceny především potravin, tak
to je tedy regulérní masakr. Hlavně co
se týká ovoce a zeleniny, tak to jsem
zcela upřímně zděšen. Mám pocit, že
jsme se cenově dostali tam, kde jsme
před koronakrizí byli jen s takzvanými bio produkty, které jsem já vždy
poctivě obcházel obloukem, jelikož
se mi zdály nepoctivě předražené.
Dnes bohužel to samé vidíme u těch
produktů obyčejných a s hrůzou jsem
zjistil ceny toho, co se prodává na naší
tržnici. To je taktéž masakr. Člověk
tam překvapivě narazí na davy lidí
– mám prostě pocit, že ono již zmiňované rozvolnění trochu nasadilo
zákazníkům klapky na oči a oni nakupují jako zběsilí.
Je nám doporučováno, abychom jedli
hodně vitamínů, ovšem takhle tedy
nevím, nevím, jak toho lze pro průměrného občana dosáhnout, protože
pak za ty vitamíny nechá v obchodě
půl výplaty, respektive celý důchod.
Psal jsem nedávno, že je potřeba podpořit nakupováním především lokální obchodníky, za tím si stále stojím,
ovšem je otázka, zda na tu podporu
budeme většina mít. Obzvláště když
zrovna u zeleniny toho místního, moravského a českého zase tolik není,
takže pak ta snaha o podporu jde
kapku vniveč.
Ekonomika se bude postupně oživovat a už jsem četl i optimistické výhledy o podzimu. Je ale otázka, zda to
má být za cenu ruinování zákazníka,
protože on je tím dodavatelem peněz.
Takže za sebe říkám, nevystřelujme
cenové rakety do nebes, poněvadž
pak se zase může všechno velmi rychle zastavit.
Jdu se pokusit koupit si za rozumný
peníz nějaký vitamín, snad si pak nebudu muset vzít půjčku.
Marty

SLOUPEK

MARTYHO
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Muzeum techniky v Ponikvi
Připravil: Michal SOBECKÝ
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je to areál, kde táta začal v roce 1989
pracovat se dřevem. Byla zde už tehdy
sovětská vojenská stanice s přímým
spojením zemí východního bloku
s Moskvou. Otec zde pak začal pracovat na pile s katrem, tedy s rámovou pilou. V zemi jsou jen tři v této velikosti
– naše přitom byla v provozu do roku
2017,“ uvádí Jan Výmola mladší k muzeu, které je zároveň pilou a výrobnou.
Jak už to bývá, na první exponáty se
postupem let začaly nabalovat další.

„Člověk si hrál, líbila se nám třeba
i různá auta a technika. Postupně tak
muzeum rostlo. Přibývaly stroje, spíše
se ale snažím zaměřovat na dřevovýrobu, stavebnictví nebo hornictví –
v okolí se totiž dolovala železná ruda,“
uvádí Jan Výmola mladší. A rovnou
připojuje nějaké zajímavosti, co se
dají u Ponikve najít. Kromě pily je to
mnoho další techniky. „Nachází se
zde špak, tedy strážní věž z doby komunismu. A také se věnujeme trhacím

pracím,“ uvádí Jan Výmola mladší.
Muzeum však může brzy z mapy zajímavostí zmizet. „Je otázka, co se s ním
stane. Člověk má jen jedny ruce a nemůže zároveň sedět zadkem na deseti
židlích. Na areál jsem nyní reálně sám
a jeden člověk upřímně nic moc nenadělá,“ objasnil Výmola s tím, že zájemci
o koupi existují. Je tedy možné, že Prostějovsko brzy o jedno ze svých menších
muzeí definitivně přijde. Stavte se tedy,
dokud je ještě čas...
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Foto: internet

MUZE
EUMT
TECHNIKY V PONIKVI
Adresa: Ponikev 1, areál pily půl kilometru jihozápadně od Ponikve
Otevírací doba: dle domluvy
Kontakt: 605 737 262
rozsáhlá expozice vojenské, dřevařské a stavební
Co je k vidění:
techniky, pozůstatky vojenského stanoviště
ZAJÍMAVOST: jedna z největších rámcových pil v ČR,
vysílací stanice z doby Sovětského svazu

VÝ

SER
IÁL

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY
aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu

NO

PONIKEV Města, turistické destinace. To jsou většinou dva typy míst,
kde se setkáme s muzei. To v Ponikvi
se takovým předpokladům vymyká.
Muzeum techniky se totiž nachází
na nevysokém kopci uprostřed polí,
kousek od Ponikve. I tak ale nabízí mnoho zajímavostí a zosobňuje
nadšence, kteří postupem let shromáždili zajímavou sbírku techniky
hned z několika oborů. Otec a syn
Výmolovi v něm soustředili exponáty z oblasti vojenské techniky, dále
z dřevovýroby nebo stavebnictví.
O sbírku se aktuálně stará Jan Výmola mladší. Ten na dotaz Večerníku
vzpomněl začátky muzea. „Původně
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nou součástí je i historie Prostějova, který letos slaví 630 let od svého povýšení na město. V posledních týdnech jsme všichni měli možnost poznávat krásy města právě jen z pohodlí domova,
ale doba omezení je už pomalu za námi, většinu opatření totiž vláda rozvolnila ve velké vlně před sedmi dny 25. května. Nicméně PROSTĚJOVSKÝ Večerník pokračuje v seriálu s příznačným
názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY i ve chvíli, kdy nejen památky otevírají své brány. V dnešním sedmém díle budeme vaším průvodcem po slavných církevních stavbách v Prostějově.

EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

připravila
Eva REITEROVÁ

Dnes představujeme první

4

stavby, tentokrát sakrální

V prvních dílech našeho
„koronavirového“ seriálu
jsme vám představili významné městské domy,
poslední dvě čísla pak byla věnována sportovně-užitkovým objektům.
Dnes téma změníme a budeme se věnovat
stavbám sakrálním. Pomyslně vstoupíme do
vybraných kostelů, nasajeme jejich atmosféru
a projdeme si jejich historii v čase. Pro značné
množství církevních stánků v Prostějově jsme
opět zvolili rozdělení do dvou částí. Dnes
představíme první kvarteto, a to farní kostel
Povýšení svatého Kříže, farní kostel svatého Petra a Pavla, kostel svatého Jana Nepomuckého a kostel svatého Cyrila a Metoděje.
Víte vše o těchto objektech, kolem kterých
většinou procházíte bez povšimnutí? I když si
odtajníme jen fakta, kdy byl kostel postaven,
proč, kým a kdo ho užívá, nebude to marná
pouť.

ně, kde se nachází boční vchod do presbytáře. Po
obou stranách presbytáře se nalézají oratoře. Zastřešen je sedlovou střechou s valbou. Pod presbytářem se nalézá krypta. Původní barokní dlažbu v lodi nahradila nová dlažba položená v roce
1906. Z hlediska dispozice je kostel Povýšení sv.
Kříže jednolodní stavba. Na východní a západní
straně je loď uzavřena zdmi s vysokými štíty. Věž
kostela je vysoká 64,24 metru, má přízemí a sedm
poschodí. Na věži se dnes nacházejí pouze dva
zvony – zvon svatý Kříž je jeden z největších na
Moravě a zvon sv. Anny a sv. Magdalény.
Zajímavost: Při velkém požáru roku 1697
byl zázračně ušetřen dřevěný kříž stojící
u severního vchodu do kostela. Toto bylo
všeobecně vnímáno jako zázrak. Tento
svatý Kříž byl umístěn na hlavní oltář, kde se
nachází dodnes. 16. září 1703 byl celý kostel
zasvěcen Povýšení sv. Kříže.

FARNÍ KOSTEL SVATÉHO
FARNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ
PETRA A PAVLA
SVATÉHO KŘÍŽE
(PETRSKÉ NÁMĚSTÍ 209)
(FILIPCOVO NÁMĚSTÍ) Za dobu založení se považuje 12. nebo 13. stole-

Počátky kostela Povýšení sv. Kříže jsou spjaty
se vznikem kláštera řeholních kanovníků, který
v Prostějově založil Petr z Kravař listinou vydanou na hradě Plumlov v roce 1391. V roce 1430
byl klášter vypleněn. Po roce 1522 byl kostel
obnovován pro potřeby utrakvistů, kteří tehdy
v Prostějově měli náboženskou většinu. Utrakvisté upravili kostel do podoby prostorné halové
stavby s rovným zastropením a třemi pavlačemi
a následně spojili kostelní loď s nově zaklenutým
presbytářem. V roce 1622 Karel z Lichtenštejna
kostel vrátil katolické církvi. Po rozsáhlém požáru
Prostějova v roce 1697 zůstaly z kostelní lodi stát
jen holé zdi.
Při následné opravě bylo staticky zajištěno zdivo
a kostel byl nově zaklenut barokní valenou klenbou. Stavebně byla upravena i původní gotická
okna. Roku 1845 vznikl přístavek na severní stra-

tí. Poprvé je stavba písemně zmíněna roku 1475.
U kostela se nacházel nejstarší prostějovský hřbitov. Jeho nejstarší podobu sice neznáme, dochovaly se ale informace o vzhledu objektu nedlouho
před jeho barokní přestavbou. Součástí stavby
v roce 1672 byla rovněž sakristie a dřevěná věžička
se třemi zvony. V tomto stavu bylo možné kostel
spatřit zřejmě ještě v roce 1728. Během následujících dvou let totiž došlo k jeho výraznějšímu přebudování a rozšíření na náklady prostějovského
měšťana Prokopa Františka Pummera. Upravená stavba byla opět jednolodním orientovaným
objektem, avšak tentokráte s větší lodí, navíc zaklenutou zděnou valenou klenbou rozčleněnou
trojbokými výsečemi. V průčelí se nad střechu
kostela vypnula hranolová věž a na severní straně
ke kněžišti přilehla sakristie obdélného půdorysu.
Fasády získaly charakteristické ztvárnění pro-

střednictvím lizénových rámů, profilovaných
říms a šambrán kolem okenních otvorů. Změnilo
se taktéž vybavení kostela. V této podobě vydržel
kostel v podstatě až do závěru první poloviny 20.
století, kdy došlo k jeho dalším větším stavebním
úpravám v souvislosti se snahami o obnovení
zdejší farnosti. Na přelomu třicátých a čtyřicátých
let 20. století byla realizována část návrhu na přestavbu objektu, jehož autorem byl brněnský architekt Klaudius Madlmayr. Například kostelní věž
získala další patro a své příznačné zastřešení netypickou cibulovitou střechou, ale také interiéry
kostela byly dosti podstatným způsobem upraveny. Na věži kostela se nachází nejstarší z prostějovských zvonů. Pochází z roku 1506 a váží 300 kg.
Zajímavost: O kostele sv. Petra a Pavla se
kvůli starobylému zasvěcení dlouho uvažovalo jako o nejstarším prostějovském
svatostánku. Měla u něj stát původní ves
Prostějovice, předchůdkyně pozdější kolonizační osady a následně města. Archeologický průzkum však nezjistil žádné stopy
historického osídlení okolo kostela.
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výzdobou. Stavba kostela má dispozičně obdélníkový půdorys zužující se v presbytáři. Jedná se
o jednolodní pozdně barokní stavbu spojenou se
západní částí kláštera.
Interiér chrámu je ukázkou přechodu vrcholného a pozdního baroka a působivě propojuje sochařské, řezbářské, štukatérské a malířské práce.
Mezi umělci podílejícími se na výzdobě kostela
vynikl zejména malíř František Antonín Sebastini, sochař Jan Schubert (Schubart) či řezbář
František Hirnle. U Sebastiniho fresek se ikonograficky jedná o náboženskou tematiku s výjevy
ze života patrona kostela sv. Jana Nepomuckého.
Kromě freskové výzdoby je Sebastini také autorem obrazů sv. Jana Evangelisty, Svaté rodiny a sv.
Antonína Paduánského. Rokokové dekorace
kleneb v sakristii i v interiéru kostela jsou velmi
bohaté. Hlavním námětem stropních maleb
jsou výjevy z legendy o sv. Janu Nepomuckém.
V polích klenby jsou čtyři obrazy Zpověď královny Žofie, Výslech sv. Jana u krále Václava IV.,
Smrt sv. Jana Nepomuckého a Oslavení sv. Jana
Nepomuckého v nebi.
Stavba kostela sv. Jana Nepomuckého je spojena Zajímavost: Za autora stavebního projektu
s komplexem kláštera Milosrdných bratří budo- bývá označován italský architekt Antonius
vaného od 30. let 18. století. Realizace stavby sva- Erhard Martinelli.
tostánku byla umožněna díky štědrému finančnímu daru lichtenštejnské vrchnosti. Stavbu vedl
dnes neznámý stavitel ve službách Lichtenštejnů.
K položení základního kamene došlo v roce 1751
a o dva roky později již byla dokončena klenba.
Slavnostní vysvěcení svatostánku se konalo 5. října 1755. Doplňování vnitřní výzdoby a vybavení
pokračovalo i v dalších letech, úprava kostela trvala až do roku 1764. Kostel pak získal jednotný slo- Kostel byl postaven v letech 1759–1766 na předhový charakter, kde se architektura harmonicky městí Prostějova spolu s hospicem kapucínského
doplňuje se sochařskou, malířskou a řemeslnou řádu. Nejprve zde stála kaple s kryptou zasvěcená

KOSTEL SVATÉHO
JANA NEPOMUCKÉHO
(SVATOPLUKOVA)

KOSTEL SVATÉHO
CYRILA A METODĚJE
(BRNĚNSKÁ 4249/81)

svatéBarboře,vysvěcenaroku1762olomouckým
generálním vikářem Leopoldem Podstatzkým.
V roce 1764 podal kvardián P. Firmianus žádost
olomouckému biskupovi, aby směli kapli přestavět na kostel. Kapucínský kostel měl jen malou
věžičku nad kněžištěm. V roce 1784 byl klášter
zrušen Josefem II. Předměty v kostele pořízené
z darů občanů města nebo řádových prostředků
byly rozprodány v aukcích.
Obnovení kostela iniciovala městská rada 22.
dubna 1899, nejprve měl být zasvěcen Navštívení Panny Marie, na návrh kněze Karla Kráčmara se titul změnil na sv. Cyrila a Metoděje.
Opravený kostel slavnostně benedikoval 21.
října 1906 P. Antonín Vrána. Konala se zde první mše svatá a správcem ustanovili hřbitovního
a nemocničního kněze P. Františka Starého.
Kromě pravidelných bohoslužeb se z kostela
vypravovaly pohřby. Roku 1925 byl pro občany
nekatolického vyznání postaven PAX – městská
obřadní síň vedle kostela. Po roce 1950 sloužil
kostel jako márnice. Když kolem započala stavba sídliště, stal se cílem zlodějů a vandalů. Ti
vytloukli všechny vitráže, shodili sochy z oltářů,
poničili varhany a veškerý interiér postupně
pokryl holubí trus. Po pádu komunistického režimu opravy pod vedením nového faráře P. Jana
Gacíka s podporou města pokračovaly. V roce
1990 kostel nově omítli, přeložili krytinu na střeše a provedli další práce. V následujícím roce se
na závěr a vyvrcholení celé obnovy uskutečnila
děkovná mše svatá. Město svými příspěvky další
opravy kostela podporovalo.
Zajímavost: Kostel za komunistického režimu určený k demolici byl nakonec jako
první v Prostějově obnoven po dlouhých
desetiletích chátrání a ničení.
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zprávy z regionu

aneb jsme
s vámi
Konicko Ɣ Kostelecko Ɣ Němčicko Ɣ Plumlovsko Ɣ Protivanovsko u toho...

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Zbourají most
v centru obce

VZNIKNE NOVÁ PŘEHRADA
NA
PROSTĚJOVSKU?
Ministerstvo zemědělství plánuje

PROSTĚJOV Jak už Večerník předeslal v minulém vydání, velká
sucha postihují v posledních letech Českou republiku ve větší míře
než v minulosti. Kromě zpráv o tomto stavu se však začaly objevovat
návrhy na to, jak se suchem alespoň částečně bojovat. Ministerstvo
zemědělství například přišlo s plánem, jak v zemi postavit desítky
nových přehrad.Ty by měly zadržet vodu pro následné další využití
člověkem. Jedno z nových vodních děl by přitom mělo vzniknout
nedaleko Horního Štěpánova na rozhraní Prostějovska a Svitavska!
Její účel? Zadržet co nejvíce vody z potůčků stékajících z kopců
Drahanské vrchoviny.

pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Nádrž má vzniknout přesně v údolí
mezi Horním Štěpánovem a Úsobrnem. „Jde o lokalitu územního
hájení, která je součástí schváleného Generelu území chráněných pro
akumulaci povrchových vod z roku
2011. Plocha zátopy by mohla být
38,3 ha, předpoklad zadrženého
objemu je 5,9 milionu metrů krychlových,“ uvedl tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Vojtěch
Bílý k oprášenému záměru na vznik

vodního díla. Z těchto údajů vyplývá, že by dílo mělo být skoro poloviční oproti plumlovské přehradě.
Zároveň však má zachytávat stejné
množství vody.
O problematice sucha a související
stavbě přehrad se poslední dobou
vedou vášnivé diskuse mezi obcemi,
politiky i ekology. Spory se vedou
například ohledně dopadu na životní prostředí. Podle docenta Martina
Rulíka z Katedry biologie a ekologie
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci není problém černobílý. „Měkká opatření,
jaká navrhujeme, tedy zadržování
vody v přírodě, a stavby podobných
přehrad by se měly doplňovat. Teď
jde o priority,“ říká.

nádrž na západě regionu!
Do roku 2050 to ale nebude…

Chtìjí v obci tøicítku

zjistili jsme
Voda v přehradách sice může pomoci
průmyslu a udržení průtoků řek v létě.
Ale jen za některých předpokladů.
„Musí se například zjistit, zda vůbec přítoky mohou nádrž zásobit natolik, aby
pak plnila svou funkci. Jinak by se mohlo stát, že během měsíce a půl horkého
počasí přehrada o vodu téměř zcela přijde,“ upozorňuje hydrolog Rulík.
V případě vodního díla u Horního
Štěpánova se jedná o dlouholetý plán.
„Ano, víme, že by se zde mělo něco realizovat. Pokud si ale vzpomínám, tak
zjistili, že je zde nízký průtok. Aktuálně
nemáme z ministerstva k celé věci žádné nové informace,“ prozradil Večerníku starosta obce Vladimír Mazal.

Okluky (mls) - Kdo by to byl řekl?
Na nedodržování předepsané padesátky si stěžují někteří z obyvatel
místní části Malého Hradiska. Ačkoliv silnice vedoucí přes Okluky rozhodně nepatří mezi nejvytíženější
a zároveň není právě v nejlepším stavu, žádají o to, aby v místě byla rychlost snížena na 30 km/hod. O celé
záležitosti má rozhodnout Odbor
dopravy prostějovského magistrátu.
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Velkým problémem pro stavbu
podobných vodních děl je bourání
domů a získávání pozemků. Přinejmenším první z problematik
se ale plánované přehrady téměř
netýká. „V záplavě území je registrováno dvanáct budov k bydlení a jedna
pro rekreaci,“ říká Vojtěch Bílý.
Nicméně lidé, kteří by se obávali,
že v dohledné době přijdou o své
příbytky, si zatím mohou oddechnout. Jen tak to totiž nebude. „Příprava nádrže zatím nepokročila,
tedy v nejbližších desítkách let,
někdy do roku 2040 až 2050 nej-

sou přípravné práce plánovány...,“
prozradil mluvčí s tím, že vše ještě bude takzvaný běh na dlouhou
trať.
Není navíc ani jisté, zda se vůbec
výstavba uskuteční. Už z minulosti jsou totiž na Prostějovsku
známy projekty, které nakonec
skončily v šuplíku. Jedním z nich
je také plánovaná nádrž u Otaslavic,
která měla co do velikosti konkurovat Plumlovské přehradě a zejména
sloužit k zadržení vody pro suchá
období. Její zrod je však v nedohlednu.

Chystají chodník
Dobromilice (mls) - Chodník vedoucí od obecního úřadu ke hřišti
se chystají vybudovat v Dobromilicích. Projekt aktuálně žádá stavební
povolení.

Opilý havaroval s kradeným autem
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PROSTĚJOVSKO Tak si to sečtěme – mladý cizinec za volantem
škodovky byl opilý, auto ukradl,
a navíc po nehodě policistům tvrdil, že ztratil řidičák. Muž havaroval minulý pátek na dálnici u Prostějova a vyšetřovatelům poté, co
s vozidlem skončil v obilném poli,
nahlásil, že mu do cesty vběhla
lesní zvěř a on musel strhnout volant. Věřte, nevěřte...
„V pátek 29. května okolo půl čtvrté ráno projížděl po dálnici D46 ve

Brodek u Prostějova (mls) - Velké
dopravní komplikace čekají obyvatele Brodku u Prostějova. Od dnešního dne, tedy pondělí 1. června,
bude zcela uzavřen most přes řeku
Brodečka. Ten se nachází v centru
obce na hlavní silnici vedoucí z Prostějova do Vyškova. Důvodem je
jeho plánovaná demolice a následná výstavba nového mostu. Objízdná trasa bude vedena přes Otaslavice. Práce jsou naplánovány až do 20.
září letošního roku.

směru jízdy od Olomouce na Vyškov
dvaadvacetiletý řidič cizí státní příslušnosti se starším spolujezdcem ve
vozidle Škoda Fabia. Na třináctém
kilometru mu do cesty vběhla lesní
zvěř. Muž v úmyslu předejít střetu
strhl řízení a s vozidlem vyjel mimo
komunikaci, kde narazil do vyvýšeného břehu. V jízdě pak pokračoval
dál živým plotem, kterým projel až
do pole s vysetou obilovinou. Tam
se vozidlo převrátilo na bok,“ popsala karambol Lenka Vanková, tisková

šetření spojené s odběrem biologického materiálu rovněž odmítl,“ sdělila
dále policejní mluvčí.
To ale nebylo zdaleka ještě vše. Při šetření nehody policisté také zjistili, že
muž vozidlo užil bez vědomí odpovědné osoby! Vše se naštěstí obešlo
bez zranění. Vznikla ale škoda na osobmluvčí Policie Krajského ředitelství ním automobilu, která byla předběžně
Policie Olomouckého kraje.
Že ovšem za nehodu nemůže jen lesní zvěř, a pokud vůbec se v tu chvíli na
dálnici nějaká objevila, zjistili strážci
zákona hned na místě. „Přivolaní
policisté provedli u řidiče orientační
dechovou zkoušku, která prokázala
předchozí ovlivnění alkoholem. Přístroj mu opakovaně naměřil hodnoty
přes 1,4 promile alkoholu v dechu.
Navíc mladík policistům nepředložil
řidičský průkaz s tvrzením, že ho při
dopravní nehodě ztratil. Následně
nesouhlasil s naměřenými hodnotami a popíral, že by před jízdou nebo
během ní alkohol požil. Lékařské vy-

2EHF]ÉVNDODQRYÙZHE
Klenovice na Hané (sob) - Novými internetovými stránkami se
aktuálně pyšní Klenovice na Hané.
Ty se přidaly k řadě dalších obcí
Prostějovska, které za poslední rok
změnily svou webovou prezentaci
k nepoznání. Důvody, proč obec ke
změně sáhla, pak vysvětlil starosta
Stanislav Cetkovský. „Přistoupili
jsme k úpravám, abychom vyhověli novému zákonu. Web má být responsivní, a je třeba, aby se stránky
ukazovaly jako celek v každém zařízení – tedy na počítači, v mobilu
i v tabletu,“ vysvětlil starosta obce.

vyčíslena na 50 000 korun. Poškozeny
byly i okrasné dřeviny a obiloviny. „Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí
věci, za které lze dle trestního zákoníku
uložit trest odnětí svobody až na dva
roky,“ prozradila Lenka Vanková s tím,
že další okolnosti nehody policisté
prošetřují.
(mik)

Hradèany-Kobeøice
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Hradčany-Kobeřice (sob) - Zastupitelstvo obce Hradčany-Kobeřice
na svém posledním zasedání schválilo
vypsání zakázky malého rozsahu nad
500 tisíc korun. Obec chce zainvestovat do nákupu užitkového vozidla do
3,5 tuny formou poptávkového řízení.
Na stejném zasedání také zastupitelstvo schválilo vznik pětičlenné komise, která bude navrhovat konečné pořadí nabídek. Konečného dodavatele
auta však nakonec posoudí a schválí
zastupitelstvo obce.

c3ăHSODYDOU\EQÈNVFKRYDOVHSRGVWURPD]PL]HOp
NA VÁŠ NÁMÌT

PLUMLOV Velký ohlas vzbudil
článek z předchozího vydání Večerníku o muži, který se předminulý
pátek utopil v Podhradském rybníku. Mimo jiné se do redakce ozval
i svědek, který vše po celou dobu
pozoroval, načež po zmizení čtyřiatřicetiletého muže neváhal a na
místo zavolal záchranáře.

Martin ZAORAL
Podle přímého svědka není jisté, že
by se muž utopil během toho, co se
snažil přeplavat Podhradský rybník.
„Sledovali jsme ho po celou dobu.
Bylo něco po osmé večer a on plaval od pláže u kempu, kde popíjel se
svými kumpány. Podařilo se mu celý
rybník přeplavat až k jeho výpusti.
Už byl tedy na druhé straně, jenže byl
nahý a kolem šly nějaké děti. Tak se

Přinášíme svědectví muže, který přivolal
záchranáře k Podhradskému rybníku
chtěl schovat pod strom, jehož větve
dopadají na hladinu rybníka. To bylo
naposledy, co jsme ho viděli,“ popsal
provozovatel občerstvení U Sandokana, který jedním dechem dodal, že
tedy není pravdou, že by se muž utopil v bezprostřední blízkosti tohoto
občerstvení. „Bylo to až někde u výpusti, která je od nás vzdálená několik
desítek metrů,“ upřesnil.
Svědek tedy muže spustil z očí až ve
chvíli, kdy se mu podařilo dostat na
druhou stranu rybníka. „Mysleli jsme,
že když už to zvládl, bude vše v pořádku. Poté, co zmizel v té zeleni, zavládl
klid. Nebylo slyšet ani žádné volání
o pomoc. Těžko říct, co se mu mohlo
stát, jestli dostal infarkt, nebo se tam
třeba nějak zapletl a už se z toho nevy-

motal,“ zauvažoval muž, který si v této
souvislosti nepřál být jmenován.
Po nějaké době mu náhlé zmizení
plavce přišlo zvláštní. „Jeho dva kumpáni zůstávali na pláži. Byli tak opilí,
že nic neřešili. My jsme se po něm začali shánět, ale nikde nebyl. Tak jsme
na místo přivolali záchranku. Ještě nějakou dobu trvalo, než se ho podařilo
vylovit. Nakonec ho našli kolem půl
jedenácté hasiči,“ uzavřel svoji výpověď přímý svědek nešťastné události
s tragickým koncem.
„Ve večerních hodinách pátku 22.
května jsme na linku 158 přijali oznámení o čtyřiatřicetiletém muži, který
si šel zaplavat do Podhradského rybníka a nevrátil se na břeh. Policisté
ihned vyjeli na místo, kde proběhlo

šetření a následně i pátrání. Asi po
třech hodinách intenzivního pátrání bylo nalezeno a vytaženo z vody
tělo muže policejními potápěči, kteří
úzce spolupracovali s kolegy z hasičského záchranného sboru. Bohužel
již bez známek života,“ víceméně potvrdila slova svědka Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje. Co bylo
přesnou příčinou úmrtí, Policie ČR
v těchto dnech prověřuje. „U zemřelého muže byla nařízena soudní
pitva,“ dodala Zajícová.
Poslední rozloučení s Adamem Matouškem proběhne dnes, tj. v pondělí 1. června, od 10.00 hodin ve smuteční síni v Brněnské ulici naproti
městskému hřbitovu v Prostějově.
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postavili zhruba před týdnem. Letos se
akce poprvé konala v režii místních sokolů, kteří mimo jiné připravili soutěže
a skákací hrad pro děti. „Kácení májky
v minulosti pořádala obecní hospoda
Osma. Ta změnila majitele a tak jsme
organizaci převzali my. Smrček na ni
jsme sehnali v nedalekém lese,“ prozradil Večerníku sokolský starosta Petr
Novák, který všechny zároveň pozval
na další akci pořádanou sokoly. Tou
budou Pivní slavnosti konané první srpnový den.
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Martin ZAORAL
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rinářka Veronika Kvíčalová. Díky tomu
získala právo na pokácení májky. S chutí
se do toho pustila i se svým manželem.
„Dřevo z ní si mohou vítězové nechat,“
upřesnil nezamyslický starosta.
V Nezamyslicích májku stejně jako jmenované disciplíně se utkali i tři vy- Kácení májky si letos připravili také ve
každý rok na prvního máje postavili losování dospělí a zvítězila místní vete- Stražisku. Na rozdíl od Nezamyslic si ji
členové věhlasného spolku mažoretů.
„Učinili tak v rouškách a v tichosti bez
ostatních lidí. I tentokrát k tomu nepo- saa
třebovali jeřáb, zvládli to jen za použití
lan. Modřín, který na májku využili, vyrostl někde v okolí Chropyně,“ prozradil nám starosta Nezamyslic Vlastimil
Michlíček.
Májka v Nezamyslicích po celý květen
stála u moderní hasičské zbrojnice. Právě hasiči vytvořili zázemí pro sobotní
akci, na níž se sešlo přes stovku lidí.
Děti soutěžily například v házení flor2T¾XQPCO¾LMWUKX[DQLQXCNCOÊUVPÊXGVGTKP¾ąMCMVGT¾ 5MQNGPÊO¾LM[RTQX¾\GNCURQPV¾PPÊTCFQUV
balovými míčky do plechovek, chůzi na
UGFQRT¾EGRWUVKNCKUOCPåGNGO
chůdách, skládání dřívek, slalomu či namotávání provazu na klacek. V posledně

PROSTĚJOVSKO Dvě oblíbené tradice po zimě každoročně ohlašují obnovu života. Zatímco pálení
čarodějnic na konci dubna bylo letos ještě ve stínu opatření proti koronavirové epidemii, kácení májek uplynulou sobotu na řadě míst znamenalo opravdový návrat radosti. Zatímco v Nezamyslicích se
stavění májky chopili zkušení matadoři z řad tamních mažoretů, ve Stražisku letos měli organizační
premiéru místní sokolové.

V Nezamyslicích si právo vybojovala místní veterinářka

Stavění májky je starodávná tradice,
která je rozšířená téměř po celé Evropě. Májka je označení ozdobeného
kmene stromu, který tvoří ústřední
prvek jarních slavností. Májky u nás
mají formu celého stromu zbaveného větví a kůry, s výjimkou horní
části. Horní část se zdobí stužkami,
barevnými látkami nebo krepovým
papírem. Vztyčení a ozdobení májky
je oslavou lásky, plodnosti a mládí.

PROÈ SE STAVÍ MÁJKY?
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Právě stav a vybavení učeben jsou jedním z hlavních předmětů rekonstrukce. „Upravujeme učebnu fyziky, dále
také učebnu jazykovou a počítačovou.
Dostane se i na chemickou laboratoř
nebo na kuchyňku,“ přiblížila obsah
prací ředitelka školy.
Velkou modernizací by rovněž měly
projít toalety. „Škola je stará 105 let.
A přesně tak staré jsou také stupačky
na chlapeckých toaletách. Tam už byl
skutečně kritický stav,“ je si vědoma
Zapletalová. Plumlovská škoda do-

Michal SOBECKÝ

PLUMLOV Velkou rekonstrukcí
započala v těchto dnech procházet
základní škola v Plumlově. Historická budova tím získá upravené
učebny i sociální zázemí. Městu
se totiž na opravy podařilo sehnat
hned několik dotací. Celkem by
mělo proinvestovat okolo 10 milionů korun. „Díky koronavirovým
opatřením se nám podařilo s rekonstrukcí začít dříve, než jsme původně plánovali. Už probíhají bourací práce v odborných učebnách,“
prozradila Večerníku ředitelka školy Simona Zapletalová.

znala již v průběhu minulých let velkých změn, dostala třeba novou fasádu. Změn přesto bude ještě hodně.
K tomu pak mají pomoci také dotace, Plumlovu se podařilo získat
hned tři. „V plánu jsme tyto opravy
měli od roku 2016. Nyní se nám ale
povedlo získat naráz tři dotace. Hodí
se tedy, že můžeme provést vše zaráz,
aniž by se pak muselo něco zbourat
a zase opravit,“ říká starostka města

Foto: Facebook

Gabriela Jančíková. I ona poukázala
na vpravdě historické toalety v budově. „I kdybychom dotační peníze nezískali, stejně bychom je museli opravit,“ poznamenala.
Žáky by ale rekonstrukce omezit neměla. Práce by totiž podle aktuálních
plánů měly skončit koncem srpna,
tedy před začátkem nového školního
roku, do něhož už se má po koronavirové pandemii zapojit celé žactvo.

2T¾EGRTQDÊJCLÊPCQFDQTPÚEJWéGDP¾EJKVQCNGV¾EJ
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PROTIVANOV Bohužel tragický konec měla v pátek 29. května dopravní
nehoda, ke které došlo před šestnáctou
hodinou za Protivanovem ve směru na
Blansko. Devatenáctiletý řidič Škody
Octavie na silnici až příliš hazardoval,
což se mu nakonec vymstilo. Následovala naprosto zbytečná smrt, která byla
následkem mladické nerozvážnosti
a riskování.
„V osobním automobilu projížděl devatenáctiletý mladík s o dva roky starším spolujezdcem na rovném úseku
silnice s nejvyšší povolenou rychlostí
50 kilometrů za hodinu, když začal
předjíždět kolonu vozidel. Poté, co se

zařadil zpět do svého jízdního pruhu,
vyjel z důvodu nepřiměřené rychlosti
a nezvládnutí pravotočivé zatáčky do
protisměru, načež čelně narazil do boční strany protijedoucího nákladního
vozidla. Jeho řidič na vzniklou situaci
reagoval tím, že strhl řízení vpravo, sjel
do příkopu, kde po nárazu do dopravní
značky pokračoval do lesního porostu
a narazil do stromů. Při střetu s nákladním automobilem byla Škoda Octavia
odhozena a vůz se převrátil na střechu.
Řidič utrpěl zranění, kterému na místě
podlehl. Jeho spolujezdec byl s lehkým
zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc,“ popsala

všechny okolnosti nehody s tragickým
vyústěním Lenka Vanková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Lehké zranění, které mu bylo ošetřeno
na místě, měl i řidič náklaďáku. „Ten se
podrobil orientační dechové zkoušce
na přítomnost alkoholu i orientačnímu
testu na přítomnost jiných návykových
látek, které nepotvrdily jeho předchozí ovlivnění těmito látkami. Celková
vzniklá škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na částku přes 850
tisíc korun,“ doplnila Vanková s tím, že
všechny další okolnosti a příčiny jsou
předmětem dalšího šetření.
(mik)

2QTKUMCPVPÊORąGFLÊåF÷PÊUGwMQFQXMCUFXQWéNGPPQWQU¾FMQWUTC\KNCUMCOKQPGORąGX¾åGLÊEÊOFąGXQ8Q\KFNQUGRąGXT¾VKNQPC
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2x foto: Facebook SDH Protivanov
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tem vozidla a stavu pozemní komunikace. Proto nebyl schopen
zastavit na vzdálenost, na kterou měl rozhled, a jízdní kolo přejel,“ popsal dosti kuriózní nehodu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Cyklista při havárii utrpěl zranění, se kterým byl následně
převezen do prostějovské nemocnice. Ke zranění dalších
osob nedošlo. Výše způsobené hmotné škody na bicyklu
a automobilu byla podle policistů předběžně vyčíslena na
20 000 korun. „Alkohol u řidiče Fabie policisté vyloučili. Cyklista byl naopak alkoholem ovlivněn zcela zjevně, což se potvrdilo
i při provádění dechové zkoušky. Tu se u muže podařilo provést
až po několika neúspěšných pokusech. Přístroj ukázal hodnotu
2,79 promile alkoholu v dechu. Opakovanou dechovou zkoušku
se pak již provést nepodařilo vůbec,“ konstatoval František Kořínek s tím, že cyklista i mladý řidič Fabie jsou podezřelí z přestupků
podle zákona o silničním provozu. Přesné příčiny, okolnosti i míra
zavinění nehod jsou předmětem dalšího šetření.
(mik) STRAŽISKO V přízemí objektu dříve fungovala
restaurace. Jeho někdejší majitel přišel se záměrem vybudovat v patře ubytovnu pro turisty. Na
dokončení projektu však neměl dostatek peněz,
tak budovu prodal. Před osmi lety nemovitost
odkoupila Lenka Skácelová a vybudovala zde
ubytovnu pro sociálně slabé. Ta se stala skutečným „doupětem neřesti“ a jeho majitelka terčem velké kritiky.
iQHÆTwMQFQXM[RąGLGNNGåÊEÊLÊ\FPÊMQNQXGEJXÊNKMF[LKP¾ąKFKéMCQFVCJQXCNC\TCP÷PÆJQCQRKNÆJQE[MNKUVWFQDG\RGéÊ
Před třemi roky vzalo Stražisko lidem z ubytovny

ZHQVQ2QNKEKGè4
nárok na sociální dávky v podobě doplatků na bydlení.

NEZAMYSLICE Cyklista středního věku ´opilý, jak zákon káže´ se „přerazil“ po pádu na silnici u Nezamyslic.
Řidička projíždějícího auta zastavila a ze středu silnice
jej odtáhla do bezpečí ke krajnici. Tím ale vše neskončilo. V protisměru se vyřítila škodovka, jejíž šofér přejel
jízdní kolo opilého nešťastníka, které zůstalo ležet na
dělící středové čáře vozovky!
„V pondělí 25. května před dvaadvacátou hodinou jel dvaapadesátiletý cyklista z Nezamyslic do Mořic. Zřejmě vlivem své podnapilosti však nezvládl řízení a uprostřed silnice první třídy havaroval, načež zůstal ležet u středové čáry. Měl však štěstí, protože
místem osobním autem projížděla čtyřicetiletá žena, která zastavila a snažila se muže z místa havárie dostat mimo silnici. I přes
několik pádů se muž díky velkému úsilí dámy do bezpečí dostal.
Stejné štěstí však už nemělo jeho jízdní kolo, protože jen o chvíli
později místem projížděl devatenáctiletý řidič se Škodou Fabia.
Ten nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnos-

ąLGLêNDRGW¿KODF\NOLVWXSRS¿GXGREH]SHêË

Bezprostředně na to se Skácelová budovy rozhodla
zbavit. Nabídla ji také obci s tím, že by tam mohly
vzniknout sociální byty. Bývalé vedení Stražiska
však tuto nabídku nepřijalo. Jak je tomu nyní?
„Tenhle barák u nás vadí snad úplně všem. Možná
by bylo nejlepší, kdyby se nechal zbourat.
Na druhou stranu je mi toho trochu líto. Naši
prarodiče jej kdysi společně vybudovali, dříve to
tam žilo, býval tam kulturní sál a vinárna,“ uvažovala
současná starostka, které jsme se tedy zeptali, zda
by obec neuvažovala o případném odkupu. „Těžko
říct... Že bychom na to teď hned měli peníze, tak to
určitě ne. Navíc by se do toho muselo dále investovat a vybudovat z toho něco jiného. Určitě je to ale

7D[VQXPCUGPCEJ¾\ÊXUCOÆOEGPVTWQDEG
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projel horizontem. Na vzniklou situaci
již nestačil zareagovat a s kunou se střetl,“ informovala Lenka Vanková, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje. „Ke zranění osob
při nehodě nedošlo. Neprokázalo se ani
předchozí ovlivnění alkoholem u řidiče,
který se podrobil orientační dechové
zkoušce. Sraženou kunu se na místě
nalézt nepodařilo,“ dodala Vanková.
Hmotnou škodu na luxusním „sporťáku“ policisté neuvedli.
(mik)

by událost ohlásil,“ informovala Lenka
Vanková, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
„Naštěstí při tom nedošlo k omezení
funkčnosti zařízení ani k omezení jízdy na železniční trati a nebyla zraněna
žádná osoba. Poškozením výstražníku
však vznikla škoda, která byla předběžně vyčíslena na třicet tisíc korun,“
přidala Vanková.
Policisté z dopravního inspektorátu
v Prostějově se nyní okolnostmi dopravní nehody zabývají a po řidiči pátrají.
(mik)

-FQRQwMQFKN\CDG\RGéQXCEÊ\CąÊ\GPÊPCåGNG\PKéPÊORąGLG\FWVQLGP[PÊQV¾\MQW
RTQRQNKEKKCD[VQ\LKUVKNC
(QVQ2QNKEKGè4

W5OTåKEC\DCD÷NGWLGN

Narazil do semaforu

PROTIVANOV S lesní kunou se
uplynulý čtvrtek 28. května v půl
deváté ráno setkal muž za volantem
luxusního osobního automobilu
Lotus Exige. Zvířátko mu do cesty
v zalesněném prostoru vběhlo tak
rychle, že šofér již srážce nedokázal
zabránit.
„Když řidič Lotusu projížděl po rovném
úseku silnice ve směru od Protivanova
k Nivě, zvíře mu do jeho jízdní dráhy
vběhlo z levé strany zrovna ve chvíli, kdy

-WPC \RčUQDKNC PC FTCJÆO
XQ\KFNGUKEGLGPR¾TwMT¾DCPEč
CNGX\JNGFGOMEGP÷CWVCDWFG
wMQFCCUKRQą¾FP÷X[UQM¾.

(QVQ2QNKEKGè4

SRQLêLODNXQD
SRQLêLOD
NXQD
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na diskusi v zastupitelstvu. Zásadní by bylo, jaké by SMRŽICE Od pátečního rána pátměl majitel požadavky a zda by se s ním dalo domlu- rají policisté po dosud neznámém
vit,“ uzavřela Dvořáková.
řidiči, který poškodil sloup zabezpečovacího zařízení u železničního
MAJITEL NA DOTAZY
přejezdu u Smržic. Náraz to byl poNEREAGOVAL
dle všeho velmi silný, šofér po něm
Večerník se pokusil kontaktoval přímo Michala ale zbaběle ujel.
Gondeka, zajímalo nás zejména to, jak celou situaci „K havárii došlo v pátek 29. května
vnímá on a jaké má s objektem záměry do budoucna. před šestou hodinou na železničním
Mobilní telefon nám sice nezvedl, ale zanedlouho přejezdu z Prostějova na Smržice. Dopožádal o kontakt prostřednictvím SMS zprávy. Na posud neustanovený řidič s vozidlem,
dotazy zaslané touto formou však do uzávěrky tohoto kterým tudy projížděl, poškodil zde
vydání nezareagoval. A to ani přes opakovanou urgenci umístěný výstražník zabezpečovacího
během celého uplynulého týdne.
(mls) zařízení. Z místa nehody však ujel, aniž

0GLX÷VwÊORTQDNÆOGOLUQWURNCwM[MVGTÆUGJTQOCFÊ
XRCVąGDWFQX[

ZAVINIL SI VLASTNÍ SMRT! Jiný šofér zase zraněnému muži přejel kolo... 2EFKRGQËNVFKXGRERXVLWXDFLQHĆHxË
83URWLYDQRYDY\KDVOæLYRWGHYDWHQiFWLOHWpKRPODGtND

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

Nejčtěnější
regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

UŽ BRZY!

V zatím přesně neurčené době od 18.
do pondělí 25. května vnikl dosud
neznámý pachatel nezjištěným způsobem do rekonstruované budovy
základní školy ve Smržicích. Z té poté
odcizil tři počítače v hodnotě přesahující 50 tisíc korun. Policisté věc šetří pro podezření z přečinu krádeže.
Za ten pachateli v případě dopadení
a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Okradl děti ze Smržic

.521,.$
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rozhovor večerníku

Prostějovan Martin Chmelař míří
v Tallinnu k vystudování techniky
TALLINN, PROSTĚJOV Poměrně nezvyklou destinaci pro
své další studium si zvolil Martin
Chmelař (na snímku) z Prostějova. Před pěti lety se vydal až do
Pobaltí, konkrétně do Estonska,
a ukázal tak, že pro strach má rozhodně uděláno. Změny se velký
přívrženec orientačního běhu
vskutku nebojí a dnes už tak zakončuje studium na vysoké škole
s prestižním, navíc v současnosti
aktuálním oborem. Což v praxi
znamená státní závěrečné zkoušky v angličtině a určitou znalost
estonštiny, ugrofinského jazyka
příbuzného s finštinou. Život
v Estonsku navíc obnáší celou
řadu odlišností, které jsou zcela
rozdílné od české reality. Zdejší
rodák tak má za sebou díky dlouhodobému pobytu velmi zajímavé zkušenosti. „Zažívám tady
zcela jiný svět,“ říká v rozhovoru
z dalekého místa od domova,
kde jsou vysoké školy bez státnic
a sauna skoro na každém kroku.

klad Skype, Transferwise, Bolt. Jinak
jsem ale mnoho o Estonsku nevěděl.
Snad jen to, že je to postsovětská republika a znal jsem pár Estonců, co
byli na Erasmu v Brně. Od kamarádů jsem dostával otázky typu: ‚Kam
že se to chystáš? Do Tallinnu?‘ A všichni se hned
divili, proč zrovna
tam, že to není
tak obvyklé.“

Co mě překvapilo, když jsem přijel, byli roboti
rozvážející jídlo a poštu. Byl to takový zajímavý
kontrast – moderní robot a na pozadí nerenovovaný
panelák ze sedmdesátých let minulého století...

později litoval nebo nad tím
alespoň přemýšlel.“
yy Jaké byly tvé začátky
v Estonsku? Bylo těžké
se přizpůsobit?

trvalo mnohem déle.
A také všechny potřebné dokumenty byly i v angličtině. Rychle jsem si také zvykl všude platit kartou, hotovost tu
skoro vůbec není potřeba používat.
Estonština jako taková je totálně jiný
jazyk, než na co jsme zvyklí, ale když
jsem se potřeboval s někým, kdo neuměl anglicky, domluvit, oprášil jsem
pár slovíček z ruštiny, kterou jsem měl
na střední škole. Myslel jsem, že ji nikdy nepoužiju a hodila se. (úsměv)“
yy Zarazily vás některé kulturní
rozdíly nebo třeba odlišnosti v chování lidí?

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
(QVQCTEJKX/%JOGNCąG

yy Měl jste nějaké zábrany se vydat takto na delší dobu z Česka?
„Jasně. Docela dlouho jsem se
k tomu rozhoupával, ale tehdejší
přítelkyně, Italka žijící v Česku, mě
v tom dost podporovala. Přece jen je
trochu něco jiného jet na pár měsíců
na Erasmus než na celé magisterské
studium. Co se ale týče nějakých
dalších zábran, tak to bylo docela
bez problémů. Doma jsem to víceméně oznámil a nějak se smířili
s tím, že mě nějakou dobu pořádně
neuvidí. Také někdy pomáhám s organizací sportovních akcí v Česku,
na což mi ale vždy zaplatili letenku.
Taky jsem si v jednu dobu řekl, že
kdybych to nezkusil, asi bych toho

„Ani ne. Díky tomu, že jsem v Brně
byl členem ESN (Erasmus student
network), tak jsem znal pár Estonců.
Ti mi tu ze začátku pomohli a ukázali
město. Co se týče papírování, bylo to
jednodušší, než jsem si myslel. Všeho
všudy jsem vyplnil dva– jeden na získání estonské občanky s digitálním
podpisem a druhý na přihlášení přechodného bydliště. Překvapilo mě
také, že vše bylo vyřešeno během tří
dnů a že devětadevadesát procent
věcí s úřady se dá řešit on-line. Jen
tedy kromě matričního zápisu a svatby. I firmu je tu možné založit během
patnácti minut odkudkoliv na světě.
Když jsem s papírováním pomáhal
zahraničním studentům v Česku, vše

20052910866

19112211384

yyCo vás přivedlo do Estonska?
A proč zrovna tato země?
„Bylo to studium kybernetické bezpečnosti. Jednak proto, že obor,
který jsem chtěl studovat, bylo v té
době možné studovat pouze v Anglii a Nizozemsku, kde mají na české
poměry docela vysoké školné a docela vysoké standardy na jazykový
certifikát, nebo v Německu, kde je
potřeba mít certifikát z němčiny,
ale školné je tam mnohem nižší.
Na zdejší univerzitě také musí část
studentů platit školné, ale díky dobrým výsledkům u přijímaček jsem
se tomu vyhnul. Každopádně Estonsko má s touto problematikou
mnoho zkušeností díky rozsáhlým
útokům v roce 2007, také protože je
tu CCDCOE (Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence)
a mnoho IT firem – vznikl tu napří-
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„Ze začátku mě dost překvapilo, že
jsou Estonci poměrně odtažití a téměř vůbec nedělají takzvaný ´small
talk´. Později jsem pochopil, že když
se trochu znáte, jsou hodně vstřícní.
Jinak Estonsko má dost podobnou
historii jako Česká republika, takže
i díky tomu je pro mě jednoduché
jim porozumět, co se kultury týče.
A také rádi zpívají. To protože zpívající revoluce na konci osmdesátých
let minulého století byla významným krokem k nezávislosti. Tak jako
u nás sametová revoluce.“
yy Jak se vám tedy v zemi bydlí?
„Během mého studia jsem měl
možnost bydlet v hlavním městě
Tallinnu a hlavním studentském
městě Tartu. Studentské koleje
jsou za vstřícné ceny a byty jsou na
tom průměrně podobně jako třeba
v Brně. Je tu poměrně slušná infrastruktura a rezidenti Tallinnu mají
hromadnou dopravu zdarma. Co
se týče služeb, tak kvalita je podobná jako v Česku. Estonsko ale nemá
to, co čemu u nás říkáme národní
kuchyně. Celkově je to takový mix
mezi německou a ruskou kuchyní.
A alkohol je na naše poměry drahý
vzhledem k vyšší dani, ale na druhou
stranu mnohem levnější než v blízkém Finsku. Tallinn se nachází napůl
u moře a napůl je obklopen lesy, takže za dvacet minut se můžu koupat
v moři nebo se brodit bažinou. Já
se pohybuji většinou v mezinárodní komunitě, ale také znám spoustu
Estonců, kteří mi ukázali i odlehlejší části země. Díky tomu jsem také
měl možnost poznat, že milují saunu
úplně stejně jako Finové. Však jen na
univerzitním kampusu máme pět
saun, které si můžeme pronajmout.

Průměrný plat je o něco málo vyšší
než v Česku a také podobně nízká
nezaměstnanost. Tallinn je aktuálně
centrum mnoha technologických
startupů. A co mě překvapilo, když
jsem přijel, byli roboti rozvážející
jídlo a poštu. Byl to takový zajímavý
kontrast – moderní robot a na pozadí nerenovovaný panelák ze sedmdesátých let minulého století...“
yy Kdybyste měl srovnat české
a estonské školství, jak by to dopadlo?
„Určitě jsou tam velké rozdíly. Už jen
proto, že se k nám mezinárodním
studentům chovají velmi vstřícně.
Papírování s univerzitou ve výsledku bylo jednodušší než přihláška
na Erasmus. (usměje se) Tallinnská
Technická univerzita klade důraz na
to, aby byla na mezinárodní úrovni
a držela krok s dobou. Univerzitní
personál mi vždy rychle vyšel vstříc
a také se tu studenti i profesoři navzájem oslovují křestním jménem.
Nezažil jsem, že by se někdo třeba
oháněl vzděláním nebo tituly...
Celkový průběh studia je úplně
jiný, než jaký jsem měl možnost
zažít na brněnském VUT. Většinou
se hodnotí práce během semestru
než závěrečná zkouška. Takže se
musí pracovat celý semestr, což mi
osobně dost vyhovuje. V obou univerzitních městech je také mnoho
akcí pořádaných společně s univerzitou v mém oboru a také startupová scéna. Ať už to jsou zajímavé
přednášky, workshopy, nebo hackathony. Estonské školství je globálně hodnoceno velmi vysoko i díky
tomu, že se dost inspirovali od Finů.
Co se týče E-learningu, tak třeba na
začátku koronavirové pandemie se
plynule přešlo na E-learning. Ale už
předtím jsem teoreticky do kurzů téměř nemusel docházet – jednak protože studuju obor týkající se IT, ale
také proto, že většina přednášek byla
nahrávaná a za celé studium jsem na
papír musel psát v jednom kurzu.
Na co jsem si musel ze začátku zvykat, bylo známkování. Na Tallinnské
Technologické univerzitě je nejlepší
známka pět a nejhorší jedna, kdežto
v Tartu je nejlepší ‚A‘ a nejhorší ‚F‘. Jo
a také tu nemáme typické české státnice, ale jen obhajobu závěrečných
prací. Co se univerzitního života
týče, tak studentské spolky tu mají
velkou tradici a díky tomu je tu také
mnoho akcí podporujících společenský život.“
yy Jedním ze současných témat
jsou vztahy pobaltských zemí
a Ruska. Jak je vnímají sami Estonci? Berou svého souseda jako
velkou hrozbu?

„Vzhledem k tomu, že zhruba třetina populace má jako rodný jazyk
ruštinu, tak je to takové zvláštní.
Estonsko se snaží spíše co nejvíc
soustředit na západ a na severské
země, na druhou stranu část populace na východě země vůbec nemluví
úředním jazykem, tedy estonštinou.
Ruština tu není úřední jazyk, i když
mnoho smluv a nápisů je právě
v tomto jazyce. Je tu také pro muže
povinná jedenáctiměsíční vojenská služba, rozhodně to neberou
na lehkou váhu. Ze zdejší vojenské
letecké základny pravidelně startují
stíhačky k hranicím, ve druhé polovině minulého roku tu sloužili čeští
stíhači. Estonsko je aktivním členem
NATO a každý rok je tu organizována vojenská přehlídka společných
jednotek. Díky kybernetickým útokům z roku 2007 se bere vážně také
kyberprostor a hybridní hrozby.
Pokud by Rusko mělo být hrozba,
tak je to především právě v hybridní
válce. Vzhledem k působení sil severoatlantické aliance nedává smysl
ohrožovat pobaltské země po zemi
a ze vzduchu.“
yy Estonsko je pro řadu Čechů
neznámou. Čím by je mohla tato
země oslovit? A čím oslovila vás?
„Příjemné překvapení je určitě
samo historické centrum Tallinnu. Částečně malebná architektura, částečně nádherné výhledy
na moře. Chvílemi to vypadá jako
v Praze nebo Českém Krumlově.
Příroda je tu dost jiná než v Česku
– nejvyšší hora má celých 318 metrů nad mořem. Takže horami určitě
neosloví. Co ale stojí za to navštívit,
jsou národní parky s rozsáhlými bažinami, pobřeží s nádhernými útesy a také ostrovy. Také je tu možné
vidět spoustu neopravených staveb
z období Sovětského svazu, což
také rozhodně stojí za to vidět pro
ty, co tu dobu nezažili. Mě osobně
oslovila právě zdejší severská příroda a takzvaná digitální společnost,
říká se tady tomu Sillicon Valley
Evropy, i když to jsem kdysi slyšel
i o Brně. A hodí se zmínit, že Estonsko má největší podíl modelek na
populaci na světě.“ (směje se)
yy Chystáte se v Pobaltí nadále
zůstávat?
„To popravdě zatím nevím. Uvidíme, jak to bude s prací. Mám vysněnou, ale ta se dá dělat téměř kdekoliv na světě. Díky studiu jsem měl
možnost potkat mnoho zajímavých
lidí, co tu žijí, takže bych se nebránil
tu nějakou dobu zůstat. Na zbytek
života ale ne. Každopádně pokud
bych zakládal startup, tak to bude
právě v Estonsku.“

vizitka
MARTIN CHMELAŘ
✓ narodil se 9. května 1994 v Prostějově
✓ vysokoškolský student, specialista
na kybernetickou bezpečnost
✓ dětství a mládí strávil v Prostějově
✓ vystudoval zde Cyrilometodějské
gymnázium
✓ vysokou školu si vyzkoušel v Brně, později
se ale přesunul do Estonska, kde dodnes studuje
zajímavost: dlouhodobě se věnuje orientačnímu běhu
a to i jako spoluorganizátor akcí

zpravodajství
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„Lidé nás mohou překvapit Řidiči, pozor! Parkování v ulici

vlastní myšlenkou,“ V. Špály nedoporučujeme

Michal KADLEC
yy O čem přesně hodláte občany
Prostějova na středeční besedě informovat?
„Především chceme všechny seznámit s vítězným návrhem urbanistické soutěže na řešení jižní části centra
města. Toto území poměrně dlouho
chátralo, myslím, že důvody nemusím opakovat. O to větší důraz klademe na skutečně kvalitní řešení, které
považujeme za prioritu aktuálního
volebního období. Na setkání s občany určitě přijde řeč také na připravovanou územní studii, která by nás
v této věci měla posunout zase o kus
dál. Osobně očekávám i zcela konkrétní otázky na budoucnost Společenského domu, parkování v této
lokalitě a samozřejmě i tržnici.“
yy Už dříve jste deklarovali, že
chcete v tomto případě znát názor
veřejnosti, jak by jižní část centra
Prostějova měla vypadat. Hodláte
do budoucího projektu opravdu
začlenit některé myšlenky, které
třeba ze středečního setkání s občany vyplynou?

primátor František Jura
„Od začátku svého působení v roli primátora statutárního města Prostějov
říkám, že jsem otevřený každé dobře
míněné myšlence. Také proto takové
setkání s občany organizujeme. Zajímá
nás jejich názor, těšíme se na neotřelé
myšlenky, vítáme nápady, které nikomu z nás nepřišly na mysl. Osobně
očekávám, že přijde řeč na využití Společenského domu, na vybavení tržnice,
na mobiliář i na veřejnou zeleň. Ale
možná nás účastníci překvapí něčím
zcela jiným, to je na nich. Pokud budou mít občané chuť diskutovat a přinášet do projektu své vlastní myšlenky,
bude to jen dobře.“
yy Víte v tuto chvíli už například
to, jakým způsobem rekonstruovat
Společenský dům a kolik peněz to
bude stát?
„To je těžké odhadovat... Potřebujeme
projektovou dokumentaci, která nám
dá hrubou představu. Cena samozřejmě vyjde až z následné soutěže na
dodavatele. Předpokládáme opravu
střechy, výměnu oken v plášti budovy,
zateplení objektu, změnu vnitřního
uspořádání i výměnu veškerého technického zařízení budovy. Pohybujeme
se v řádech stovek milionů korun.“
yy Kdy magistrát reálně plánuje
začátek revitalizace jižní části centra
města?
„První práce by mohly začít na jaře
příštího roku. Celá revitalizace potrvá
pravděpodobně tři až pět let. Zdá se to
být velmi dlouho, my usilujeme o kvalitní řešení, které si Prostějov a jeho občané zaslouží.“

Dosud k tomu kromě určených parkovišť někteří využívali i plochy před
vchody do jednotlivých domů. A to
i přesto, že takové parkování není
povolené. Nyní ale při vjezdu do vni-

trobloku byla usazena značka zákaz
stání. A městská policie avizuje, že už
v předchozím týdnu v oblasti zvýšila
počet kontrol.
>>>dokončení na straně 14

20032510498
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PROSTĚJOV Již tuto středu
3. června v 16.00 hodin dojde ve
Společenském domě k veřejnému
projednávání vítězné studie na
architektonické řešení jižní části
centra města s obyvateli Prostějova. Před touto besedou prostějovských radních s občany položil Večerník několik otázek primátoru
města Františku Jurovi.

PROSTĚJOV S problémy se od
dnešního dne, tj. 1. června, mohou setkat řidiči, kteří budou
chtít odstavit vozidlo v ulici Václava Špály.

20052810856

říká před besedou s občany
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Nádherné počasí už bude Prostějovany pomalu lákat k vodě, ale nic neuspěchejte.
Kašel a obyčejná rýma mohou být v této době i nebezpečnou záležitostí. Každopádně skoro už letní počasí může našinec využít k romantickým chvilkám v přírodě.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Budete
nepozorní a lehce přehlédnete věci,
které mohou být velice důležité. V důsledku toho vám unikne i fakt, že někdo druhý žije z vaší práce a vy tomu
pouze nečinně přihlížíte. Vaše škoda.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nesmíte se
nechat ukolébat tím, že práce vám
jde od ruky a tím pádem se můžete
těšit na vysokou výplatu. Naopak
vaši nadřízení, ti budou zcela jiného
názoru a notně vám pokazí náladu.
Nenecháte si to ale líbit.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Zbytečně se zabýváte prkotinami, které
jdou naprosto mimo vás. Důležité
věci vám naopak unikají, hlavně to,
že partner se začíná chovat nějak
divně. Měli byste zapátrat po tom,
co dělá bez vás.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Budete se
víceméně nudit, takže celkem logicky vezmete zavděk pozváním
na společenský večírek. I když se
ho zúčastní i lidé, které v lásce příliš
nemáte, půjde celkem o skvělou zábavu a rozptýlení.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Notně vás
překvapí novinky z blízkého okolí. Zareagujete na ně ovšem velice
pragmaticky a rychle, takže na první
pohled na vás vůbec nebude znát,
že jste z toho mimo. Začnete ale
o některých lidech pochybovat.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Okolo
vás bude panovat dobrá nálada a vy
sami uděláte vše pro to, abyste ji
nepokazili. Zřejmě se to podaří, jen
si dejte pozor na svá prořízlá ústa,
abyste nevhodnými slovy nezapříčinili zbytečný spor.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Péče o vlastní finance a také obchody vás budou
stát více času, než jste původně předpokládali. Nedá se nic dělat, i během
tohoto týdne budete muset obětovat
volný čas náročným povinnostem.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Letošní
dovolenou jste už odpískali. Máte
recht, zůstaňte raději doma a věnujte se věcem, které jste zameškali.
Svět se nezboří, když si objednáte
tuzemskou rekreaci někde v blízké
přírodě.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Zdržujte se raději doma, protože pokud
vyjdete ven, hrozí vám újma na
zdraví. Nebezpečí bude číhat na silnici i chodníku. Pěkně se doma natáhněte na kanape, na něm si nohu
rozhodně nezlomíte.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20. 1.
Čeká vás vážný pohovor s nadřízeným, což ponesete velice nelibě.
Nervozita dosáhne vrcholu v pátek,
kdy si vás šéf pozve na kobereček.
Připravte se na to, že nepůjde o zábavný rozhovor.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Rozptýlení najdete u svého partnera,
který pro vás připraví takové překvapení, že vám oči budou přecházet.
Těsně před víkendem dostanete geniální nápad, jak také překvapit jeho.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. V roztržitosti uděláte chybu, která vás záhy
bude mrzet. Nedá se nic dělat, neplačte nad rozlitým mlékem a snažte se alespoň o to, aby následky byly
co nejmenší. Přátelé vás v maléru
rozhodně nenechají.

Vláda 18. května schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem Covid
III. Kabinet na záruky vyčlenil
150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka
(ČMZRB) tak bude moci ručit
za půjčky až do celkové výše 500
miliard korun. Záruční program
Covid III navazuje na již vyhlášené programy Covid I a II a Covid
Praha, ale na rozdíl od nich bude
mít celorepublikovou působnost
a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců.

Odpovědi na základní otázky
kolem nového záručního
programu:
Kolik a na jak dlouho si mohu
půjčit?
Maximální výše zaručovaného
úvěru nesmí překročit 50 milionů
korun. Maximální doba ručení jsou
tři roky.
Jak vysoká je státní záruka?
U podniků do 250 zaměstnanců
může stát ručit až do výše 90 procent jistiny úvěru. U větších zaměstnavatelů pak záruka může být
maximálně 80 procent.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: 3520/61e-$=ëą.<«
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Na co mohu peníze použít?
Firmy mohou z půjčky zaplatit
provozní náklady, tedy například
mzdy, účty za energie nebo faktury
dodavatelům. Úvěr nelze použít na
investice.
Kdy?
Výzvu vyhlásí ČMZRB v úterý
ráno. Od té chvíle mohou s ní jednotlivé banky uzavírat smlouvu
o záruce. Garance se bude týkat už
půjček, které banky s podnikateli
uzavřely během pondělí.
Kdo si může půjčit?
Podporu poskytuje formou ručení ČMZRB spolupracující bance.
Rozvojová banka ručí každé bance
za všechny poskytnuté úvěry do
maximální výše 30 procent. Jednotlivé úvěry pak získají státní záruku
podle typu podniku: - do 250 zaměstnanců až do výše 90 procent
poskytnuté půjčky, nejvýše však
45 milionů korun - délka ručení je
maximálně 3 roky; - od 250 do 500
zaměstnanců do výše 80 procent
úvěru, nejvýše 40 milionů korun délka ručení je maximálně 3 roky.
Mezi další omezení patří maximální
výše zaručovaného úvěru, která nesmí přesáhnout 50 milionů korun.

Dohodnutá splatnost úvěru nesmí
nastat dříve než 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu
neurčitou. Společnost, která o úvěr
požádá, zároveň musí podnikat
v některém z oborů, které jsou uvedeny na stránkách ČMZRB.
Kde žádat o úvěr?
Podnikatel nebo firma podává žádost o úvěr u některé ze spolupracujících bank, která má s ČMZRB
uzavřenou smlouvu o portfoliovém
ručení pro program Covid III. Jednání s bankami stále ještě nejsou
u konce, proto zatím není tento
seznam známý. Stejně tak ještě není
jasné, jak se záruka 150 miliard
mezi banky, které budou mít zájem
na Covid III spolupracovat, rozdělí.
Formulář žádosti je ke stažení na
stránkách ČMZRB.
Kdo rozhoduje o přidělení úvěru?
Rozhoduje spolupracující banka, která žádost obdrží. Na rozdíl
od Covid I a II už do schvalovacího procesu nebude vstupovat
ČMZRB, která doposud musela
každou žádost potvrdit. Podle vlády se tím přidělování půjček výrazně zrychlí
Zdroj: ihned.cz

Oznámení o přerušení dodávky

elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Němčice nad Hanou
Obec: Mořice
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 8.6. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 ho- Dne: 17. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: celé ulice din. Vypnutá oblast: Oboustranně hodin. Vypnutá oblast: část města
Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. hlavní ulice od č. 94 a 21 po konec Kostelec - celé ul. Legionářská, ReJednostranně ulice Horní brána od obce směr Němčice s č. 152 a 50. Uli- voluční, Příhon, Zahradní, Krátká,
č. 271 po č. 420. Oboustranně ul. Za- ce k zámku vč. č. 13, 123, 100. Ulice Lešanská, Husova, Partyzánská, Přehradní od ul. Šafaříkova po č. p. 133 od č. 180 a 108 po č. 163 a 96. Od- myslovka, Za Kapličkou, Dvorek,
a 471. Jednostranně Komenského běratelská trafostanice Mořice ZD (č. Bezručova, Smetanova č. 1 a 22, Třenám. od č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 300711).
bízského - mimo část ulice od č. 407
(ZUŠ).
Obec: Plumlov
po č. 673, část ul. Tyršova - levá straObec: Vrchoslavice
Dne: 10. 6. 2020 od 7:00 do 15:00 na od ul. 8. května po č. 36 (obchod),
Dne: 8. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: Bližník vč. mimo č. 954, část ul. 8. května od
hodin. Vypnutá oblast: oboustranně MŠ, Na Aleji + č. 251, Podhradská, křižovatky ul. Legionářská po konec
podél silnice od Mořic od č. 114 po Zámecká (mimo areál zámku), ul. města sm. Prostějov vč. ČS PHM, náč. 110 a 3 vč. ZŠ, MŠ. Oboustranně Boskovická jednostranně od bývalé- draží, kovovýroba Z. Balaš, dále část
ulice za školou od č. 140 a 130 po ho kina č. 362 po č. 112 vč. nákupní- od ul. Husova po ul. Tyršova.
konec obce s čísly 136, 8, 162 a 133, ho střediska a druhá strana od č. 544 Obec: Němčice nad Hanou
včetně ulice s č. 170, 158, 153, 176. po Tyršovo nám., celá ul. U Parku po Dne: 18. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
Dále č. 5, 71, 72, kostel, oboustranně č. 233 a dále ul. Sv. Čecha po č. 229 hodin. Vypnutá oblast: celé ulice
od č. 113 a 11 po konec obce směr a 297, Tyršovo nám. č. 158, 159, 160, Havlíčkova, Šafaříkova, Chmelín. JedNěmčice ohraničený čísly: 138, 139, 180, 181, 183, 184, 186, bankomat, nostranně ulice Horní brána od č. 271
157, 40 a 53.
CETIN a.s. a celá ul. Krátká.
po č. 420. Oboustranně ul. Zahradní
Obec: Určice
Obec: Určice
od ul. Šafaříkova po č. p. 133 a 471.
Dne: 16. 6. 2020 od 7:30 do 15:00 Dne: 15. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 Jednostranně Komenského nám. od
hodin. Vypnutá oblast: č. p. 466, hodin. Vypnutá oblast: č. p. 495, č. p. 64 po 59, vč. č. p. 168 (ZUŠ).
478, 500, 518 a parc. č. 1461.
483, 486, 468, 497.
E.ON Distribuce a.s.

Čas od času není na škodu zahřešit a člověk si musí osladit život. Obzvlášť oblíbené jsou pochutinky u dětských ratolestí, kterým se vždy rozzáří očička, když
mají dostat nějakou tu drobnost. A tak je dobré vědět, že nejlevnější Kinder Bueno
nabízí Billa, kde společně s Teskem mají i cenově nejvýhodnější Fidorku. Oblíbený
Brumík je vedle Teska (kde se vyplatí vzít privátní značku lentilek) k zakoupení za nejnižší cenu v Albertu, který vám nabízí i nejlevnější Nutellu. Pro privátní
značku čokoládového vajíčka se stavte v Lidlu.
Ať vám chutná!
Průzkum byl proveden ve středu 27. května.
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OD 1. DO 7. 6. 2020
Ɣ POZOROVÁNÍ SLUNCE se koná v pondělí, ve čtvrtek a v pátek od 15:00 do 16:00 hodin. Ve fotosféře lze pozorovat jen málo skvrn, ale zajímavé jsou projevy aktivity v chromosféře. Vstupné 40 Kč.
Ɣ VEČERNÍ POZOROVÁNÍ oblohy se koná v pondělí ve čtvrtek a v pátek od 21:30 hodin. Astronomickým dalekohledem si prohlédneme některé dvojhvězdy a hvězdokupy náležící do naší Galaxie a potom se vydáme mnohem dál,
až do světa cizích galaxií vzdálených desítky miliónů světelných let. Večerní oblohu rovněž zdobí přelety Mezinárodní
vesmírné stanice (ISS). Vstupné 40 Kč .
ƔPOHÁDKOVÁ STŘEDA PRO DĚTI vždy v 15:30 hodin.

Rùzné

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, např. polohovací lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC křesla aj.
Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace
v kanceláři č. 106 nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově
postiženým klientům základní poradenství, sociálně
aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické
služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15:
pondělí 9-12:00 a 14:-16:30, čtvrtek 9-12:00
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UŽ BRZY!
20051510727

Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 2. června.
úterý 2. června - blok 20
E. Valenty * Veleslavínská * sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 2 u ul. Veleslavínské * sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 3 u kotelny * sídl. E. Beneše komunikace + parkoviště 4 u Promedica * E. Valenty - zálivka
– parkoviště * Olomoucká komunikace + chodník (sídl. E. Beneše levá strana – včetně kruhového objezdu) *
cyklostezka sídl. E. Beneše – po kruhový objezd * V. Nezvala nezpevněná plocha
čtvrtek 4. června - blok 21
sídl. E. Beneše – vnitroblok * sídl. E. Beneše - vnitroblok - parkoviště 1 za Elektro Spáčil * Sladkovského - E. Valenty – chodník, parkoviště (nové) vjezd do Olomoucké ul. * Olomoucká (komunikace SSOK Barákova II – Vrlova)
* Za místním nádražím (Havlíčkova – sportovní hala) * Za místním nádražím (Olomoucká –Havlíčkova) * Barákova II (Olomoucká - Kotkova) * Kotkova * Tovačovského * V. Outraty (Olomoucká-Kotkova) * Sladkovského
parkoviště u výkupny ovoce, u pošty a budovy nádraží

Pondělí 1. června 2020
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

REALITY

SLUŽBY

Stavební firma hledá pozemek pro
výstavbu RD. PV a okolí 739 322 895

Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Prostějov 604 389 367

Koupím byt. S opravou počítám.
Mobil: 732 116 877
Hledám ke koupi rodinný dům, alespoň
s malou zahradou. Tel. 737 827 329
Chceme koupit chatu. Jsme v důchodu,
našetřeno máme. 605 011 594
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Od 1.6.2020.
Cena 5.000 Kč+inkaso. Tel.: 732 548 756
Pronajmu vybavený byt 1+1 v Pv.
Tel.: 704 41 66 41

Prodám starší vybavení stolárny-protahovačku, hoblovku, dlabačku a jiné. Tel.:
728 949 375
Prodám Škoda Fabia, šedá metalíza,
2000.02, 44kW, 1,4 najeto 112.000 km,
TK 4/2022. První majitel. 100% garance
najetých km. Tel.: 732 548 756
Prodám levně 8 metrů čtverečních
minerální vaty tlouštky 10 cm.
Tel.: 774 664 966

Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Dne 5. června 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Augustin JIŘÍČEK.
S láskou vzpomíná manželka
Ludmila a dcera Luďka s rodinou.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

DARUJI
Daruji za odvoz starý, rozkládací gauč.
Tel.: 721 881 530

„Je dobré vědět a uložit si
tel. číslo 777 135 540.“
jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František
mail: 99fab@seznam.cz
Masáže dílčí i celého těla, ruční
lymfodrenáže nohou
(zeštíhlí a navodí lehký krok).
Žeranovská 1012/34, Pv
Objednávky tel.: 608 639 609
alternativajana@seznam.cz
masazejanahladka-cz.webnode.cz/

KOUPÍM

200562120790
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Dne 4. června 2020
uplyne 60 roků od tragické smrti
paní Boženy VINKLEROVÉ,
roz. Kardinálové
z Otaslavic.

Dnes, tj. 1. června 2020
vzpomínáme 4. smutné výročí,
co nás opustil
pan Václav PROCHÁZKA
z Ohrozimi.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka, dcera Ivana s rodinou,
syn Marek s rodinou.

Dne 9. listopadu 2020
vzpomeneme 100. výročí narození
pana Františka VINKLERA
z Otaslavic,
od jehož tragické smrti
letos uplyne 61 roků.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
Milada a Božena, syn František.

Dva roky utekly jak voda,
zdá se to být jako dnes,
v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Dne 2. června 2020
uplyne 2. smutný rok,
co nás navždy opustil
náš drahý a milovaný
pan Ivan PÁLENÍK
z Prostějova.
S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje rodina.

15021020132

Rychlá půjčka 5-30.000 Kč. Peníze ještě dnes. ExpressCash. Kdykoliv volejte.
Tel.: 777 064 241
Zprostředkuji půjčku 5-30.000 Kč. Peníze ihned po schválení. ExpressCash.
Kdykoliv volejte. Tel.: 733 666 493

Dne 3. června 2020
uplyne 8 let, co nás opustil
pan Zdeněk PALATKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Rodina Palatkova.

Kdo v srdci žije, neumírá.

2ąKRQOGÿOGUKV[
MVGąÊ\FGUP¾OK
WåPGLUQW
CNGKRąGUVQ
RTQP¾UVQNKM
\PCOGPCLÊ

0[PÊ\C
pouhých

-é

2TQ\CXGFGPÊ
X\RQOÊPM[RKwVG
na inzerce@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

Dne 6. června 2020
tomu budou 4 roky,
co nás opustil
pan Josef JAHL.
Vzpomíná manželka a synové.

D
Dnes,
tj
tj. 1
1. ččervna 2020
si připomínáme 18. smutné
výročí od tragického úmrtí
paní Dagmar ZBOŽÍNKOVÉ
z Klenovic na Hané.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina. Kdo jste ji měl rád
a chybí mu tak jako nám,
ať vzpomene s námi.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ


PG\CRQOÊPCLÊ

KXVÆVQ
PGNGJMÆFQD÷

Půjčky 5-50000.fy.Expres Casch. Prostějov a okolí. Tel. 728 321 390

Čas utíká stále rychleji,
ale smutek v srdci nezahojí.

Dne 6. června 2020
vzpomeneme
p
55. smutné
t é výročí,
ý očí
čí
kdy nás opustil
pan Jan PULKRÁBEK
ze Smržic.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkuje
manželka Zdeňka a dcery Jana
a Eva s rodinami.

0CwGUTFEGPC8¾U

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Dnes, tj. 1. června 2020
by se dožil 38 let
pan Pavel MÜNSTER.
Za tichou vzpomínku
děkují rodiče.

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

JE V PÁTEK
5. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

FINANCE
16011421482

Kdo v srdci žije, neumírá...

UZÁVÌRKA INZERCE

Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

Jen jedno srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se víckrát...

Právě tolik nabídek
najdete v naší rubrice
PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku.
Přidejte se taky.

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
(vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.

UŽ BRZY!

Dne 2. června 2020
vzpomeneme 11. rok,
k
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka a babička,
paní Anna NEUSCHELOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Dne 55. června 2020
uplyne 12 smutných roků,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička,
paní Marie KAŠPÁRKOVÁ
z Domamyslic.
Stále vzpomínají syn Oldřich,
dcery Marta a Hana s rodinami.

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

Koupím a v hotovosti ihned zaplatím téměř každý nábytek a bytové doplňky do
roku 1980 jako lustry, lampy, hodiny, obrazy, staré hudební nástroje, staré hračky, porcelán, sklo, rádia, fotoaparáty, věci ze stříbra,
šperky, bižuterii dále staré knihy, pohledy,
plakáty, mapy, mince, bankovky, vyznamenání, zbraně, uniformy, vzduchovky,
veterány zejména JAWA a věci na ně.
Rychlé a seriózní jednání.
Tel.: 605138473

Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

Žádný čas není tak dlouhý,
aby dal zapomenout.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Sekání trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

Prodám dám. kolo 24, nové, nejeté
s postraními bantanky 68 cm. Pro staršího člověka v Pv. Mob.: 776 210 670

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘEVO. Odřezky
z měkkého dřeva od 350 Kč/prms.
www.drepos.cz
775 557 811 Pustiměř

Vydal ses na cestu,
kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
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Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Poslední rozlouèení
Libuše Reiterová 1930
Prostějov Pondělí 1. června 2020
Věra Zajíčková 1940
Ohrozim Adam Matoušek 1985 Plumlov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Františka Koníčková 1946
Určice Středa 3. června 2020
Anna Vysloužilová 1934
Prostějov Libuše Sequensová 1944 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Kéblová 1942
Smržice Čtvrtek 4. června 2020
Alena Žáčková 1931
Mostkovice Petr Koukal 1946 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Marie Krejčová 1925
Určice Josef Kučera 1950 Kostelec na Hané Marie Mašterová 1964
Vyškov
Josef Popelka 1934
Přemyslovice

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Lubomír Koukol 1973

Vranovice Pavel Mačák 1948

Lešany

Pohřební služba FCC Prostějov
Poslední rozlouèení
Pátek 5. června 2020
Eva Svačinová 1954 Otonovice 13.15 Obřadní síň Prostějov
Zdeněk Nakládal 1930 Plumlov 14.00 Obřadní síň Prostějov
Alois Mačák 1939 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov

18

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst

HLEDÁTE PRÁCI?

PRÁCI NABÍZÍ
Úklidová firma přijme pracovníky na
úklid. Dopolední úvazek. Vhodné pro
ženy. Informace na telefonním čísle
775 605 121.

1(3523É61ħ7(692-,ð$1&,

Na obsluhu letní zahrádky přijmeme
brigádníky. Možno i na HPP.
Tel: 775 780 046

Pro komunikativní a aktivní nabízíme
lukrativní přivýdělek. Tel.: 777 838 910
Úklidová firma přijme pracovníka na
úklid nebytových prostor. Ranní úvazek
5 hod./denně. Vhodné pro muže, vyhrazeno pro OZP. Informace na telefonním
čísle 775 605 121.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
20052720852

Úklidová firma přijme pracovníka na
úklid kancelářský prostor a ordinací.
Ranní úvazek 5 hod./denně. Vhodné
pro ženy, vyhrazeno pro OZP. Informace
na telefonním čísle 775 605 121.

Plat (Kè)
18 500 Kč
17 000-22 000 Kč
16 100 Kč
20 000 Kč
36 000 Kč
20 160 Kč

Provoz
dvousměnný
jednosměnný
dvousměnný
dvousměnný
pružná prac. doba
jednosměnný

Kvalifikace
Firma
střední odborné
WISCONSIN ENGINEERING, Pv
střední doborné
NATURE, Držovice
základní+praktické Rudolfovo pekařství, Prostějov
střední odborné
DT – Výhybkárna a strojírna, Pv
ÚSO s maturitou
GRÉZA, Vrahovice
střední odborné
VÍNO HRUŠKA, Prostějov

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

HLEDÁTE BRIGÁDU?

Stálá rubrika PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku a Úřadu práce ČR - Kontaktní pracoviště Prostějov
20052720845

<<< www.vecernikpv.cz

Pozice
Brusiči kovů
Manipulační dělníci
Pomocníci ve výrobě
Posunovači
Projektanti
Vedoucí prodejny s vínem

Kontaktní pracoviště Prostějov, nám. Spojenců 2632/13, PV. Zprostředkování zaměstnání: Plumlovská 458/36, 796 01 Prostějov .

Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme svářeče CO2, na HPP i brigádně.
Info na tel: 603 533 508
Úklidová firma přijme pracovníka na
úklid zdravotnického zařízení. Ranní úvazek 4 hod./denně. Vhodné pro
ženy, vyhrazeno pro OZP. Informace na
telefonním čísle 775 605 121.

Pondělí 1. června 2020

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

106 Kč/hod.

turnusový

základní+praktické Jozef Paníček, Krasice

Firma

Bližší informace najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir a na nástěnkách Úřadu práce ČR

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

20052710849

20052710847

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST

Pozice

Číšníci/servírky

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ
INZERCE
JE V PÁTEK
5. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

2TQF¾X¾VGMWRWLGVG
éKPCDÊ\ÊVGUNWåD["
0CwGTWDTKMCą¾FMQXÆKP\GTEG
LGVCF[UV¾NGRTQ8¾U

8[WåKLVGą¾FMQXÆKP\GTEG
XÚJQFPÆCMEG\FCTOC
-QPVCMVWLVGKP\GTEG@XGEGTPKMRXE\
PGDQXQNGLVG

19053110615

UŽ BRZY!
Nejčtěnější regionální periodikum
kum
chystá inovaci svého webu

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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Také dvaadvacáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 4. června 2020, 10:00 hodin,
pokud není u některého z klání uvedeno jinak!
POUKAZY je možné vyzvednout v redakci do 14 dnů od zveřejnění výhry.

URT¾XP÷

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

X[JT¾NC

Vodní
Karolína CHYTILOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč do herny.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Roman Karšulín
R
Jan KOLEDA, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ BALÍČEK v hodnotě 400 Kč.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
ODPOČINEK
Adam HRUBÝ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sslužby studia.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
2, 7, 6, 4
VěraVYROUBALOVÁ,Stařechovice
Výhercezískává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnazkušebnívyuč.hodinu.
SU
DO
KU

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

20031960472

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Kdo by tvoje lejno vcuc no
VladimíraSLEZÁKOVÁ,Prostějov
přece jen FOFRCUC.
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD

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

SUDOKU

OSMISMĚRKA

VRUB, NESYTA, OHAŘ, HITY, LIDÉ, ZDAR, ŠTEP, HROB, AKTA,
KEKS, ŠMAK, WEEKEND, PART, RAFT, KLOPA, RTUŤ, KARB,
MĚKKÝŠ, STOA, TEST, RUMBA, KATI, HAŠÉ, TABU, UFON, VRTY,
AUTA, SATÉNY
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili KULTURY
a graficky lehce poupravili ředitelku prostějovského
kina Metro 70, která měla být členkou poroty zrušeného festivalu v Cannes…
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VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD

KDE: PARK ZÁMKU ÈECHY POD KOSÍØEM
KDY: SOBOTA 6. A NEDÌLE 7. ÈERVNA, 9.00 - 15.00 HODIN
dičním po celé Evropě. V České republice
se poprvé otevřely tři zahrady v roce 2010
pod záštitou Národního památkového
ústavu a jejich počet postupně vzrůstal.
Do projektu byla zapojena i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým
programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci.
Jedním takovým budou i Čechy pod
Kosířem. „Vedle komentované prohlídky, kdy lidé dostanou možnost zjistit, jak
probíhá péče o park, bych určitě doporučil zcela nové prohlídky kostýmované.
Ty budou odlehčenější a vhodné třeba
pro rodiny s dětmi. Díky zápiskům služebnictva se dodnes dochovaly některé
historky či komické situace z dob vlády

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 1. června
17:30 V SÍTI
český dokument
20:00 PSÍ ODPOLEDNE
krimi thriller USA
úterý 2. června
17:30 #jsemtady
belgicko-francouzská komedie
20:00 NEVIDITELNÝ
scifi horor USA
středa 3. června
17:30 V SÍTI
20:00 PRO SAMU
válečný dokument VB/Sýrie
čtvrtek 4. června
15:00 IMPRESIONISTÉ A MUŽ,
KTERÝ JE STVOŘIL
dokument Velká Británie
17:00 #jsemtady
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
česko-slovenská komedie
pátek 5. června
15:00 FRČÍME
rodinná animovaná fantasy komedie USA
17:30 PARAZIT
jihokorejské drama/thriller
20:30 V SÍTI
sobota 6. června
15:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
verze dokumentu vhodná od 12 let
17:30 V SÍTI
20:00 LOV
akční horor/thriller USA
neděle 7. června
10:30 FRČÍME
14:00 LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaná komedie USA/Čína/Indie
16:30 CHLAP NA STŘÍDAČKU
česká komedie
19:00 CYRANO Z BERGERACU
drama Velká Británie

Kulturní klub
b
DUHA
Školní 4, Prostějov
pátek 5. června
VZPOMÍNKY NA ŽIVOT
zahájení výstavy jedinečných dokumentárních fotografií pořízených z kulturních akcí
pořádaných statutárním městem Prostějov
(vestibul Kulturního klubu Duha)
do 19. června
BEST FRIENDS FOREVER
scénografická instalace Karolíny Jansové
v oknech je koncipovaná jako výkladní skříň, která je k dispozici 24 hodin
denně a představuje autorčiny dvě nově
ušité přítelkyně, které vznikly v čase
stráveném v karanténě

Mìstské divadlo
o
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 2. a čtvrtek 4. června
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

* v úterý 2. června od 17:00 hodin se koná
další lekce kurzu rodinného poradce „JAK
BUDOVAT ZDRAVÝ PARTNERSKÝ
VZTAH? II.“

Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
*v pátek 5. června od 16:00 do 17:30 hodin se
koná akce pro rodiny s dětmi pod názvem ,,ŽIVÁ
ZAHRADA – PÍTKA PRO HMYZ“, při které
se všichni dozví, jak můžeme v létě pomoci hmyzu na své zahradě, a vyrobí si pítko (napáječku)
pro včely, motýly a další hmyz. Akce proběhne na
zahradě Ekocentra Iris za dodržení předepsaných
rozestupů. Bude připraveno několik stanovišť
s hravými aktivitami o životě hmyzu a tvořivá
dílna na výrobu pítka. Svůj výrobek si můžete
odnést a umístit na svou zahradu. Materiál na
zhotovení pítka bude k dispozici.

aneb, co se
kde děje…

Zámek Èechy p.K.
6. a 7. června
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
prohlídky a patrací hry pro děti

Galerie umìní
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov
do 1. června
IDA
výstava Jana Demerciho

6SROHÄHQVNÙGÕP
Komenského 6, Prostějov
středa 3. června
16:00 BUDOUCNOST KULTURNÍHO
A SPOLEČENSKÉHO CENTRA
A JIŽNÍ ČÁSTI MĚSTA
setkání s občany

Kino klub

DUHA

Muzeum a galerie
v Prostìjovì

Školní 4, Prostějov
sobota 6. června
17:30 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
česká komedie
20:00 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
do 12. července
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
výstava tavené skleněné plastiky J. Proška
HUSSERL ART-ACTIVE
fenomenologické apropriace, Luděk Bárta
– obrazy, Miloš Karásek - sochy

TÃIHTPEXR
REPXS
^ETPEX XI
NIR0°

Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 19. července
PRŮŘEZ TVORBOU
výstava obrazů Markéty Zlesákové

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov

hrabat, které zakomponujeme do programu,“ láká návštěvníky kastelán zámku
Martin Váňa.
Takže v sobotu 6. a neděli 7. června budou na zámku v Čechách pod Kosířem
připraveny komentované prohlídky unikátního parku, které budou plné zajímavostí a příběhů od 9.00 do 14.00 hodin.
Kostýmované prohlídky parku s hrabětem Siva Taroucou budou po dva dny
v 11:30, 13:30 a 15:00 hodin. Prohlídka
parku s jeho vedoucím je naplánovaná
na sobotu od 14:00 hodin. Zároveň bude
připravena pátrací hra po malé i velké,
doporučuje se rezervace na telefonu 773
784 110. Po celý víkend budou prohlídky
parku zdarma.

RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc
v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
SVAZ
NESLYŠÍCÍCH
A
NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s.
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamujeme všem klientům,
že poradenské pracoviště v Prostějově má
změněnou provozní dobu: úterý a středa
od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30 hodin,
čtvrtek jen pro objednané klienty. Můžete
využít služeb našeho zařízení v podobě
odborného sociálního poradenství a nabídky
baterií do sluchadel a drobné příslušenství ke
sluchadlům (hadičky, čistící tablety, či ušní
tvarovky různých velikostí).

<<< další na stranì 16

akce
v regionu...
Den na louce
Za Hrnčířkou ve Vícově
Vycházka pro
dospělé i rodiny
s dětmi v režii prostějovského Ekocentra Iris se bude konat nadcházející
sobotu 6. června. Sraz je naplánován
na autobusové nádraží v Prostějově.
V 8:25 hodin ze zastávky č. 11 vyjedou účastníci do Vícova. Z obce se
půjdou cestou podél nově vysazených
alejí k Národní přírodní památce
Za Hrnčířkou. Zde si prohlédnou kvetoucí louky a krátce pomohou s hrabáním sena. Po malém pikniku v trávě
budou pokračovat až do Ohrozimi,
kde navštíví Přírodní památku Ohrozim-Horka a biocentrum v obci. Délka
trasy je pět a šest kilometrů. Návrat do
Prostějova ve 14:00 hodin.

20052810855

Příjemné zpestření si mohou nadcházející víkend udělat ti, kteří mají rádi
přírodu a různé zajímavosti. Na 6. a 7.
června chystají na zámku v Čechách pod
Kosířem Víkend otevřených zahrad.
Díky této akci pak procházka zámeckým
parkem, řazeným mezi nejkrásnější
a nejcennější v České republice, dostane
nový rozměr. Chybět totiž při komentovaných prohlídkách nebude celá řada
informací, ale ani historek pojících se
přímo s parkem.
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké
Británii a probíhá vždy během druhého
červnového víkendu. Projekt se setkal
s velkým ohlasem a stal se postupně tra-
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KOSY

KULTURA

SPOLEČNOST

Foto: Michal Sobecký
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ƔƔ Provozovatel dráhy - Správa železnic vyhlásil na trati Olomouc - Nezamyslice 2. a 3. června 2020 od 8:00
do 14:00 hodin výluku traťové koleje
v úseku Prostějov hl.n. - Nezamyslice.
ƔƔ V sobotu oslavil 30. narozeniny někdejší hokejový obránce a odchovanec
Prostějova Jan Kolibár, který naposledy
hokejově působil na Islandu.
ƔƔ Příjemnou zprávu přichystali silničáři pro řidiče, od minulého týdne je
už nepřekvapí semafory a odfrézované
kusy vozovky na staré silnici u Dobrochova – práce jsou tam dokončené.
ƔƔ Pátý ročník fotbalového turnaje
Metle Cup proběhne v tradičním
termínu. Organizátoři turnaje se na
této variantě shodli během uplynulého týdne. Druhá víkendová sobota
v červenci tak bude zase patřit lítým
bojům na hřišti v Otaslavicích.
Více čtěte v příštím čísle!
ƔƔ Provozovatel dráhy - Správa
železnic vyhlásil na trati Olomouc Nezamyslice nepřetržitě ve dnech od
5. června 8:00 hodin do 9. července
2020 17:00 hodin výluku v traťovém
úseku Olomouc hlavní nádraží - Prostějov hlavní nádraží.
ƔƔ Město Kostelec na Hané od
minulého týdne nabízí obyvatelům
pořízení plastového kompostéru,
pro bližší informace by měli volat na
číslo 582 374 091.
ƔƔ Městys Brodek u Prostějova
informoval obyvatele o možnosti
nechat si vyčistit a seřídit či opravit
plynové kotle a spotřebiče, lidé by
mohli tuto pomoc získat mezi 1.
červnem a 17. červencem.

Pondělí 1. června 2020
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PROSTĚJOV Na bloku mají volejbalistky VK Prostějov o personálním
složení svého týmu pro příští sezónu 2020/2021 už jasno. V minulých týdnech byl oznámen příchod Michaely Jurčíkové místo Nikoly
Stümpelové i zařazení Petry Kožouškové místo Veroniky Boudové. Nyní
získal hanácký klub další posilu na střed sítě: Kateřinu Kvapilovou!

Seèení v Pivínì? To jde
jedinì kosou a v dobré náladì.
hHVWQ½FWÙURÄQÉNDNFH
nalákal o pùl páté ráno davy

JEDNOU 2é0+1

Číslo 22 •Ročník 24

Naleznete
uvnitř
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Foto: internet

V AKCI
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DOBRÁ
ČÍSLA!

ƔƔ Pandemie koronavirusu na
Prostějovsku ustupuje, nemocnice hlásí prázdný stav a nárůst nakažených je
dvoustrana 22-23
minimální

DĚTSKÝ
DEN
ƔƔ Právě dnes se slaví Mezinárodní
den dětí a u této příležitosti pro vás
Večerník připravil tematický servis
dvoustrana 26-27

Marek SONNEVEND
„Gabika Kozmík definitivně ukončila kariéru, proto
jsme potřebovali do mančaftu někoho aspoň trochu
zkušenějšího. A Katka tenhle předpoklad splňuje,
v pětadvaceti letech má toho dost za sebou,“ vyložil
sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.
Kvapilová se narodila 12. května 1995, měří 192
centimetrů a s volejbalem začínala v rodné Opavě.
Odtamtud zamířila v roce 2012 do TJ Ostrava, kde

strávila pět sezón. Následně pobyla rok v Sokole Frýdek-Místek a poslední dva ročníky od léta 2018 pak
nastupovala za KP Brno.
„Při hře využívá své parametry hodně vysoké hráčky,
a to především na bloku. Právě obrana na síti patří k jejím silnějším stránkám, v našem převážně mladém týmu
se zařadí mezi ty starší a extraligou žen dlouhodobě prověřené,“ stručně Kvapilovou charakterizoval Čada.

VÍCE SE DOČTETE NA STRANĚ 38
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SURVWøMRYVNÇKRVSRUWX

=(0Ő(/
$/2,60$ÿÉ.
STARŠÍ

24156ö,18 0GLGP RTQ URQTVQXPÊ HCPQWwM[ O¾OG XGNKEG
UOWVPQW\RT¾XW7RN[PWNÚR¾VGMMX÷VPCMQNGORčNFGX¾VÆXGéGT\GOąGN#NQKU/Cé¾MUVCTwÊ$ÚXCNÚX[PKMCLÊEÊRTQUV÷LQXUMÚJQMGLKUVCHQVDCNKUVCéKVGPKUVCQFGwGNFQURQTVQXPÊJQ
PGDGXQUOFGU¾VKNGVGEJ
,GwV÷PGF¾XPQLUOGOQJNKRQ\QTQXCVLCM#NQKU/Cé¾MUVCTwÊRTQJ¾P÷NPCMWTVWQIGPGTCEGONCFwÊVGPKUV[8[PKMCLÊEÊéNQX÷MQFOCNKéMCURQTVQXGEV÷NGOKFWwÊUGXON¾FÊX÷PQXCNNGFPÊOWJQMGLK
<CåKNUNCXPQWÆTW2CNCVÆJQéK&QJPCNCXFTGUW2TQUV÷LQXCRQVÆKFTWJQW×UR÷wPQWIGPGTCEKRQ
DQMW*ąGDÊMC$KNÊMCC%JQXCPEG#åFQR÷VCRCFGU¾VKNGVJT¾NJQMGLCMVKXP÷\C2NWONQX5RQTVQXPÊRCO÷VPÊEKUKLKUV÷X\RQOGPQWKPCLGJQRčUQDGPÊXFTGUWHQVDCNQXÚEJäGNG\¾TGP2TQUV÷LQX
CRQVÆLGwV÷èGEJQXKE7O÷NQXwGOXRQFUVCV÷MCåFÚURQTV,GwV÷XOKPWNÆOTQEGJT¾NCMVKXP÷
VGPKUCRąGFVąGOKNGV[RčUQDKNXVGPKUQXÆ.K\GTGMTGCPVčXGMVGTÆąCFWUG\ÐP÷FNQWJQFQD÷RCVąKN
MPGLNGRwÊO*QFP÷CT¾FJT¾NVCMÆPQJGLDCN2TQHGUP÷RčUQDKNEGNÚåKXQVXDÚXCNÚEJäGNG\¾TP¾EJ
2TQUV÷LQXMFGX[MQP¾XCNHWPMEKOKUVTCCP¾UNGFP÷ąÊFKNEGNQWX[JÚDM¾TPW
8R¾VGMXGéGTCNGLGJQURQTVQXPÊUTFÊéMQFQVNQWMNQd6¾VC
D[N×åCUPÚéNQX÷MCX[PKMCLÊEÊURQTVQXGEMVGTÚEGNÚåKXQV
XåF[ JT¾N HCKTRNC[ $[N OÚO XGNMÚO X\QTGO 0GLGP EGNÆ
TQFKP÷DWFGXGNOKEJ[D÷V0KMF[PCP÷LPG\CRQOGPGOG
RTQVQåGåKLGF¾NXPCwKEJUTFEÊEJqUX÷ąKNUG8GéGTPÊMWUG
UXÚOKDG\RTQUVąGFPÊOKRQEKV[#NQKU/Cé¾MONCFwÊ
<CTOQWEGP¾ TQFKPC C wKTQM¾ XGąGLPQUV X[RTQXQFÊ #NQKUG
/Cé¾MCUVCTwÊJQPCLGJQRQUNGFPÊEGUV÷XR¾VGMéGTXPC
XJQFKPXGUOWVGéPÊUÊPKPCO÷UVUMÆOJąDKVQX÷X2TQUV÷LQX÷
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PARÁDNÍ
SOBOTA

ƔƔ Fotbalisté Prostějova zvládli veledůležité utkání s Vítkovicemi. Kdo se
postaral o čtyři branky v síti hostů?
strany 32 až 34

ŠLÁGR VEČERNÍKU - NOHEJBAL

Premiéru Ligového poháru
v nohejbalu obstará sobotní

šlágr doma s Modřicemi!
PROSTĚJOV Atraktivnější vstup
do letošní nové a mimořádné soutěže, kterou je Ligový pohár 2020,
si nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov
ani nemohli přát. Hned v 1. kole totiž na domácí antuce přivítají jeden
z nejúspěšnějších českých klubů
všech dob MNK Modřice! Zápasový trhák se hraje v sobotu 6. června od
14.00 hodin na venkovním kurtu u sokolovny na Skálově náměstí, fanoušci mají tradičně vstup zdarma.
„Vzhledem k tomu, jak silným hráčským kádrem Modřičtí disponují, jsou
asi největším favoritem elitní Divize 1 Ligového poháru. V uplynulém ročníku extraligy skončili třetí po základní části, v semifinále vyřadili druhé
Karlovy Vary a ve finále pak ohromně potrápili jinak naprosto suverénní
Čakovice. Do Prostějova tak v sobotu přijede naprosto špičkový tým a úřadující stříbrný medailista nejvyšší soutěže družstev ČR,“ vypíchl význam
nadcházejícího duelu trenér Sokola I Richard Beneš.
Současný MNK, to jsou reprezentanti České republiky a medailisté z mistrovství světa Petr Topinka, Lukáš Rosenberg, Jakub Pospíšil, Martin
Müller i další, navíc vedení známým koučem národního výběru Petrem
Guldou. „Už mi volal Lukáš Rosenberg, který jako mládežník dva roky působil v našem oddílu. Říkal, jak se sem moc těší a že si to konečně proti sobě
rozdáme. Tak jsem mu odpověděl, aby nás se svými parťáky trochu šetřili,“
smál se Beneš při popisování přátelské telefonické hecovačky.
Vynikajícím protihráčům se v dresu „jedničky“ postaví kapitán Jan Valenta, Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš Roba, Petr Deutsch, posila Tomáš
Žůrovec a spol. „Když řádil koronavirus, tak nás určitě vůbec nenapadlo,
že nakonec všechno dopadne takhle snově a budeme v jedné soutěži s tak
skvělými soupeři. Kluci to berou jako výzvu, chtějí proti favoritům svádět
co nejvyrovnanější souboje a třeba i překvapit. Hlavní je udělat radost sobě
i příznivcům, které tímto srdečně zveme do hlediště. K padesáti letům existence prostějovského závodního nohejbalu jsme dostali krásný dárek, jenž
si hodláme maximálně užít,“ zdůraznil Beneš.
Za nepříznivého počasí se střetnutí přesune do Letní haly za Kosteleckou
ulicí u velodromu, v tomto případě bohužel bez diváků.
(son)

vs.
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nulého týdne nebylo nařízeno tolik testů
a během víkendu se netestovalo skoro nikde. Další týden ukáže, jestli jsme na dobré
cestě, či nikoliv,“ řekl Večerníku Ladislav
Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Zmínil také situaci v Otinovsi, která se již
zcela uklidnila. „Uzdraveni jsou už všichni
nakažení zaměstnanci a mlékárna jede naplno. Cením si také toho, že v prostějovské
nemocnici už nezůstal ani jeden pacient
nakažený COVID-19. Myslím si, tedy spíš
doufám, že konečně po těch dlouhých týdnech a měsících se vracíme skutečně do
normálního života,“ dodal jedním dechem
hejtman Okleštěk.

www.vecernikpv.cz

nohejbal
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Prostějov (mik) – I když budou
v platnosti ještě jednoduchá hygienická
opatření v souvislosti s hrozbou nákazy
covid-19, domovní správa připravuje
otevření aquaparku. „Provoz na tomto
koupališti zahájíme v pátek 12. června.
Samozřejmě v případě příznivého počasí,“ informoval Vladimír Průša, jednatel
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Olomoucký kraj (red) – Olomoucký
kraj zakládá expertní tým, jehož úkolem
bude rychlé nastartování ekonomiky
po koronavirové krizi. Do poradní skupiny se kromě zástupců hejtmanství
zapojí například představitelé vysokých
škol a manažeři velkých firem i zástupci
drobných podnikatelů. „Podnikatelům
jsme začali pomáhat hned od začátku
nouzového stavu. Shromažďovali jsme
například komplexní informace o možnostech státní pomoci. Nyní budeme
nastavovat konkrétní postupy podpory
kraje,“ řekla Marie Studená, ředitelka
Inovačního centra Olomouckého kraje.
Expertní tým pro nastartování ekonomiky podle hejtmana Ladislava Oklešťka začne pracovat okamžitě. „Nejsem
odborník na ekonomické analýzy, ani
neumím věštit z křišťálové koule. Když
se ale podívám do historie na to, jak si
lidé v našem regionu poradili s jinými,
často daleko většími překážkami, nepochybuji o tom, že zvládneme i tuto,“
dodal Ladislav Okleštěk.
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Prostějov (mik) – Během největšího
náporu nákazy covid-19 byly v prostějovské nemocnici ať už na infekčním
oddělení, nebo na oddělení ARO hospitalizovány až tři desítky pacientů. Během
druhé poloviny března tam také dva pacienti ve věku 80 a 81 let zemřeli, jednalo
se však o seniory, kteří kromě nákazy
koronavirem trpěli i dalšími závažnými
nemocemi. A během uplynulého víkendu přišla z prostějovské nemocnice
absolutně potěšitelná zpráva, které ještě
před dvěma měsíci věřil jen málokdo!
„Už více než týden není v prostějovské
nemocnici hospitalizován jediný pacient s covid-19,“ uvedla mluvčí tohoto
zdravotnického zařízení Radka Miloševská. Tak sláva!
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PROSTĚJOV Zavřela mezi prvními
a otevřela naopak jako jedna z posledních. Řeč je o mateřských centrech. Ta
kvůli koronaviru prožila prakticky dva
a půl měsíce výrazně omezené činnosti.
A i když některá pokračovala v aktivitách přes internet, lidé provozující centra se nemohli dočkat, až znovu otevřou.
„Od pondělí jsme obnovili provoz. Je to
ale takové opatrné,“ říká Jana Valentová
z prostějovského Mateřského centra
Lodička.
I když centra otevřela, musí nadále dodržovat přísná hygienická opatření. „Jedná
se třeba o potkávání lidí, roušky, dezinfekci.
Prostory třeba musíme dezinfikovat mezi
jednotlivými kurzy,“ uvedla Valentová.
Ne všem ale takové postupy vyhovují.

A to je oproti minulému týdnu nárůst pouze o osm případů! „Považuji to za obrovský
úspěch vzhledem k tomu, že od pondělí
25. května jsou v platnosti další výrazná
rozvolnění vládních nařízení. Otevřeny
jsou už hospody, velké restaurace, naplno

běží kulturní zařízení a podobně. Měl jsem
z toho trošku obavy, ale zmíněný nárůst
o osm nově infikovaných osob je skutečně
nízké číslo. Je vidět, že lidé všechno berou
zodpovědně. Na druhé straně jsem ale
neustále ve střehu, protože během uplyZdroj: www. krajpomaha.cz

Jak se tato senzační věc stala skutečností? Účast v Ligovém poháru není
povinná, i proto se do něj přihlásily
pouze čtyři extraligové kolektivy,
konkrétně Modřice, Karlovy Vary,
Vsetín a Holice. Vedení Českého nohejbalového svazu proto nabídlo posun do elitní Divize 1 přihlášeným

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

a Michal
SOBECKÝ

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

Co se týká zmíněných osmi osob nově
nakažených, nechtěl první muž kraje prozradit, z jakých okresů jsou. „Nemohu vám
to říct. Snad jen prozradím, že Prostějovska
se to tentokrát netýká, tady počet pozitivně

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

PROSTĚJOV Během posledních čtyř týdnů jsme si v rámci
Olomouckého kraje pochvalovali, že počet osob nově nakažených virem COVID-19 je čím dál tím méně. A minulý týden nebyl
výjimkou! Přestože Krajská hygienická stanice Olomouckého
kraje nezveřejnila v neděli večer aktuální statistiku jako obvykle,
hejtman Ladislav Okleštěk Večerníku potvrdil, že k uvedenému
termínu je v kraji evidováno 727 pozitivně testovaných osob.
s národní špičkou našeho sportu si
vyzkouší, na co mají,“ řekl Večerníku natěšený trenér Sokola I Richard
Beneš.
První divize nové soutěže tedy
bude jen pětičlenná s tradičním
hracím systémem základní části každý s každým doma a venku,
což dohromady čítá deset kol od 6.
června do 3. října včetně zápasového volna během letních prázdnin.
Hanáci přitom zahájí opravdovým
šlágrem doma proti Modřicím coby
mnohonásobným vítězům extrali-

2TQUV÷LQXwVÊPQJGLDCNKUVÆOCLÊFčXQFMGWHQTKKXT¾OEK.KIQXÆJQRQJ¾TW\CDQLWLÊ
RTQVKwRKéMQXÚOGZVTCNKIKUVčO
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prvoligistům včetně prostějovského
mančaftu. A ten jako jediný tuto
velice náročnou, ale zároveň lákavě
atraktivní výzvu přijal!
„Sedli jsme si s klukama, společně
celou situaci rozebrali a nakonec
se shodli, že do toho půjdeme. Oni
jasně řekli, že si chtějí zahrát proti
největším hvězdám českého nohejbalu, když se taková příležitost
naskytla. Sice je pravděpodobné, že
půjdeme od porážky k porážce, ale
současně chlapci nasbírají nedocenitelné zkušenosti. A v konfrontaci

gy! Podrobnější pozvánku najdete
na straně 21 dnešního vydání.
„Do play-off postoupí čtyři první
celky konečné tabulky po dlouhodobé fázi. Za daných okolností
je zřejmé, že hlavním adeptem na

‚černého Petra‘ mimo semifinálové
kvarteto jsme právě my, neboť všichni soupeři jsou papírově silnější.
Přesto se budeme v každém utkání
rvát o co nejlepší výsledek a zkusíme
překvapit, do vyřazovacích bojů ne-

P

komu nemohl vyčítat. Situace si žádá
oběti, a to tedy i oběti v docházce, obzvláště když názor veřejnosti na návrat
dětí do škol není zrovna pozitivní.
Střední školy jsou na tom pravda jinak,
jelikož maturity a přijímací zkoušky se
neptají, zda je nějaká koronaepidemie
nebo pokoronový stav, prostě proběhnou. Takže bych zde rád upozornil tu
část veřejnosti, která s oblibou říká, že
kantoři teď už nedělají vůbec, že je to ba
právě naopak větší divočina než za normálního režimu. Tak to jen tak na okraj.
omalu se nám vrací do relativního normálu i sport, i když to
bude bez diváků, alespoň prozatím…
Ale hlavně budou výsledky, tabulky,
mistr, postupující, sestupující, prostě bude vše košer. Za mě je to dobře,

A

protože dostat titul od zeleného stolu
mi fakt nepřipadá normální a ani spravedlivé, koneckonců i ten sestup by si
měl klub „zasloužit“. Upřímně se těším
na tenisový turnaj, který v Prostějově
proběhne koncem června, a to s účastí
těch nejlepších z nejlepších. Upřímně
děkuji manželům Černoškovým, že
se do této akce nebojí pustit. Rád si na
zápasech zafandím a zatleskám kvalitní hře. Je také dobré, že víc budeme
sportovat i my rekreační „atleti“
a naše těla, která se nám domácí stravou „jemně“ zakulatila, se nám snad
zase odkulatí. I když se blíží doba grilovaček i zahrádek s pivečkem, takže
se obávám, že skončíme v prodejnách
oděvů a budeme kupovat v lepším případě věci o číslo větší.
vypadá to, že budeme kupovat
i plavky, jelikož se přece jen dočkáme nějaké té vodní, snad dokonce
i mořské sezóny, což se již také stává
vděčným tématem rodinných i hospodských porad. Protože v této oblasti

P

bude evidentně platit rčení – kdo zaváhá, nejede. Tudíž všichni honí internet
a je jedno zda v destinacích českých,
nebo zahraničních. I když je pravda, že
jsme si tak nějak všichni slíbili, že podpoříme zdejší hoteliéry a majitele dalších
rekreačních zařízení, takže bychom měli
slib splnit, protože sliby se mají plnit nejen
o Vánocích, jak zpívá Janek Ledecký.
omalu se prostě začne všechno
vracet do normálního režimu
a i naše psyché se snad tím pádem také
dostane do nějakého rytmu, který nám
upřímně hodně chyběl. Bude to asi lidově řečeno „velká rána do palice“, ale
jednou to prostě přijít musí. A tak přeji
všem, ať se jim ten nástup k normálnímu
režimu podaří a není to příliš velký šok.
Ono se totiž říká, že všechno souvisí se
vším a dobrá psychická pohoda je také
jistou obranou proti virům a nemocem… A tak buďme v pohodě, protože
jinak se nám ta hrůza zase může vrátit
a my zase budeme v šoku.
Takže zdraví zdar a viru zmar!

&QUVCNC EJWċ PC UNCFMÆ" 6CJNG UCFC D[NC M XKF÷PÊ RąGF RTQUV÷LQXUMÚO
-CWHNCPFGOX1MTWåPÊWNKEK.
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Každá doba má své typické památky. Existují šperky doby bronzové, zdobené meče doby železné či vázy z dob starověkého
Řecka. Co po sobě zanechá doba koronavirová? Jejími hlavními
symboly se staly roušky a jednorázové rukavice. Před necelými třemi
měsíci se na látky na výrobu roušek stály dlouhé fronty, nyní už hotové výrobky bez problému objevíme, jak se povalují na chodnících.
To samé platí i o igelitových rukavicích, které poletují snad před
každým supermarketem, kde se mísí s ostatními pohozenými obaly.
Ještě více než o naší době vypovídá způsob uložení těchto„symbolických artefaktů“ o mnohých z nás...

Martin ZAORAL

FOTO VEÈERNÍKU
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amozřejmě došlo na velmi humorné komentáře k rozestupům,
dezinfekcím a rouškám. Když jsme
u těch roušek – minimálně čtvrtina
města nezaznamenala, že roušek venku
již netřeba. Já sám jsem zahlédl zahalené obličeje, což mě ovšem trochu děsilo, nebyl jsem si jistý, zda se nejedná
o nějaké ty loupežníky. Roušky uvnitř
pak zase ignorovala jiná část obyvatel,
která je buď nevzala záměrně, či je prostě zapomněla doma, takže došlo k humorným situacím. Zákazník měl vytažené triko až k nosu a lezl mu tím
pádem chlupatý pupík, u krásnější
poloviny lidstva to bylo samozřejmě
daleko příjemnější na pohled.
o škol se nám vrátila opravdu
jen část žactva, ale nikdo to ni-

S

Tento materiál vznikl přesně v den „posledního“ rozvolnění zavedených vládních opatření 25. května. Počasí bylo takové všelijaké, chvilku pršelo, chvilku slunilo a hlavně stále foukal vcelku
odporný vítr. Každý tedy ocenil, že již může sedět v restauracích,
barech a jiných zařízeních uvnitř.
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svazu nabídku, jestli se nechceme
mezi elitu posunout. Sedli jsme si
s klukama, společně celou situaci
rozebrali a nakonec se shodli, že
do toho půjdeme. Oni jasně řekli,
že si chtějí zahrát proti největším
hvězdám českého nohejbalu, když
se taková příležitost naskytla. Sice
je pravděpodobné, že půjdeme od
porážky k porážce, ale současně
chlapci nasbírají nedocenitelné
zkušenosti. A v konfrontaci s národní špičkou našeho sportu si vyzkouší, na co mají.“
yy Z možnosti poměřit síly s top
protivníky máte velkou radost,
že?
„Přesně tak. Hrozně mě těší, že moji
svěřenci dali při svém rozhodování
přednost začlenění mezi nohejbalovou smetánku, a to naprosto jednohlasně. Kluci měli stejný přístup, jako
například fotbalisté Slavie Praha před
losem Ligy mistrů, kdy si přáli do své

skupiny Barcelonu a další klubové
velikány. Naši borci navíc prokázali
sportovní srdce, neboť ve druhé divizi by patrně hráli o celkové vítězství
a tím pádem i nějaké finanční odměny za prvenství. Kdežto v téhle skvělé
společnosti výkvětu českého nohejbalu budou asi bojovat jen o zlepšení
své výkonnosti směrem do dalších
ligových ročníků. Přesto je míč kulatý
a mnohdy se může zrodit i senzační
překvapení.“ (smích)
yy Budete na náročný Ligový pohár náležitě připraveni?

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

„Chlapci pilně trénují a chystají se na
nejtěžší zápasy své dosavadní kariéry.
V přípravě jsou hráči Valenta, bratři
Pírkové, Roba, Deutsch i letošní posila Žůrovec, dále Pazdera, Jorda, Pořízek a možná ještě naskočí do týmu
Husařík. Zveme všechny příznivce
nohejbalu a obecně sportu do hlediště na naše mimořádně atraktivní domácí bitvy proti favoritům! Věříme,
že právě fanoušci vytvoří při těchto
svátcích nohejbalu důstojné prostředí
a silnou podporu našemu prostějovskému mančaftu.“

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

ně vnímala současnou situaci řada
kolegů z dalších oddílů celé České
republiky. Tím se ČNS dostával pod
stále větší tlak a postupně bylo zřejmé, že musí nějakou soutěž spustit.
Což se naštěstí nakonec i stalo.“
yy Proč se vlastně nezačnou hrát
klasické ligy a vznikl místo nich
Ligový pohár?
„Český nohejbalový svaz nemohl
za momentální situace s koronavirem nutit všechny kluby, aby ligové
soutěže hrály. Proto vytvořil Ligový
pohár jako mimořádnou soutěž, do
EXKLUZIVNÍ
které se přihlásil pouze ten, kdo se
ROZHOVOR
opravdu chce zúčastnit. Nikam se
pro Večerník
nepostupuje ani nesestupuje a složení extraligy, první ligy i druhých lig
Marek
2020 zůstane v platnosti pro příští
SONNEVEND
sezónu.“
yy Věřil jste ještě, že nakonec vše yy Jak se Prostějov dostal do nejdobře dopadne?
vyšší Divize 1?
„Vedení svazu jsem za jeho přístup „Z extraligistů se přihlásili jen
nekritizoval zdaleka jen já, podob- čtyři celky, proto jsme dostali od

PROSTĚJOV Ještě nedávno byl
Richard Beneš (na snímku) rozmrzelý a naštvaný z hrozby, že
kvůli liknavosti Českého nohejbalového svazu zůstane jeho soudržný tým letos bez soutěžních
střetnutí. Momentálně však u trenéra prostějovských nohejbalistů
i jeho svěřenců zavládlo nadšení,
neboť narychlo vznikl Ligový pohár 2020 a borci TJ Sokol I v něm
změří síly s elitními kluby ČR.

SURWLåSLĀFHÿ5´

UDGRVWçHGDOLSőHGYLGLQRX
SHQě]SőHGQRVW]iSDVţP

0QX¾éGM GZVTCNKI[ U PÊOå OWåK
5QMQNC+2TQUV÷LQXDQLQXCNKXWRN[
PWNÚEJ UG\ÐP¾EJ PC RTXQNKIQXÆ
UEÆP÷ ·UVąGFPÊOK QRQTCOK *QNKE
MÚEJ LUQW P÷MQNKMCP¾UQDPÚ OKUVT
UX÷VC2CXGN-QRCDÚXCNÚFNQWJQ
NGVÚ TGRTG\GPVCPV è4 ,CMWD /T¾
MCXC

Tìlocvièná jednota
Sokol HOLICE

%JCTCMVGTKUVKMC
&XQLP¾UQDPÚ
OKUVTGZVTCNKI[FKURQPWLÊEÊPCUQW
RKUEG LCM éGUMÚOK TGRTG\GPVCPV[
,CP %JCNWRC /KEJCN 2NCEJÚ 
VCM UNQXGPUMÚOK JX÷\FCOK ,¾P
$TWVQXUMÚ.CEQ5VWR¾M /G\KCD
UQNWVPÊMNWDQXQWwRKéMWVW\GOUMC
UGXCNCwUMÚQFFÊNRTQUCFKND÷JGO
RQUNGFPÊEJNGV

NK Austin
VSETÍN

2÷VKP¾UQDPÚGZVTCNKIQXÚwCORKQP
MVGTÚ O¾ XG UXÆO UVąGFW P÷MQNK
MCP¾UQDPÆJQOKUVTCUX÷VCCPGL
NGRwÊJQ UOGéCąG è4 ,CPC 8CP
MGJQ éGVPÆJQ OGFCKNKUVW \ /5
CX[PKMCLÊEÊJQUKPINKUVW-CTNC*TQ
PCéKP÷MQNKMFCNwÊEJéNGPčéGUMÆ
JQ P¾TQFPÊJQ XÚD÷TW 2QFQDP¾
QFFÊNQX¾NGIGPFCLCMQ/QFąKEG

SK Liapor – Witte
KARLOVY VARY

&GUGVKP¾UQDPÚ OKUVT GZVTCNKI[ LG
JQåJT¾éUMÚM¾FTUGJGOåÊTGRTG
\GPVCPV[ è4 &Q P¾TQò¾MW RCVąÊ
2GVT 6QRKPMC .WM¾w 4QUGPDGTI
,CMWD2QURÊwKN/CTVKP/ÙNNGTKFCN
wÊJNCXPÊOVTGPÆTGOLGMQWéTGRTG
2GVT )WNFC ,KJQOQTCXUMÚ MNWD LG
VTCFKéPÊO RKNÊąGO VW\GOUMÆJQ PQ
JGLDCNW

MNK mobilprovás
MODØICE

Struèné pøedstavení soupeøù
TJ Sokol I Prostìjov v Divizi 1

čekaně postoupit. Tak či tak nás čeká
něco krásného, všichni se na duely
Ligového poháru proti favoritům se
světovými šampiony v jejich sestavách strašně moc těšíme,“ zdůraznil
Beneš.
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TJ Sokol I Prostìjov 2020
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Přestože tak centrum otevřelo po více než
dvou měsících, lidé se do něj nehrnou v davech. „Ne všechny maminky se s opatřeními smířily. A je to poznat na návštěvnosti,
která poklesla tak o padesát procent. Dokonce nechodí někdy ani rodiče, kteří mají
předplacené kurzy,“ smutní.
Během koronavirové krize musela Lodička nejen uzavřít své prostory, ale zároveň
také zrušit řadu akcí. Část z nich se ale
podaří přesunout. „Velká část jarního kurzu proběhne až na podzim, v červnu tak
končíme podle původního plánu. A osm
lekcí se uskuteční až v dalším pololetí,“
vzkazuje šéfka MC Lodička, která zároveň
doufá, že si rodiče i přes přetrvávající obavy
některých z nich cestu zpět do centra brzy
najdou.
(sob)

/CVGąUMÆEGPVTWO.QFKéMCO¾RTQDNÆO-QTQPCXKTWUQFTCFKNąCFWOCOKPGMUF÷VOK
QFP¾XwV÷X
Foto: internet

PROSTĚJOV V sobotu 6. června nakonec odstartuje Ligový
pohár 2020 v nohejbalu, což je
nová soutěž, která letos vzhledem k mimořádným okolnostem s epidemií koronaviru nahrazuje klasické ligy družstev.
Nejpodstatnější informací pro
nohejbalistyTJ Sokol I Prostějov
i jejich příznivce je, že místní
tým naskočí do nejvyšší Divize
1 mužů v konkurenci nejlepších oddílů ČR s řadou mistrů
světa na svých soupiskách!
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Michal
KADLEC

a Michal
SOBECKÝ

černá můra. Mdlým výkonem absolutně nestíhaly, Severočešky nad nimi
naprosto dominovaly, ve druhé části
jim dokonce uštědřily potupný jednociferný debakl! A posléze triumfovaly
3:0 (17, 8, 20). Ani se nešlo divit tomu,
že v očích hned několika členek krutě
poraženého týmu se objevily slzy…
„ Před Final Four jsme dlouho vítězily,
v novém kalendářním roce táhly sérii
výher. Proto jsem já osobně ještě během soboty věřila, že postoupíme do
finále a v něm zabojujeme o pohárovou trofej. Byla jsem si tím vnitřně jistá.
Místo toho jsme hrály špatně, sypalo
se jedno za druhým a celý víkend se
úplně pokazil. Z naší strany tragédie,
jsem z toho fakt zklamaná. Strašně
moc fyzických i psychických sil nám
podle mě vzalo hlavně nezvládnuté
semifinále s Olympem, což se pak promítlo do zápasu o bronz proti Dukle,“
upřímně hodnotila rozčarovaná smečařka vékáčka Lucie Nová.
Všichni z prostějovského volejbalového tábora se i s odstupem času shodli,
že výbuch v závěrečném turnaji ČP byl
největším zklamáním uplynulé sezóny.

8GNMÚUOWVGMRTQUV÷LQXUMÚEJXQNGLDCNKUVGMRQWVM¾PÊQDTQP\XèGUMÆORQJ¾TW
QUVąGMQPVTCUVQXCNUNKDGTGEMQWTCFQUVÊ
(QVQ/CTGM5QPPGXGPF

Å3RGDOätPUR]YROQĚQtRSDWŐHQtMHWR~VSĚFK´
NRQVWDWXMHKHMWPDQ/DGLVODY2NOHäWĚN

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, ale
bohužel toho nedokázali využít. V prvních dvou setech jsme pokaždé ztratili
slibné vedení vlastními chybami i nedorazy v mezihře, čímž samozřejmě
nechci snižovat dobrý výkon soupeře.
Kromě třetího setu, který jsme odehráli na vysoké úrovni víceméně celý,
byl Olymp lepší než my. A zvítězil po
zásluze,“ sympaticky uznal kouč skleslé
družiny Prostějova Lubomír Petráš.
Za dané situace zněl úkol jasně: co nejrychleji se psychicky zvednout a dát
dohromady pro střetnutí o bronz, jež se
hrálo hned druhý den. Leč tohle předsevzetí ženy VK hrubě nezvládly. A nedělní partie o třetí místo proti Liberci
vypadala z jejich strany jako ukázková

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

yy Je to pro vás pocitově volejbalový
návrat domů?
„Určitě se to tak dá říct. V týmu pořád je
několik spoluhráček z prostějovské mládeže, se kterými jsme společně prošly
všechny kategorie od žákyň přes kadetky až po juniorky. Hned mi naskočily
vzpomínky na dosažené úspěchy včetně několika titulů, byly to krásné roky.
Tady jsem vlastně vyrůstala.“ (usměje se)
yy Vybavíte si i dobu, kdy jste z VK
odcházela?
„Před těmi čtyřmi lety ještě tvořily áčko
Prostějova skoro jen samé špičkové
hráčky odjinud a pro klubové odchovankyně nebylo moc reálné se do něj

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV V nové sezóně se
ženské družstvo VK bude na liberu
opírat o Adélu Stavinohovou (na
snímku). Ta volejbalově vyrostla
právě v Prostějově, ale aby se rychleji
prosadila v extralize dospělých, musela při přechodu z juniorek odejít
jinam. Po čtyřech letech se nyní vrací
do mateřského klubu, ve svých dvaadvaceti už jako o něco zkušenější
sportovkyně odhodlaná pomoct vékáčku k co nejlepším výsledkům.

berou jako svou domácí hráčku. Však
mě všichni přivítali slovy: ‚Vítej zpátky
doma.‘ Za to jsem byla ráda.“
yy Ještě coby mládežnice jste se rozhodla změnit post ze smečařky na
libero. Proč?
„Hlavní důvod byly chybějící centimetry. V nějakých sedmnácti osmnácti
letech jsem věděla, že už nevyrostu
a s mou výškou z toho na smeči žádná
super kariéra nebude. Asi by to dopadlo
tak, že by mě trenéři posílali na hřiště
jako střídající na přihrávku a do pole,
na síti bych si nejspíš moc nezahrála.
Což se mi úplně nezamlouvalo. A tak
jsem si řekla: ‚Když jsi taková malá
a volejbalově docela šikovná, zkus to na
liberu.‘ Tam jsem se vcelku chytila, být
liberem mě baví srovnatelně, jako dělat
smečařku. A rozhodně mám větší šanci
se v ženské kategorii prosadit. S odstupem času jsem s tímhle krokem určitě
spokojená.“
yy Dobrovolně jste se zapojila do
současné fáze přípravy po pandemii
koronaviru. Co vám aktuální tréninky dávají?
„Hlavně jsem ráda, že si po více než
dvouměsíční pauze můžu zase sáhnout
na balón. Hraní mi samozřejmě moc

FOTO

hned z juniorek prosadit. Proto jsem už
během svého posledního roku v mládežnické kategorii současně naskakovala na hostování za ženy Přerova s tím,
že jsem doufala v další pokračování
tam. Přerov však tehdy změnil trenéra
a já nevěděla, co bude. V tu chvíli se ke
mně doneslo, že Verča Dostálová končí
v Olympu Praha, tak jsem tam zavolala, jestli by mě nechtěli. Sama jsem
se nabídla. (smích) Pan Mitáč mě tolik
neznal, ale řekl, ať se přijdu ukázat na trénink a že mě vyzkouší. Nakonec jsem
zůstala jako druhé libero s tím, že se
během sezóny ukáže, která z nás dvou
bude lepší. Jít do Prahy takhle mladá
jsem brala jako výzvu.“
yy Po dvou letech v Olympu následoval ještě rok v mistrovské Olomouci. Kam vás uplynulé čtyři sezóny mimo vékáčko posunuly?
„Nabrala jsem zkušenosti mezi ženami, snad se i postupně zlepšovala a nakonec to vedlo k tomu, že se mi z Prostějova ozvali, dali mi nabídku k návratu,
že mě tu znova chtějí. Což mě určitě
potěšilo. Asi jsem jinde ukázala, že na
českou extraligu mám, i když jsem si
všude musela místo v týmu vybojovat.
A teď jdu zpátky sem, kde mě pořád

což mě určitě potěšilo“

‚Vítej zpátky doma,‘

Už v předchozích týdnech se k týmu připojily dvě
nové posily Michaela Jurčíková a Adéla Stavinohová a rovněž z juniorek přeřazená Petra Kožoušková,
stejným způsobem aktuálně naskočila i další akvizice
Tereza Pluhařová. A také poslední dosud neprozrazená nová plejerka. „Jen Katka Kvapilová říkala, že má
hodně učení na univerzitě, tak by zatím nestíhala,“
upřesnil hlavní lodivod vékáčka.
Jak avizoval dříve, společnému trénování se Hanačky
budou momentálně věnovat do 5. června. „Od osmého totiž začíná v prostějovském Národním sportovním centru dvoutýdenní soustředění reprezentace
žen České republiky, kam byly nominovány i některé
hráčky našeho klubu,“ prozradil Luboš Petráš zajímavou informaci. Tohle téma podrobně rozebereme
v příštím vydání Večerníku.
(son)

i Pluhařová

“

chybělo, a proto jsem měla radost, když
se v Prostějově opět rozjela společná
příprava hned, jakmile to bylo možné.
S holkama si zahrajeme, můžeme být
na trénincích spolu, je to fajn. Já osobně
absolvuju jen volejbalové tréninky, kondici dělám sama doma. Podstatné je
nezůstávat bez kontaktu s míčem příliš
dlouho.“
yy Věříte, že zdravotní situace udrží
příznivý vývoj a umožní normální
průběh příští sezóny?
„Po pravdě jsem se obávala toho, že
jakmile se víc rozvolní vládní opatření
a zákazy, tak začne nakažených znovu
dost přibývat. Naštěstí k tomu však zatím nedošlo a věřím, že při rozumném
chování všech lidí už situace zůstane
dobrá i do budoucna. Novou sezónu
bychom rády odehrály celou od začátku až do konce, možné problémy
a komplikace si nechci připouštět.“
yy Přijít o vrchol v podobě play-off
zásahem vyšší moci je pro vrcholové
sportovce velmi nepříjemné až kruté, že?
„To teda jo. My jsme se s olomouckým týmem zrovna dostávaly
na vlnu, vyhrály Český pohár a věřily,
že v extraligovém play-off zaútočíme
na titul. Strašně jsem se na to těšila,
myslím, že nám všem forma rostla,





hrály jsme dobře. A pak najednou
přišel předčasný konec, což byl šok.“
yy Na co budete mít s obměněným
mančaftem VK v nejbližším ročníku?
„Věřím, že jak dobře hrál omlazený Prostějov v uplynulé sezóně, může na to v té
příští navázat. Zase stavět na kolektivním výkonu, bojovat jedna za druhou,
kvalitně pracovat v přípravě a potom to
prodávat v zápasech. Ve většině klubů
bude více mladých hráček než dosud
a naopak málo cizinek, od extraligy se
asi dá očekávat ještě větší vyrovnanost.
Pokud se nám bude dařit, můžeme se
určitě pohybovat víc nahoře než dole.“
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Prostějov (son) - Jak už Večerník
informoval, Šelmy Brno coby úřadující vítězky předčasně ukončené UNIQA extraligy volejbalistek
ČR 2019/20 získaly náhradu za
odcházející univerzálku Soňu Mikyskovou v Heleně Horké jakožto
zkušené navrátilkyni po mateřské
dovolené. A následně hráčský kádr
Jihomoravanek vyztužila další
zajímavá jména. Místo americké
blokařky Megan Wolowicz (šla
do Švýcarska) zaujme Anna Širůčková, jež v minulosti působila
v Králově Poli. Právě od městských
rivalek KP pak mezi Šelmy míří nahrávačka Šárka Šloufová a střeďačka Lenka Podhrázká. Stejně jako
v Olomouci přistoupili k výraznému přebudování soupisky rovněž
v TJ Sokol Šternberk. Již dříve
bylo oznámeno, že izraelské libero
Katrina Zilberman i americká blokařka Olivia Kofie přechází do UP.
Navíc nezůstanou ani další cizinky
Aleksandra Karabinovich (Bělorusko), Agnieszka Mazur (Polsko)
či Amanda Sifferlen (USA) a dvě
prostějovské odchovankyně Viktorie Gogová s Pavlou Meidlovou.
Posily šternberských Sokolek jsou
následující: polská univerzálka
Aleksandra Wanczyk z Ostravy,
běloruská blokařka Katsiaryna
Shapaval z Přerova, slovenská
smečařka Lucia Herdová z Pezinku a před časem oznámené libero
Tereza Slavíková z VK Prostějov.
V kádru TJ setrvají Nicole Šmídová (hostování z vékáčka se změnilo
v přestup), Veronika Schandlová,
Ema Kneiflová nebo Nikol Látalová.

7ÔLSRVLO\GRhHOHP%UQR
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Prostějov (son) - Tradiční nábor
do volejbalové přípravky VK Prostějov nebude hanácký klub za
stávající situace zatím dělat. Přesto
se mohou nové adeptky hry pod
vysokou sítí buď samy, nebo prostřednictvím svých rodičů do řad
oddílu hlásit. „Letos máme zájem
především o holky ročníků narození
2009 a 2010. Přihlášky do přípravky
přijímám já telefonicky či e-mailem,
kde jsem současně připraven zodpovědět všechny případné dotazy,“
sdělil šéftrenér mládeže ve vékáčku
Aleš Novák. Kontakty na něj jsou:
mobil 777 110 864, e-mail koordinatordivky@gmail.com. „Po pauze
způsobené koronavirem jsme činnost naší přípravky už také obnovili, ale prozatím musíme trénovat
venku a nikoliv uvnitř, protože haly
i tělocvičny jsou ještě zavřené. Každopádně existuje možnost, aby se
nová děvčata se zájmem o volejbal
do přípravy zapojila hned, v dohledné době anebo od podzimu.
Domluvě nic nebrání, tak se ozvěte,“
vyzval Novák.

Můj odchod do Prahy? Do Olympu
jsem zavolala, jestli by mě nechtěli.
Sama jsem se vlastně nabídla...

#FÆNC5VCXKPQJQX¾LGwV÷XQNQOQWEMÆOFTGUW1FPQXÆUG\ÐP[WåLG\R¾VM[
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PROSTĚJOV Ze šesti týdnů vloženého bloku
přípravy, který naplánoval kouč Lubomír Petráš
od 28. dubna do 5. června po uvolnění koronavirových opatření, ukrojily volejbalistky VK
Prostějov už pátý týden. Stihly během něj pět
tréninků.
„Stále máme jeden trénink denně vždy od pondělí
do pátku s volnými víkendy. Herní přípravu v hale
Sportcentra DDM střídáme s posilováním a cvičením ve fitku, někdy uděláme výběh na Hloučelu.
A ve středu odpoledne si některé holky chodí zahrát
beach,“ přiblížil Petráš současnou náplň volejbalové
práce svých svěřenkyň. Těch se mu každý den schází
různý počet. „Většinou je děvčat tak sedm až deset
podle toho, která zrovna může a která ne. Například
Gábinu Kopáčovou aktuálně zastavily zdravotní
problémy, Klárka Dvořáčková s Lenkou Knorovou
se musí učit na maturitu, další se věnují studiu na vysokých školách. V rámci možností si holky přijdou
zamakat, jak jim to okolnosti dovolí. Každopádně
chuť do volejbalu po neplánované pauze nechybí
žádné,“ všiml si Petráš.

1DYU¿WLON\Qø$GÇOD6WDYLQRKRY¿e3ĆLYËWDOLPøWDG\VORY\

PROSTĚJOV Důležitou zprávou
ohledně pomalu finalizované soupisky VK je také oznámení, že z kolektivu bojujícího během uplynulého ročníku zůstává v prostějovských
službách mladá smečařka Lenka
Knorová (na snímku). Teprve devatenáctiletá smečařka loni přišla
z Českých Budějovic, načež smolně
promarodila většinu minulé sezóny.
„Teď už je snad ale konečně v pořádku
a absolvuje současnou fázi přípravy po
přestávce způsobené epidemií koronaviru. S ohledem na svůj nízký věk má velký
potenciál jak v útoku, tak na přihrávce,
jen musí zůstat zdravá. V takovém případě může prodat schopnosti, které v ní
nepochybně jsou,“ řekl Čada k Lence
Knorové.
(son)

Lenka Knorová

V Prostějově zůstává Do tréninku se zapojila

Zkraje února na tom byly Hanačky
opticky výborně. V UNIQA extralize ČR měly za sebou sérii lednových
vítězství, která je vynesla na skvělou třetí příčku průběžného pořadí.
V součtu s Českým pohárem vyhrály
celkem sedmkrát za sebou, a neboť
ve čtvrtfinále této soutěže hladce vyřadily Frýdek-Místek, čekal je o druhém únorovém víkendu závěrečný

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zprravodajství
pro Večerník

turnaj ČP – Final Four v brněnském
Králově Poli.
Vzhledem k semifinálovému soupeři, jímž byl Olymp Praha, navíc měly
reálnou šanci poprat se o třináctou
pohárovou účast ve finále za sebou.
Na tenhle husarský kousek však nedosáhly, neboť proti PVK tvrdě narazily.
Výběr z metropole byl prostě většinu
semifinálového duelu lepší, byť se
úvodní tři sady vyvíjely dlouho vyrovnaně. Leč první dvě rozhodl mnohem
údernější závěr pražského kolektivu,
který poté nepřibrzdilo ani třetí dějství
v režii vékáčka. Zbytek mače už jednoznačně patřil zkušenějším Mitáčovým
svěřenkyním slavícím postup výsledkem 3:1 (18, 19, -20, 17).

PROSTĚJOV Ačkoliv byl soutěžní ročník 2019/20 vinou nástupu koronavirové epidemie předčasně ukončen a nedohrán, volejbalistkám VK Prostějov i tak přinesl spoustu
jedinečných momentů. V našem cyklu se týden co týden ohlížíme za jedním z TOP
okamžiků, které nás nejvíc zaujaly.

+RON\PÕzHWHVHKO½VLW
GRSÔÉSUDYN\YÅN½ÄND
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Zastavení sedmé: nejvìtším propadákem
VHVWDORKHUQÉLYÙVOHGNRYÅVHOK½QÉ
v rámci pohárového Final Four

MÁTE TO ZA
JEDENÁCT!

Pondělí 1. června 2020
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Radek Kocourek. „V tuto chvíli úplně
nevím, co od všech pravidel čekat. Už
jen proto, že dosud nikdo neřekl a nedefinoval, co může být a co musí být,“
uvedl pro Večerník. Sezóna přitom začíná, ohlásilo ji i první měření vody, které,
podle očekávání, dopadlo na jedničku.
„Hlavní sezóna ale naštěstí teprve začne.
Spíše tak nyní vyčkávám. I proto, že se
situace i nařízení rychle mění,“ uvádí.
Michal SOBECKÝ
Pro koupaliště celkově platí poměrS touto skutečností se potýkají ze- ně přísná pravidla. Ať už pro nošení
jména koupaliště přírodní. Situaci roušek, nebo pro rozestupy. Jak je ale
přiblížil provozovatel pláže U Vrbiček dodržovat zrovna třeba na pláži nebo

PLUMLOV Občas se chce až říct
Vančurovo okřídlené: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“ Důvodů je proto mnoho
a mají vesměs společného jmenovatele: koronavirus. Nadále zůstávají
převážně uzavřené hranice, nejistota panuje kolem dovolených i zachování zaměstnání. Prakticky načas
zanikly festivaly. Zachraňují to snad
jen koupaliště, byť i ta čeká celá řada
problémů. A tím aktuálním je nedostatek informací o tom, jak vůbec
provozovat.
ve vodě? „Otázka je, kdo to bude kontrolovat. A kdo za dodržování bude
zodpovídat? Rekreant? Provozovatel?
U aquaparků je to jednoduché, když
určí počet lidí – tam se to dá uhlídat.
Ale zde, když se vstupné neplatí?“ pokládá si hned několik otázek najednou
Radek Kocourek. „Je tu stále hodně
nejasností,“ krčí rameny.
S nimi se nyní bude muset vypořádat
celá řada provozovatelů. Zůstává zároveň
otázkou, zda pravidla budou znát návštěvníci. A zejména zda se jimi budou
ochotní řídit.

celářích, tak už jim to asi ani nepřijde.
Navíc v tom, co se vlastně smí a co ne,
má většina z nás už docela zmatek,“ komentoval vzniklou situaci jeden z hostů.
Nutno podotknout, že takto to máme
všichni a kde můžeme, roušky se rádi
zbavíme. Co to udělá se společností,
uvidíme již v příštích dnech.

6CMVQVQX[RCFCNQPCéVXTVGéPÊXGTPKU¾åKXÚUVCX[XDWFQX÷RTQUV÷LQXUMÆJQOW\GC
Foto: Martin Zaoral

zea Soňa Provazová.
Její výzvy se však chytili prakticky
všichni přítomní včetně zástupců vedení města, ať už patřili mezi předřečníky, či nikoliv. Jedním z mála, který si
roušku ponechal, byl bývalý dlouholetý zastupitel Josef Augustin. „Všichni se
dobře znají a stejně se potkávají v kan-

U jednoho přenosu týdně ale nezůstal, škola žila duchovním životem
i během koronakrize. „Kromě přenosů máme také pondělní impulsy
a dělali jsme také živě studio Cmgáček, předehrávali jsme i májovou pobožnost,“ vypočítal některé on-line
náboženské aktivity kaplan.
Přestože se část studentů a žáků do
školy nyní vrátila, některá vysílání
tím neskončila. „Ze mší svatých jsme
streamy ukončili. Pondělní impulsy
ale pokračují a stále platí, že budeme
něco předtáčet. Třeba videa s myšlenkou na následující týden,“ ujistil
Banďouch.
Cyrilometodějské gymnázium přitom není jediné, které přistoupilo
k vysílání bohoslužeb. Na jihu Prostějovska s tímto počinem slavil úspěch
otec Tomáš Strogan z němčické farnosti.
(sob)

Škola je vysílala přes internet
PROSTĚJOV Značné potíže způsobila koronavirová opatření velké části české společnosti. A patří
mezi ně i věřící. Ti nejprve přišli
o bohoslužby zcela, posléze se ale
opatření uvolňovala a bylo na nich
povoleno stále více účastníků. To
však neplatilo pro mše školní. Školáci se alespoň zčásti do lavic vrátili až nedávno, na mše tak neměl
kdo chodit. Na Cyrilometodějském gymnáziu, které je pravidelně pořádá, se s problémem poprali
po svém a bohoslužby se rozhodli
vysílat přes internet.
Mše před prázdnou školní kaplí sloužil školní kaplan Ladislav Banďouch.
„Probíhaly jednou týdně ve středu
dopoledne. A sledovanost byla různá. Jednotlivé mše měly i kolem dvou
set zhlédnutí,“ informoval otec Ladislav.

Na pokladně ohrazené plexisklem
se dozvídám, že se prohlídka v 11
hodin v zámeckých interiérech neuskuteční. Není zájem. Nicméně jsem
poslán do expozice o tvorbě Svěrákových, tam si návštěvníci cestu
našli. I když i o tomhle zprvu pochybuji, místnosti jsou liduprázdné. Až
v té poslední se daří zastihnout tříčlennou skupinku, kterak si prohlíží exponáty z filmu Po strništi bos.

Michal SOBECKÝ

„Máme toho už hodně projetého,
chtěli jsme tam navštívit zámek, co
neznáme,“ říká žena, která se představuje jako Kateřina Makatúrová.
Dozvídám se, že s rodinou přijela
od Brna. „Mě osobně zaujal ten rod
Silva-Tarrouců. Nikdy předtím jsem
o něm neslyšela,“ prozrazuje. Zjevně
ale potěšila i filmová expozice.
O kus dál přeci jen potkávám další
dvojici. Tentokrát z Pardubic. „Jeli
jsme sem ze Štramberka a cestou se
koukali do mapy, kde to neznáme.

ČECHY POD KOSÍŘEM Jako místo duchů působí park v Čechách
pod Kosířem. Nikde ani živáčka, žádní turisté, žádní výletníci, dokonce ani veverka. Zkrátka hrobové ticho. Koronavirus zjevně
turistickému ruchu příliš nepomohl. Stejně jako počasí, které je
více než nevlídné. Je neděle 31. května. První, kdy do vnitřních
prostor zámku mohou letos zavítat návštěvníci. Ale že by se jich
do již několik let otevřené památky mnoho hrnulo, to rozhodně
ne. Při prudkém dešti není divu.

Na nějaké zámky. A vyšly Čechy,“
říká postarší muž. S partnerkou přijel před chvílí. „Už teď ale můžeme
říct, že je to tady pěkné,“ shodují se.
Zdánlivě tak na zámku přeci jen probíhá normální den turistické sezóny,
i když hodně tichý. Řada věcí ale
návštěvníka vyvede z omylu. Třeba
velká dezinfekce ohraničená cedulemi nabádající k hygieně. Trošku tohle
místo hned u vstupu evokuje maličký
oltářík uctívající právě hygienické návyky. Cedule lákající do kavárny pak
zase působí v téměř liduprázdné památce až ironicky.
Méně vtipná už je skutečnost, že všudypřítomné roušky připomínají uplynulé období plné nervozity a strachu.
2QP÷MWF\XN¾wVP÷6CMRčUQDÊRTčXQFEKUTQWwMCOKCwVÊV[PGDQXwWF[RąÊVQOP¾FG\KPHGMEG
Foto: Michal Sobecký
Stejně jako můj známý pracující na
zámku. Váháme, zda si potřást rukou. drobnostem mírně ponurá a tísnivá. cí. Přesto se ale dá říct, že se památka ko nebo zákusek,“ říká mi jeden z náKoneckonců pracuje s ochranným Rozhání ji jen hravé exponáty z filmů pomalu vrací do normálu. „Prohléd- vštěvníků. Tak přeci jen, léto pomalu
štítem. Atmosféra je i kvůli těmto jako Obecná škola nebo Kuky se vra- neme si to tu. A pak zajdeme na kafíč- začíná…
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ných, v průběhu celého týdne jich neustále ubývalo a v jeho závěru se jednalo
skutečně spíše o výjimky.
Na povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách budov nicméně stále
upozorňuje velké množství cedulí
umístěných při vstupech do obchodů
a dalších veřejných prostor. Nejinak
je tomu také v případě prostějovského muzea, které již rovněž obnovilo
plný provoz. Ve čtvrtek se tam konala
vernisáž zajímavé výstavy, na kterou
zavítala řada lidí z užšího vedení prostějovského magistrátu. „Chtěla bych
vás poprosit o pochopení, že řečníci
nebudou mít roušky, neboť by se jim
špatně hovořilo, a navíc jsme od vás
v dostatečné vzdálenosti,“ upozornila
účastníky na úvod akce ředitelka mu-
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Tak jsme se opět odhalili! Na začátku
uplynulého týdne přestala platit povinnost nosit roušky na veřejnosti. Platí to
však pouze pro venkovní prostory. Zatímco ještě v pondělí 25. května ráno
bylo možné v ulicích města potkat
zhruba polovinu chodců stále zahale-

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV Busta Edmunda
Husserla z dílny Miloše Karáska
i s rouškou vítala hosty čtvrteční
výstavy Husserl Art-Active. V tomto
ohledu disciplinovaně dodržovala
nařízení umístěné hned u vstupu do
budovy upozorňující na povinnost
nosit ochranu přes ústa a nos. Pozoruhodné bylo, že mezi přítomnými
byla spíše výjimkou.
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testovaných lidí na koronavirus zůstává
na počtu osmasedmdesát,“ řekl Ladislav
Okleštěk, který se na závěr vyjádřil i k plánovanému snížení počtu odběrových
míst v kraji. „Pokles odběrových míst
jsme řešili s řediteli nemocnic. A došli
jsme společně s hygienou k závěru, že se
uskuteční. Pokud by se ukázalo, že jich je
z důvodu zvýšení počtu nových případů
nedostatek, jsme schopni znovu počet
odběrových míst do čtyřiadvaceti hodin
rozšířit,“ ujišťuje Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Dle informací Večerníku je situace zklidněná také v Mlékárně Otinoves, kde
vzniklo před třemi týdny poslední ohnisko COVID-19 v regionu. Všichni zainteresovaní však zvládli situaci na jedničku
a dnes je podnik opět v provozu.
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ZE ZÁMECKÉHO PARKU
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ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle by se Josefu Mánesovi určitě líbilo!
Malíře se na zámku v Čechách pod Kosířem, kde strávil podstatnou část svého života, rozhodli letos připomenout řadou akcí.
Důvod je jasný, letos je tomu 200 let od chvíle, kdy se narodil.
Uplynulou sobotu 30. května si tak do nádherného zámeckého
parku pozvali jeho malé následovníky. I díky nim se podařilo navodit skutečnou idylu. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

EXKLUZIVNÍ
IVNÍ
reporáž

Vychutnat si s rodinou pohodové dopoledne, kochat se kouzelnou přírodou a na závěr si odnést vlastnoručně
vyrobený obraz na plátně, který mohl
skvěle posloužit jako osobní dárek pro

a tak jsem se rozhodla, že ho namaluju
a obraz dám tatínkovi k narozeninám,“
prozradila šestiroční Terezka, která do
Čech pod Kosířem dorazila s Velkého
Týnce.

někoho milovaného. Tak to byl skutečně záviděníhodný program, kterého
využilo sedm statečných malých malířů doprovázených jejich nejbližšími.
„Zalíbil se mi tady ten strom u rybníka

Po bezmála třech měsících od svého prvního zpřístupnění se výstava
pojmenovaná Husserl Art-Active
dočkala slavnostní vernisáže. Svá díla
zde představují sochař Miloš Karásek
a malíř Luděk Bárta. Oba dva se už
spojili při přípravě výstavy Re-reinkarnace, jež byla před dvěma lety
k vidění v prostějovském kině Metro
70. Zejména Luděk Bárta si tehdy
skutečně vyhrál s možnými podobami Jiřího Wolkera, Miloš Karásek
pak celý projekt připomínající prostějovského rodáka zaštiťoval.
Podobně tomu je i nyní, nicméně
tentokrát lze na výstavě vidět i přímo díla Miloše Karáska. Mnohá
z nich zpodobňují právě zakladatele
filosofického směru zvaného fenomenologie. V jednom případě slouží
busta i jako malá knihovnička jeho
děl, v jiném se zase nad jeho hlavou
vznáší stále se zmenšující závaží. Další
Karáskova díla jsou pak poctou Jiřímu
Kolářovi a jeho principu koláží zmno-

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Martin Zaoral

žujících realitu v nesčetných opakováních.
Jiří Bárta vystavuje obrazy, v nichž
můžeme spatřit svérázné portréty
Edmunda Husserla v podání velkého
množství slavných českých i světových výtvarníků 20. století od Pabla
Picassa přes Salvadora Dalího až po
takového Jean-Michela Basquiata.
„Při konceptu výstavy jsme vyšli přímo z fenomenologie. Husserl tvrdí,
že pozorovatel zásadním způsobem
mění pozorované. Proto jsme se mu
to rozhodli vrátit a ukázat mu, jak
by mohl také vypadat, kdyby jej pozorovali různí malíři. Někteří z nich
byli jeho současníci, jiné zase mohl
svým dílem ovlivnit,“ vysvětlil Miloš
Karásek, jenž v čase karantény nelenil a v prostorách uzavřeného muzea
nechal vytvořit video, které se nyní
stalo součástí výstavy.
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BYLI JSME
U TOHO

pro Večerník
ník

Z VERNISÁŽE

PROSTĚJOV Prostějov na své
slavné rodáky nezapomíná! Před
sedmi lety si velkou výstavu vysloužil vědec Otto Wichterle, dlouhodobý projekt připomínající básníka Jiřího Wolkera přinesl celou
řadu originálních artefaktů včetně
sochy sedící na náměstí. Nyní přišla řada na filosofa Edmunda Husserla. A výsledek určitě stojí za to.

FOTOGALERIE
klikni na www.vecernikpv.cz

Podobně to měla jedenáctiletá výtvarnice, které přes rameno koukal
její dědeček. „Sám maluje a tak
mi s tím trochu pomáhá. Hotový
obraz mu pak věnuji,“ potvrdila
jedenáctiletá Nela Holubová, jež
se ve svém obraze zaměřila na sám
zámek. Nejmladší účastnice přijela
i s babičkou z Olomouce. „Místo
jsem si vybrala sama. Maluji dva
obrazy, jeden bude pro maminku
a druhý pro našeho Jakuba,“ prozradila pětiletá Alžbětka.
Všem malířkám pohotově radily
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lektorky z olomouckého Potvůrka
Klubu, které přebíhaly mezi jejich
poměrně vzdálenými stanovišti.
„Pozvala nás sem edukační pracovnice zámku Lenka Faltýnková.
U příležitosti 200 let od narození
Josefa Mánese připravíme celkem
šest workshopů. Začínáme tím,
který je určen dětem, ty další už budou spíše pro dospělejší. Zájemci
si při nich budou moci vyzkoušet
různé výtvarné techniky,“ nastínila
organizátorka Hana Vaňharová,
která si nemohla vynachválit pro-

Foto: Martin Zaoral

středí zámeckého parku. „Je to tu
opravdu moc krásné, najdete zde
spoustu zákoutí, kde se dá v klidu
tvořit. Zároveň si můžete vybrat,
zda chcete malovat zámek, rybník
či stromy. A pokud by nám počasí
nepřálo, přesunuli bychom se do
zdejší oranžerie, která je rovněž
úžasná,“ netajila nadšení Vaňharová, jež na závěr celého seriálu
workshopů připravuje společnou
výstavu hotových děl. „Proběhnout by měla v oranžerii na přelomu srpna a září,“ prozradila.

jak tvoořili mánesovvi násle
ledoovnnícci pood koosířřem
le
m....

saa

3x foto: Martin Zaoral
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O doprovod během slavnostní vernisáže se postaral Michal Kořán.
Muzikant připravil hudební koláže
smíchané z podkladů pro hudební
doprovod výstavy. Vše pak doplnila
svým vystoupením výrazová tanečnice, která se v průběhu něj s elegancí
sobě vlastní vypořádala i s „asistencí“
svého zhruba tříletého syna.
Výstava byla připravena jako doprovodný projekt k mezinárodnímu
setkání odborníků, které mělo být
v Prostějově věnované právě Edmundovi Husserlovi. „Už 8. dubna se
měla odhalovat jeho pamětní deska.
Mrzí nás to, ale celý tento projekt se
kvůli koronaviru bude muset odložit
na příští rok,“ objasnil při vernisáži
prostějovský primátor František Jura.
Výstavu Husserl Art-Active bude
v prostějovském muzeu možné
navštívit až do 12. července.

9ĄVWDYDVNRQġLODVHWNiQt O koncert souboru Hradišťan
PROSTĚJOV Tohle se nevydařilo! Ve středu 27. května
se mělo v Galerii umění na Svatoplukově náměstí v prostoru za OC Zlatá brána konat setkání s autory končící
výstavy Ida. To bylo nakonec zrušeno.
Pozvánka na tuto komorní akci se objevila i v našem periodiku. Text obsahoval i informaci, že autor minimalistických
obrazů na téma žena Jan Demerci a autorka doprovodných
textů Petra Volta tvoří pár také v soukromém životě. „Tak
tomu ovšem není, za tuto nepřesnost, kterou jsem uvedl
v rozhovoru s redaktorem Večerníku, jsem se oběma omluvil.
Přesto se rozhodli setkání s autory nakonec zrušit,“ prozradil
nám provozovatel Galerie umění Jindřich Skácel.
(mls)

1DTC\[,CPC&GOGTEKJQLUQWKPURKTQXCPÆLCRQPUMÚOOKPKOCNKUOGO
Foto: www.gupv.cz

a skupiny Javory lidé nepřijdou!

PROSTĚJOV Dobrou zprávu pro milovníky
kvalitní hudby mají pořadatelé chystaného koncertu Jiřího Pavlici a Hany a Petra Ulrychových
s názvem Javory Beat & Hradišťan. Původně
byl koncert odložený ze 4. dubna na 4. června,
nicméně následoval další posun. Koncert totiž
potkal stejný osud jako mnoho dalších větších
kulturních akcí, odklad na podzim, konkrétně
na 22. září. Organizátoři tak museli řešit, co se
zakoupenými lístky.
Vstupenky zůstávají v platnosti. „Pro zákazníky, kteří měli zakoupené vstupenky na odpolední koncert,
jenž se měl původně konat 4. dubna v 16 hodin
a poté 4. června v 17 hodin, je stanoven nový termín 22. září v 17 hodin. A ti, kteří měli zakoupené
vstupenky na večerní koncert, jenž se měl původně konat 4. dubna v 19 hodin budou mít koncert
22. září v 19 hodin,“ prozradil Martin Tichopádek
z pořádající agentury Music Medea s tím, že lístky
na odpolední vystoupení jsou nadále k dostání.
Pro více informací pořadatelé odkazují na
webové stránky topkoncerty.cz nebo hradistan.
(sob)
cz.
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MATURANTI, JE TO NA VÁS!
Kvůlikoronaviruserušíjednaakcezadruhou
Kvůli
koronaviru se ruší jedna akce za druhou. VelkýotazVelký otazník visí i nad veřejností značně oblíbenou soutěží O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Podobně
jako třeba tenisovému Wimbledonu i tomuto na stránkách
nejčtenějšího regionálního periodika hrozí, že tradice bude přerušena a její letošní ročník se neuskuteční. Ve výlohách prostějovských obchodů jsme ostatně na konci uplynulého týdne objevili jediné tablo.

Studenti, je to tedy na vás! Pokud byste se chtěli
Studenti
zúčastnit soutěže o zajímavé ceny, stále můžete své tablo přihlásit. Stačí poslat jeho fotografii na e-mailovou adresu editor@vecernikpv.cz.
Pokud se ovšem v příštích dvou týdnech nesejde dostatečný počet účastníků, budeme muset letošní ročník soutěže bohužel vynechat.
(mls)
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Hejtmanství ocenilo tøi prostìjovské uèitele 3HWU-DQHÿHNÅ-DNRXÿLWHOQDVREĚ
PXVtWHQHXVWiOH

SUDFRYDW´

PROSTĚJOV Petr Janeček (na
snímku) je jedním ze tří pedagogů
z Prostějovska, které za jejich kvalitní práci letos ocenil Olomoucký
kraj. Zástupce ředitele RG a ZŠ města Prostějova jako učitel pracuje již 23
let, nicméně práce kantora jej trvale
baví a před studenty se cítí jako ryba
ve vodě. Skutečnost, že se svými studenty musí pořád držet krok, jej dle
1NQOQWEMÚMTCLX[\PCOGPCNXNGVQwPÊOTQEGEGNMGORGFCIQIč-XčNKMQTQPCXKTWUGVCMUVCNQRQ\F÷LKPGåXRąGFEJQ\ÊEJNGVGEJ
jeho slov neustále motivuje k práci na

(QVQYYYQNMTCLE\
sobě samém. K tomu ovšem byl díky
rodičům veden už od dětství.
PROSTĚJOV Možná to z dob svých stu- kvůli koronaviru přejít, je v mnoha ohledech borné učiliště a Praktická škola, Mohelnice),
daleko náročnější než klasická škola,“ uvedl Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.
Hejtmanství ocenilo v pondělí 25. května
celkem patnáct pedagogických pracovníků
a Cenu náměstka hejtmana obdrželi další tři.
Nominace do soutěže zasílali ředitelé škol.
„Oceňujeme vybrané pedagogy středních,
vyšších odborných, speciálních a základních
uměleckých škol. Dále také pedagogické
pracovníky z dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden i domů dětí
a mládeže, které mají sídlo v Olomouckém
kraji. Chceme jim tímto způsobem poděkovat za jejich kvalitní práci,“ vzkázal náměstek
hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.
Cena náměstka obdrželi Jiří Coufal (Od-

20052910863
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dií znáte sami – průměrný učitel vám něco
povídal, dobrý učitel vám to byl schopný
názorně ukázat a vysvětlit. Ale ti nejlepší
z nich vás inspirovali. Právě takové hledal
Olomoucký kraj. Tři z nich našel i v prostějovském regionu.
Ocenění náročné a záslužné práce i připomenutí významné úlohy učitelů ve společnosti
– to jsou hlavní cíle slavnostní akce, jejímž
prostřednictvím hejtmanství pravidelně
vyjadřuje uznání vybraným pedagogickým
pracovníkům z regionu. Letos je Olomoucký
kraj vyznamenal už podesáté. „Obvykle tak
činíme již v březnu, letos nám covid-19 zkřížil
plány. O to větší uznání si ale učitelé zaslouží, protože výuka na dálku, na kterou museli

Jan Pavlas (Dětský domov a Školní jídelna,
Přerov) a Petr Vepřek (Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola, Šumperk).
Mezi patnáctkou oceněných pedagogů je
trojice přímo z Prostějova. Hana Drnovská
(Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola), Petr Janeček (Reálné gymnázium a základní škola města) a Jarmila Vacková (Střední škola designu a módy). Večerník chtěl se
všemi pořídit rozhovor, povedlo se nám to
však pouze v jednom případě. Zatímco profesorce Vackové v interview zabránily zdravotní důvody, učitelku Drnovskou jsme přes
veškerou snahu nezastihli. Interview s Petrem
Janečkem najdete na jiném místě této strany.
(red)

EXKLUZIVNÍÍ
rozhovor
pro Večerník

Martin
ZAORAL
yy Co pro vás toto ocenění znamená?
„Zejména výzvu pokračovat dál v práci, která mě i po třiadvaceti letech neobyčejně baví.
Chápu ho ale také jako ocenění celého Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova,
všech svých kolegů za každodenní mravenčí
práci s našimi žáky.“
yy Co je podle vás na práci kantora nejtěžší?
„Přesvědčit některé žáky, že každodenní pocti-

(QVQCTEJKX2,CPGéMC

vá práce má svůj smysl a v jejich dalším životě
se jim tisíckrát zúročí.“
yy Proč byste ji za žádnou jinou nevyměnil?
„Kantořina je jedno z mála povolání, kde může
člověk neustále, i když sám stárne, pracovat
s tou nejmladší generací. Nutí vás to nepřetržitě
na sobě pracovat, abyste s ní udržel krok, anebo
za ní alespoň moc nezaostávali.“ (úsměv)
yy Co podle vás dnešním středoškolákům
nejvíc chybí a čeho mají naopak dostatek?
„Trochu jim chybí tah na branku, snaha být lepší. Celá řada i velmi nadaných žáků a studentů
se spokojuje s průměrem, což mě někdy velmi
mrzí. Naopak velmi dobře ovládají moderní
technologie, dokáží vyhledávat informace, jen
někdy bohužel tyto schopnosti pak neumí
efektivně využít ve prospěch svého osobnostního růstu.“
yy Jakou nejlepší radu jste v životě dostal?
„Já myslím, že největší inspirací jsou pro každého člověka jeho rodiče. Moji rodiče mě vždy
vedli k pracovitosti, cílevědomosti, ale taky
k pokoře. Člověk musí alespoň jednou denně
zapochybovat o výsledcích své práce, aby měl
možnost se posunout někam dál.“
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téma večerníku

vzorek: 200 ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽǌ
WƌŽƐƚĢũŽǀƐŬĂ
realizace: sociĄůŶşƐşƚĢ

VĢƚƓşpŽůŽǀŝŶĂ
ŽƐůŽǀĞŶǉĐŚƐůĂǀşƐĞ
ƐǀǉŵŝƌĂƚŽůĞƐƚŵŝ
ĢƚƐŬǉĚĞŶ͕ŬƚĞƌǉ
ƉƎŝƉĂĚĄƉƌĄǀĢŶĂ
ĚŶĞƓĞŬ.

ĚĞŶĚĢƚş?

Slavíte Mezinárodní

Mezinárodně sváteční dny vyhlašuje zpravidla Organizace
spojených národů a mají připomínat vzácné hodnoty, dosažené úspěchy lidstva či naopak hrozby a boj proti nim.
Nejinak je tomu v případě
Mezinárodního dne dětí, pro
nějž se v České republice vžil
název Dětský den.Ten připadá
na 1. června a má upozornit na
práva i potřeby dětí. Jedním
ze smyslů také je, že rodina by
měla být pohromadě a věnovat se sama sobě, hrát si, užít si
zábavu a pohodu. Nejen u příležitosti Dne dětí jsou i letos
navzdory epidemiologickým
okolnostem připravovány na
mnoha místech společenské
a sportovní akce, současně
pak pro vás máme několik
tipů. Nevíte, kam na tábor?
Potřebujete doučování?
Chcete, aby vaše ratolest uměla anglicky? I s tímto vám poradí dnešní tematická dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku, která také přináší
ohlédnutí za historií tohoto
svátku. Přejeme dnes vše nejlepší všem dětem!
Texty připravila
Eva Reiterová

.ROLNŐHÿtXPtä
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Každému rodiči by mělo být jasné, že
znalost minimálně dvou světových
jazyků dá jeho dítěti příležitosti, které by jen s češtinou nemělo. Různé
studie dokazují, že se děti mají učit
angličtinu od velmi útlého věku.
Podle vědců na poli lingvistiky je
totiž mozek malých dětí na učení
cizích jazyků velmi dobře připraven.
Rozvíjení jazykových dovedností u dětí v raném věku představuje
benefity i pro jiné studijní oblasti,
především ty verbální a matematické. Klíčové je, aby výuka probíhala
formou hry a postupovalo se přirozeně jako u prvního jazyka. Novější
poznatky v oblasti vývoje dětského
mozku a učení ale ukazují, že učení
není ztraceno ani v pozdějším věku.
Velkou roli podle vědců hraje to, jakým způsobem si dítě druhý jazyk
osvojuje.

.ROHNWLYGĚWHP
VYĚGÿt
Kroužky by měly být hravé a s cílem strávit příjemně společný čas,
zvykat dítě na kolektiv a cizí autoritu. Dlouhodobá činnost v oddíle či
kroužku s jedním vedoucím může
být ještě více přínosná. Vedoucí
nebo nějaký lektor dlouhodobě
pozoruje vývoj dítěte, může se tak
podílet na jeho výchově, což je při
jeho vývinu dosti důležité. Mimoškolní aktivita má pro děti i další
důležitý přínos – pravidelným tréninkem je možné rozvíjet mozek.
Díky kroužkům si dítě také rozvíjí
svoji osobnost. Pokud dítě tráví
svůj volný čas „hrou“ v dobrém
kroužku, který má výchovný charakter, získá pak spoustu užitečných praktických dovedností do
života. Do tohoto spadá vytváření
přátel, určitá socializace nebo třeba
dodržování pravidel.

'ĚWL
DSŐtURGD
V současné době je problém odcizování dětí přírodě stále vážnější. Nejde
jen o to, získali vztah k okolnímu světu, ale svým životním stylem se i méně
zasluhovali o degradaci prostředí. Je
zřejmé, že především ve městech ubývá míst, kde by děti mohly bezpečně
trávit čas v přírodě. Přesto existují
způsoby, jak dětem pobyt v přírodě
dopřát. Jedná se například o rodinné
výlety, školy v přírodě, letní tábory,
pobytové programy v ekocentrech,
návštěvy zájmových kroužků (skauti,
mladí ochránci přírody, turistické oddíly mládeže. Společná výprava blízkých nemusí nutně znamenat objevování vzdálených míst, určitě postačí
vycházka do okolí bydliště. V případě,
že máme ratolesti předškolního věku,
měli bychom jim zajistit dostatek času
a prostoru pro spontánní hru. Školní
děti pak rády přírodu prozkoumávají.

Impuls pro svátek, který by oslavoval
děti, se zrodil během turecké války
za nezávislost, když první prezident
Turecka Mustafa Kemal označil dítě
jako nezbytnou součást k budování
nového státu a ustanovil právě 23.
dubna jako Den dětí. Dalším pod-

Poèátky
Dne dìtí

První červnový den prostě patří
dětem, je to totiž oficiální Mezinárodní den dětí. Tento svátek
je v současnosti připomínán ve
více než 145 zemích světa. Většinově se slaví 1. června, výjimkou
je ale třeba Turecko, kde se právě
myšlenka dne na oslavu dětí zrodila. Jeho datum tam připadá na
23. dubna. Je to den, ve kterém
se připomíná, že děti znamenají
budoucnost a že je tedy důležité
pečovat o jejich blaho. Mimo to
má „Dětský den“ upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby
dětí. O historii tohoto důležitého
svátku se dozvíte v následujících
řádcích.

V Československu byl Mezinárodní den dětí uznán v roce 1950.
Komunistický systém obratně využíval dětského svátku vyhlášeného mezinárodními organizacemi
k propagaci své ideologie a potírání

Den dìtí
v Èeskoslovensku

nětem byla ženevská Světová konference o blahu dětí konaná 1. června 1925. O zavedení dne, který by
připomínal význam dětí, se tehdy
mluvilo, nijak oficiálně ale ustanoven nebyl. První červen jako Den
dětí pak byl vybrán na shromáždění
Mezinárodní demokratické federace žen v roce 1949 v Moskvě. Den
pro ochranu dětí se začal slavit rok
po jeho vyhlášení 1. června 1950
a k oslavám se tehdy připojilo více
než 50 zemí světa, oslavy pak probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne
pro ochranu dětí stal Den dětí nebo
také Mezinárodní den dětí. V roce
1952 byl svátek oficiálně vyhlášen
a později potvrzen i OSN.

Aktuálně se Den dětí slaví v několika různých dnech a termín oslavy
se liší i v jednotlivých částech světa.
V Česku již nejsou oslavy Mezinárodního dne dětí nijak centrálně
organizovány či vyžadovány, na řadě
škol si svátek udržel svou popularitu i obsahové zaměření. Kulturní
nebo sportovní akce se pořádají
takřka v každém městě, i v tom na-

Souèasnost
tohoto svátku

náboženství. Oslavy byly pořádány
povinně ve všech školách a zábavné
akce pro děti organizovaly 1. června i obce a nejrůznější povolené
společenské organizace. Pořadatelé
měli zajistit program co nejpestřejší
a tak, aby zaujal děti všech věkových skupin. Pro starší děti osvětové materiály doporučovaly hry
s brannými prvky. V případě nepříznivého počasí byl doporučen hromadný poslech rozhlasového a televizního vysílání pro děti. Průběh
oslav a účast na nich byly bedlivě
sledovány a hodnoceny.

šem, a těší se hojné účasti. V USA
se Den dětí zpočátku slavil také 1.
června, postupně se na něj ale zapomnělo. Přestože se několik menších
skupin snaží o jeho znovuzavedení,
jsou Spojené státy americké jednou
z mála zemí, kde oficiální Den dětí
s jeho oslavami neexistuje.
Nejen v tento den, ale stále bychom
měli mít na paměti, že děti jsou naše
budoucnost. Věnujme jim láskyplnou
péči, pocit bezpečí, řád, možnost duševního rozvoje, kvalitní vzdělání a další
a další nezbytnosti. Den dětí nám pomůže si to vše připomenout a dětem
zdůraznit, jak jsou pro nás důležité.
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Proč se slaví DEN DĚTÍ a kde hledat jeho původ?

by. Dnešní moderní společnost má díky
technologickým inovacím nejpohodlnější život v historii. Pokrok, který výrazně usnadňuje běžné úkony, zároveň snižuje množství příležitostí k přirozenému
pohybu. Řešením je úprava životosprávy, především pak více pohybových aktivit. Důležité je, aby se v průběhu mladšího školního věku – zhruba do deseti
let – vytvořil u dítěte dostatečně pevný
vztah k pohybu. Světová zdravotnická
organizace doporučuje dětem starším
šesti let minimálně šedesát minut středně až vysoce náročné fyzické aktivity
denně. Pohybová aktivita by měla být
zábavná a přiměřená věku. Šedesát
minut pohybu nemusíte napasovat do
jedné konkrétní hodiny, počítá se pohyb
za celý den. Podle Světové zdravotnické
organizace je ideální rozprostřít různé
aktivity do celého dne tak, aby z nich
Pohybem
minimálně desetiminutové ucek radosti a zdraví vznikly
lené bloky. Platí samozřejmě rovnice,
Celorepublikovým, ale i světovým že čím víc pohybu, tím lépe, a tím větší
problémem současné doby je obezita zdravotní benefity z toho pro dítě vyplýdětí a s tím spojené civilizační choro- vají okamžitě i později v dospělosti.

Nouzový stav omezil mimo jiné i volnočasovou činnost dětí, v posledních
dnech už se ale vše pomalu vrací do
zajetých kolejí. Rozběhla se většina
zájmových kroužků i nejrůznějších
aktivit pro děti a mládež. Ostatně
budoucí generace se běžnějšího
způsobu života doslova nemohly dočkat, společné aktivity a setkávání
jim v době nouzového stavu chyběly.
Proto i vy připravte svým ratolestem
radostné zážitky v podobě zábavných akcí, a to nejen na jejich dnešní
svátek, ale dlouhodobě. V Prostějově a jeho okolí je nespočet toho, co
mohou děti podnikat. Volnočasové aktivity je ostatně jak zabaví, tak
i obohatí. Pokud náhodou nevíte, jak,
Večerník přináší
přin několik námětů.

Udělejte radost vašim dětem
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ročníku naskakoval formou hostování za ptačí dravce. V jejich barvách
odehrál 25 utkání Chance ligy a posbíral 5 kanadských bodů výhradně
za asistence při hodnocení účasti na
ledě -3. Přesto teď dostane na Hané
další šanci, ostatně za mateřský oddíl
dosáhl v nejvyšší české soutěži mnohem lepších statistik díky poměrně
kvalitním výkonům. Tentokrát by je
měl výrazněji předvést i v elhákáčku.
Zadruhé: Dalším navrátilcem do
prostějovských služeb bude jiný zadák Jakub Matyáš. Šestadvacetiletý
plejer třineckých Ocelářů se narodil
16. března 1994, měří 190 centimetrů, váží 88 kilogramů a hokejku drží
vpravo. Rovněž on již v minulosti za
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jestřábí letku nastupoval, a to během
sezóny 2014/15. Tenkrát měl bilanci 29 zápasů, 10 kanadských bodů
(6 gólů + 4 asistence), hodnocení
účasti na ledě -7. Od té doby bojoval
nejen za Třinec mezi tuzemskou elitou (dohromady 76 střetnutí, 0 + 3,
podíl na mistrovském titulu), ale též
za Přerov, Frýdek-Místek, Valašské
Meziříčí či Nový Jičín v nižších soutěžích. Ovšem poslední rok převážně promarodil.
Zatřetí: Aktivní hráčskou kariéru
definitivně ukončil zkušený útočník,
rodák z Prostějova a místní patriot
Václav Meidl. V mateřském klubu
však pokračuje dál, byť na jiném
postu coby součást oddílového vedení. Po jarním odchodu Štefana
Žigárdyho totiž převzal jeho pozici
marketingového manažera. Fanoušky oblíbený „Mejdlik“ nastupoval
v průběhu své hokejové dráhy za tři
extraligové kluby (Havířov, Znojmo,
Kometa Brno) s bilancí 150 duelů,
24 bodů (11 + 13) a šest prvoligových (kromě Prostějova ještě Olomouc, Znojmo, Havlíčkův Brod,

EXKLUZIVNĚ

situace bude pro hráče těžké mít angažmá mimo domov či v zahraničí.
Děkuji všem fanouškům a lidem,
kteří mají zdejší hokej rádi, že mě
podporovali. A samozřejmě také své
rodině,“ vzkazuje Meidl. Šance, že by
se uchýlil v budoucnu k nějakému comebacku, je prý momentálně malá.
„Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet.
Doufám, že se mi bude v nové pozici
dařit, pak bych už nepočítal, že bych
ještě na profesionální úrovni hrál,“
prozradil Václav Meidl své aktuální
myšlenkové pochody.
Zajímavostí navíc také je, že do realizačního týmu LHK Jestřábi má naskočit bratr Václava Meidla Radek,
který se ujme role kustoda „A“-týmu
a měl by tak doplnit Michala Mareše. Ve funkci tak definitivně nahradí
jiné bývalé hokejisty Lukáše Dubu
a Michala Černého. Jedenatřicetiletý Radek Meidl působil v Prostějo-

vě naposledy v ročníku 2014-2015,
během kariéry vystřídal hodně zajímavých angažmá, ale i exotických
působišť. Po odchodu z prostějovského mládeže se přes Přerov dostal
do pražské Sparty a z tamní juniorky
zamířil do zámořských juniorských
soutěží. Do Česka se vrátil v dresu
Olomouce, intermezzo ve Šternberku a první comeback do Prostějova.
A pak už to šlo ráz naráz: slovenské
Michalovce, Beroun, Šumperk, polská Polonia Bytom, Frýdek-Místek,
Třinec, Trenčín, opět Polsko v podobě Orlik Opole a odchod do
Velké Británie, kde nastupoval za
Milton a v uplynulé sezóně za Leeds, odkud ještě zavítal ke třetímu
působení v Polsku, když jej zlákala
nabídka Unie Osvětim. Bohaté zkušenosti ze všech klubů má nyní R.
Meidl předávat formou servisu hráčům prostějovských Jestřábů.
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Ústí nad Labem i Havířov) s úctyhodným součtem 464 utkání, 224
bodů (85 + 139). Před půldruhým
rokem jej ale dost přibrzdilo nepříjemné onemocnění meningitidou,
načež se jako správný bojovník vrátil
zpět do sestavy, přesto po předčasně
utnutém ročníku 2019/2020 nakonec zvítězila oboustranná dohoda
o přesunu do realizačního týmu. „Po
dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl kývnout na nabídku vedení LHK
působit u Jestřábů jako marketingový manažer,“ potvrdil exkluzivně Večerníku novinku ze zákulisí samotný Václav Meidl. Důvody pro své
rozhodnutí má pragmatické. „Chtěl
bych při této příležitosti poděkovat, že mi dali nabídku pracovat pro
klub, který mám rád a ve městě, kde
jsem vyrostl. Čekáme s manželkou
miminko a už se mi nechtělo v mém
nikam cestovat. I kvůli koronavirové

kol s tím, že celky vrchní skupiny v nadstavbě absolvují stejný počet 18 duelů,
zatímco v dolní půjde jen o 16 mačů.
Dohromady se každý mančaft
dostane na 54 nebo 52 utkání za
celou dlouhodobou část. Do play-off postoupí mužstva z 1. až 12.
pozice konečné tabulky: nejlepší
čtyři přímo do čtvrtfinále, dalších
osm souborů do předkola. Přímý
sestup do 2. ligy potká nejhorší
dva týmy pořadí po nadstavbě
a také poslední celek play-down.
To odehrají družstva ze 14. až 17.
postu dlouhodobé fáze, přičemž
druhý nejhorší mančaft téhle novinky půjde do baráže s druholigovým vítězem. Počet účastníků
Chance ligy se tímto způsobem
každopádně sníží na mnohem přijatelnějších šestnáct celků.

Zajímavou novinkou by se mohly
stát hrací termíny. Jedna varianta
totiž počítá s klasickými středami
a sobotami i vloženými pondělky,
ale druhá možnost nabízí místo
toho pátky, neděle a vložené středy.
Otazníky se také vznášejí nad způsobem postupu do Tipsport extraligy,
neboť ve hře zůstává jak zachování současného přímého průniku
prvoligového premianta výš, tak
opětovné zavedení baráže, leč v novém formátu. O všem definitivně
rozhodne nadcházející zasedání
Výkonného výboru Českého hokeje tento čtvrtek 4. června, kdy
by mělo spatřit světlo světa i rozlosování základní části Chance
ligy 2020/21. Ta odstartuje podle
současného plánu v sobotu 12. září.
(son)

Rytíři Kladno, HC
C ZUBR
Přerov, VHK ROBE Vsetín,
Piráti Chomutov, AZ
RESIDOMO Havířov, HC
Stadion Litoměřice, HC
Slavia Praha, HC RT TORAX
Poruba, HC Dukla Jihlava,
SK Horácká Slavia Třebíč, HC
Frýdek-Místek, LHK Jestřábi
Prostějov, HC Benátky nad
Jizerou, HC Slovan Ústí nad
Labem, SK Trhači Kadaň,
HC Baník Sokolov, HC
Stadion Vrchlabí, Draci Pars
Šumperk, SC Kolín

týmy přihlášené do Chance
ligy mužů ČR
2020/21:

PROSTĚJOV Jedním ze sedmi hráčů, kterým dalo vedení hokejových
Jestřábů v březnu po vypuknutí epidemie koronaviru předčasnou výpověď na základě zásahu vyšší moci,
byl ostřílený útočník Tomáš Nouza.
V Prostějově tedy své tříleté zdejší působení neprodlouží, ale jinde
v Chance lize prý nadále hrát bude.
„Chvilku po sezóně jsem přemýšlel,
jestli ještě budu pokračovat dál nebo
ne. Skončili jsme, jak jsme skončili, a já
jsem si řekl, že takhle kariéru uzavřít
nechci. Od začátku jsem byl v kontaktu
s jedním z trenérů. A vypadá to, že ještě
určitě budu hrát,“ prozradil Nouza.
V rozhovoru pro portál hokej.cz se také
ještě otevřeně vrátil k některým ožehavým tématům uplynulého ročníku.
Například k celotýmovému snižování
platů. „Nemyslím si, že je to správné řešení. Sezóna nebyla celkově povedená,

yy Co říkáte na nový hrací model
první ligy s devatenácti mužstvy?
„Pro tak vysoký, navíc lichý počet
týmů se těžko dal vymyslet jiný systém, než na čem se nakonec zástupci
klubů dohodli. Zvolená varianta se
vlastně moc neliší od toho, jak se
hrálo v minulém ročníku, s čímž po
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pravdě nemáme dobré zkušenosti.
Ale soutěž je potřeba brát jako celek
bez upřednostňování osobních zájmů. A z tohoto pohledu vše bereme
tak, že má hlavu a patu. Samozřejmě
navržený model ještě musí schválit
Výkonný výbor Českého hokeje.“
yy Kde v tabulce se bude pohybovat
obměněný a omlazený Prostějov?
„Na takové odhady je zatím moc
brzy. Každopádně nechceme opakovat nevydařenou uplynulou sezónu,
tudíž nejdůležitějším cílem bude
zvládnout základní část a postoupit
do horní nadstavbové skupiny. To

PROSTĚJOV Klubový aktiv je každý rok na přelomu jara a léta důležitým předělem mezi dvěma hokejovými sezónami
v nejvyšších soutěžích ČR. Setkání oddílů Chance ligy zkraje
minulého týdne v Praze se za LHK Jestřábi Prostějov zúčastnil
sportovní manažer Jiří Vykoukal, který nám vedle svých názorů na závěry úterního jednání poskytl i další žhavé novinky ze
zákulisí ptačí letky.

znamená pohybovat se v první polovině soutěže do desátého místa, tím
si zajistit jistotu postupu do play-off.
Určitě to nebude vůbec jednoduché, některé kluby navzdory složité
ekonomické situaci hráčsky posilují
a vzhledem k až čtyřem sestupujícím
z nového ročníku Chance ligy nikdo
nebude chtít spadnout do spodní
nadstavby s hrozbou přímého pádu
dolů nebo účasti v play-down.“
yy Je něco nového ohledně tvorby
hráčského kádru LHK?
„Ano, mohu prozradit jména prvních
dvou posil do obrany, které jsme získali. Jedním staronovým bekem je
František Hrdinka z Mladé Boleslavi,
jenž za nás nastupoval už během poslední sezóny. Když byl zdravý, odváděl solidní výkony, až si jej mateřský
klub stáhl zpátky do extraligy, za Boleslav pak naskakoval i v základní sestavě. Následně měl Franta zdravotní

problémy, ovšem pokud bude fit, určitě nám v defenzivě pomůže.“
yy A co jméno druhého nového
zadáka?
„Tím je Jakub Matyáš z Třince. Také
on už oblékal prostějovský dres, a to
před pěti lety, tenkrát byl ještě velice mladý. Od té doby Kuba nasbíral
dost zkušeností, střídavě se objevoval
v sestavě Ocelářů a loni s nimi získal
extraligový titul. Jde o urostlého silového obránce, kteří jsou v mančaftu vždy
potřeba.“
yy Ještě nějaká další novinka z jestřábího hnízda?
„Aktivní hráčskou kariéru zřejmě
ukončil Václav Meidl, neboť jsme
se s ním domluvili na tom, že bude
novým marketingovým manažerem
LHK. Je dobře, že jako místní rodák
a patriot bude v klubu dál pokračovat
i mimo led, kde zanechal nesmazatelnou stopu. Za herní přínos našemu

mužstvu v uplynulých letech Vencovi
pochopitelně moc děkujeme.“
yyJak to vypadá se společnou letní přípravou?
„Ještě všechno řešíme a dolaďujeme tak, aby tréninkový proces za
současných podmínek zdravotních
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PRAHA, PROSTĚJOV V úterý 26.
května v Praze proběhl klubový aktiv zástupců hokejové Chance ligy
mužů ČR. Jeho nejdůležitějším
úkolem bylo stanovit nový hrací
model pro rekordní počet devatenácti zúčastněných týmů, což bude
v novém ročníku soutěže 2020/21
poněkud extrémní realita.
Co tedy prvoligové oddíly společně
upekly? Základní část by se měla hrát
každý s každým doma a venku, což je
38 kol a v nich 36 utkání pro každého
(kvůli lichému počtu družstev bude
mít v každém dějství někdo zápasové volno). Po základní fázi dojde
k rozdělení na horní skupinu o 1.
až 10. místo a spodní grupu o 11. až
19. příčku. V obou se jednotlivé kolektivy opět střetnou každý s každým
doma a venku a tím přidají shodně 18

i celkových mohl kvalitně fungovat.
Kluci momentálně pracují individuálně a my chceme vytvořit takový
program společné přípravy během
léta, který by plynule vedl k přechodu na led. Pravděpodobně tak zahájíme v půlce června.“

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ale s takhle razantními změnami nesouhlasím, ačkoliv jsme je teda všichni
podepsali. Můj názor je, že motivovat
hráče pokutami není správné,“ řekl
sedmatřicetiletý forvard. Vyjádřil se
též k prudce klesající divácké návštěvnwosti. „Nebylo to nic příjemného,
fanoušci byli nespokojení. Souhlasím,
že každý divák, který si zaplatí za lístek,
má právo být nespokojený. Ale týmu
to určitě nepomohlo, protože potřebujete fandy. Potřebujete cítit, že vám
věří, a to jsem v Prostějově úplně neviděl,“ pověděl Tomáš Nouza.
Je velmi pravděpodobné, že v příštím
prvoligovém ročníku vyjede proti LHK
jako soupeř. Za koho to bude? (son)

Aktiv klubů Chance ligy navrhl 1JHµn+JPU<=P?@
KJFM<àJQ<O
hrací systém se startem 12. září QKMQIÁGDU@

Zaprvé: Staronovou posilou do
obrany se stal dvaadvacetiletý bek
František Hrdinka. Narodil se 2.
března 1998, měří 183 centimetrů,
váží 91 kilogramů a má levé držení
hole. Patří extraligové Mladé Boleslavi, z níž už během uplynulého

PROSTĚJOV Tři velmi zajímavé novinky ohledně hráčského kádru hokejistů LHK
Jestřábi Prostějov pro příští
sezónu 2020/2021 prozradil Večerníku sportovní manažer klubu Jiří Vykoukal.
Pozitivním signálem je tolik
potřebný přírůstek do defenzívy, který s sebou navíc
přináší již osvědčenou kvalitu. Nečekanou zprávou pak
je rozhodnutí Václava Meidla
pověsit brusle na hřebík a vyměnit výstroj za manažerské
sako. Podobně je na tom i bratr Radek, který má dle zatím
nepotvrzených informací být
kustodem „A“-mužstva.

-HKREUDWU5DGHNSDNPiEëWNXVWRGHPÅ$´WëPX

9iFODY0HLGONWHUëWDNNRQÿtKUiÿVNRXNDULpUX
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Bialek

Schuster

Pašek

Bréda

Sříž

7

BYLI JSME
U TOHO

-DQ.RXGHOND

VY÷MJyO

Stáňa

Bolf

Střídání: 76. Russmann za Bolfa, 87. Martišiak za Matouška

Žluté karty: 85. Russmann

5

Rohové kopy:

Střely na branku:

Květon

6
8

Jaroslav
NETOLIČKA

úplně jinak, jinak bránit, nedávat soupeři prostor a nepouštět ho do nebezpečných situací. To se nám nepodařilo a soupeř se svou kvalitou nás
za to dvakrát potrestal. I když jsme se drželi plánu, byli jsme nebezpeční,
měli jsme šance, podařilo se nám snížit, ale druhý gól jsme tam i přes
snahu nenatlačili. Hráli jsme na hraně rizika a ke konci jsme ještě dvakrát
inkasovali, což už je asi samozřejmě jedno. Poznamenal nás však první
poločas, výpadek prvních dvaceti minut, což si nemůžeme dovolit.“

Cverna

Holiš

Branka: 52. Chvěja

Kania

Ožvolda

Chvěja

Diváků: 80 Střely mimo branku:

VÍTKOVICE

Rozhodčí: Ardeleanu – Moláček, Hurych

( 2 :0)

Matoušek

Macej

Putyera

Celba

a hrát fotbal, který se bude líbit. Ta první věc se nám podařila, v případě
té druhé si troufnu říci, že v některých fázích hry jsme předváděli dobrý
fotbal, nakonec i ta druhá branka padla po krásné kombinační akci. Je ale
potřeba říci, že Vítkovice hrály velice dobře, hrály otevřené utkání, a v některých fázích hry jsme byli nikoli snad slabším týmem, ale tím, který
tahal za kratší konec. Cíle jsme splnili tak na pětasedmdesát procent, ale
pro nás je nejdůležitější v postavení, v jakém jsme, že jsme vyhráli.“

4 : 1

Kroupa

PROSTĚJOV

Koudelka

Polák

Slaměna

Lutonský

Tomáš KALÁB

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ

MFK Vítkovice
4:1
19. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1. SK Prostějov

Střídání: 66. Šteigl za Kroupu,

5

=DMÉPDYRVWGXHOX

Na zápas s Vítkovicemi se přišel podívat
také bývalý trenér eskáčka Oldřich Machala. Když započítáme i předsedu klu-

77. Sus za Slaměnu, 77. Rolinc za Stáňu, 90.+1 Zapletal za Lutonského

4

Střely na branku:

Rohové kopy:

Žluté karty: 1. Bialek, 49. Stáňa, 72. Šteigl

Střely mimo branku:

Branka: 23. Koudelka, 26. Slaměna, 90. Rolinc, 90.+3 Stříž

Pavel
ŠUSTR

klikni na

www.vecernikpv.cz

MDNSROHWt´SRSLVXMHKXPRUQĨ
MDNSROHWt´
SRSLVXMHKXPRUQĨ

(QVQ,QUGH2QRGNMC
PROSTĚJOV Jelikož vyfasoval sedm
žlutých karet, visí nad ním Damoklův ƔƔ Utkání s Vítkovicemi mělo opačný
meč stopky na dva zápasy. Snad i kvůli průběh, přišly dva krásné slepené góly,
tomu jej trenér v Pardubicích šetřil, pak ale aktivita ještě před koncem poaby byl ofenzivní záložník Jan Kou- ločasuvyšumělaavedruhépůlitobylo
delka (na snímku) k dispozici pro do- spíš čekání na vyrovnání. Čím to?
mácí zápas s Vítkovicemi. Dobrý tah, „Říká se, že vedení dva nula o poločase je
<MWwGPÊDQTEK-CTGN-TQWRC PCUPÊOMWXNGXQ C,CP2QN¾MUGPG\CNGMNKCPKRąGUKN[ „Koudy“ načal skóre parádní střelou, to nejhorší. Ono se to trochu potvrdilo,
UQWRGąč
(QVQ6QO¾w-CN¾D
přičemž v takových zápasech bývá ale je fakt, že jsme z naší hry vypadli už
vlnil síť, ale předtím už pískal sudí faul na bu Františka Juru, který sledoval zápas první gól nesmírně důležitý.
před přestávkou. Ve druhé půli jsme byli
brankáře Brédu.
všude pozdě, vůbec se nám nedařilo hrát
v útrobách stadionu, a trenéra brankářů
Do druhého poločasu nastoupili hosté Petara Aleksijeviće, byli na jednom místě
to, co jsme si říkali. Byli jsme docela pod
podstatně aktivněji a po sedmi minu- přítomni všichni novodobí trenéři 1.SK ƔƔ V zápase v Pardubicích jste stří- tlakem. Tento zápas byl ale spíš o morální
tách Chvěja ve vápně zužitkoval centr Prostějov. A ještě jedna zajímavost – za- dal v závěru, proti Vítkovicím doma síle týmu, protože bylo jasné, že ho potřea zblízka překonal Brédu – 2:1. Hosté tímco Oldřich Machala vždy dodržoval jste naopak nastoupil v základu. bujeme zvládnout za tři body. Fotbalové
si vypracovali sérii rohů, z nichž však jednotné klubové oblečení, Pavel Šustr Bylo to kvůli rozložení sil nebo tak- krásy druhý poločas nepobral, ale pro nás
nic nevytěžili stejně jako Chvěja, jehož byl na lavičce v tmavém sportovním tický záměr?
byly v naší situaci nejdůležitější tři body.“
střelu s obtížemi zkrotil Bréda. Úspěšný úboru aspoň stejné značky.
„Byli jsme na tom domluveni s trenérem. ƔƔ Při vaší brance jste situaci vynebyl ani Matoušek a deset minut před
Bylo potřeba vzít v úvahu třeba fakt, že hodnotil na střelu? Bylo to tak trokoncem odmítl vyrovnání ve vyložené
$WPRVIÅUDVWÔHWQXWÉ mám sedm žlutých karet. Je jasné, že zá- chu naslepo nebo jste mířil přesně
šanci opět Chvěja. V samém závěru
pasů bude hrozně moc, takže bych řekl, tam, kam bylo třeba?
se nejprve Šteigl prosadil přes Holiše Celkem jednoznačně byla atmosféra že oba faktory v tom sehrály určitou roli.“ „Chtěl jsem vystřelit na zadní tyč, že to
a v brejku nabídl míč Rolincovi, který dána podmínkami aktuálně platný- ƔƔ Jaký byl váš dojem z utkání v Par- obstřelím, ale že to tam zapadlo tak, jak
nezaváhal – 3:1. V závěru nastavení ještě mi pro pořádání fotbalových utkání. dubicích, kde jste nebyl přímým akté- zapadlo, to už bylo jen na tom míči, jak
jednou utekl Šteigl, jeho střelu sice Kvě- Týmy nenastupovaly společně a ne- rem dění na hřišti?
poletí. Nečekal jsem to ani já, ale jsem
ton vyrazil, ale míč se dostal k rovněž podávaly si ruce. Po zápase nebyla „Jelikož šlo o první ostrý zápas po dvou rád, že se to povedlo.“
uniknuvšímu Střížovi, který stanovil tisková konference s trenéry. Tribu- měsících, bylo to samozřejmě těžké. My ƔƔ V tomto týdnu máte Třinec venku
konečnou podobu skóre – 4:1.
ny však byly zaplněny podobně jako jsme si vytvořili jednu šanci, oni jednu tu- a Sokolov doma, mohlo by tedy být
v případě, že za běžných okolností tovku taky a paradoxně jsme dostali tako- zaděláno na čtyři body?
dorazí velmi málo diváků. Na tribu- vý gól-negól. Herně jsme hráli poměrně „My chceme body z každého zápasu,
2VREQRVWXWN½QÉ
nách však pohříchu bezpečnostní dobře, pak jsme z toho vypadli a až druhý fotbal hrát umíme, věci máme správNebývá to zvykem, ale tentokrát je tře- opatření vůbec nefungovala. Odstup poločas jsme začali hrát to, co jsme chtěli. ně nastavené, takže záleží na tom, jak
ba vyzdvihnout precizní vedení utkání dvou metrů se nedodržoval vůbec Je velmi těžké hrát venku v případě lídra nám to vyjde aktuálně na hřišti. Každý
hlavním sudím Petrem Ardeleanu. a nasazenou roušku měl pouze zlo- tabulky, ale my neměli co ztratit, chtěli zápas je pro nás vyrovnaný a je to jen
jsme vyrovnat, ale nevyšlo to.“
o nás, co na hřišti předvedeme.“
Zkušený arbitr si získal autoritu hned mek diváků.
v první minutě, kdy neváhal potrestat
žlutou kartou tvrdý zákrok domácího
stopera. Poté hra plynula klidně bez
žádných excesů a všichni aktéři se sou2QGÔHM60(7$1$DVLVWHQWWUHQÅUD0).
3DYHOh86756.3URVWÈMRY
středili na hru, což je nejlepší markant „Cílem dnešního utkání bylo za a) zvítězit, za b) podat výkon, který by9ÉWNRYLFH
dobré práce rozhodčích.
chom chtěli podávat pravidelně. To znamená být dominantní na míči „Nevyšla nám první polovina prvního poločasu, kdy jsme chtěli hrát

Fotbalisté Prostějova definitivně rozhodli v úplném závěru

PROSTĚJOV Podruhé na jaře nastoupili fotbalisté 1.SK Prostějov
před domácím publikem, z něhož zbylo kvůli epidemiologickým
opatřením pouhé torzo. I to ovšem muselo během druhé půle
vytrhnout domácí z letargie, jíž propadli po poločasovém vedení
o dvě branky. Vítkovice šly celý druhý poločas aktivně za remízou
a nebyly od srovnání vůbec daleko. Teprve při obdobě hokejové
power-play pojistilo eskáčko vítězství dvěma brankami z rychlých
protiútoků. Kouč Šustr tak po svém zimním příchodu ochutnal své
první vítězství na lavičce prostějovského týmu.
čkat přestávky. Málem se jim to nepovedEXKLUZIVNÍ
NÍ
lo, když šest minut před jejím začátkem
reportáž
trefil Macej odraženým balónem krásně
pro Večerník
síť, jenže kvůli předešlému vzdušnému
souboji Brédy s protihráčem, posouzeTomáš
ném rozhodčím jako faul, se pískalo. Po
KALÁB
změně stran dominovalo jednoznačně
utkání pouze mužstvo Vítkovic, které
6WDYSÔHGYÙNRSHP poměrně brzy vstřelilo již regulérní kontaktní branku, a od té doby vyrovnání
Karty byly rozdány jasně. Povinností doslova viselo na vlásku. Dobré šance
domácích bylo jednoznačně naplno však zůstaly nevyužity a dvě přečíslení
bodovat, vždyť Vítkovice jen díky lep- v samém závěru daly výsledku podobu,
šímu skóre nefigurovaly na samém která příliš neodpovídá dění na hřišti.
chvostu tabulky. Aby naplnil ambice,
=½VDGQÉRNDPzLN\
musí prostějovský tým bodovat právě
v nejbližších zápasech, kdy má teoreticky přece jen hratelnější soupeře. Trenér Jako první napřáhl z dálky Polák, Stříž
Pavel Šustr udělal oproti úternímu zápa- tečoval míč mimo branku. Rychle
su několik změn v základní sestavě. Za- rozehraný nepřímý kop žádnou přítímco defenzivní část týmu nechal beze ležitost nepřinesl stejně jako po chvíli
změny, v záložní řadě dal příležitost odpískaný kop přímý, kdy Slaměna
Koudelkovi a Lutonskému, v útoku pak trefil pouze spoluhráče ve zdi. Na druod začátku nastoupil Kroupa. Na sou- hé straně Putyera našel Kaniu, proti
pisce chyběl dlouhodobě zraněný Pí- němuž včas vyběhl brankář Bréda. Ten
chal a také Pernackij. Vítkovice naproti se po chvíli zapotil, když mu vypadl míč
tomu nastoupily přesně v sestavě, v níž před Putyeru, naštěstí se ve svízelné situv úterý hrály od 29. minuty, kdy Bolf vy- ace zorientoval rychleji než soupeř. Dva
střídal zraněného Helebranda.
slepené góly přišly poměrně nečekaně.
Na hranici velkého vápna se na okamžik
uvolnil Koudelka a z otočky trefil přes9ÙYRM]½SDVX
ně šibenici Květonovy branky – 1:0. Po
Utkání začalo opět poněkud opatrně- hbitém rozehrání další standardní situaji, ale brzy se začalo prosazovat aktivní ce si Slaměna narazil míč se Stáňou a po
eskáčko. O výsledku domácí prakticky zemi podél Květona trefil přesně – 2:0.
rozhodli uprostřed prvního poločasu, Po půlhodině hry rozehrál Koudelka,
kdy se nejprve z otočky prosadil Kou- Kroupa zpracoval míč pro Stáňu, který
delka a o tři minuty později po pěkné se ovšem mezi tři tyče netrefil. Vzápětí
kombinační akci zvýšil Slaměna. Ovšem Květon vyboxoval Slaměnovu dělovku.
už v průběhu prvního poločasu se hra za- V závěru poločasu přišli ke slovu i hosté.
čala srovnávat a v závěru působili domácí Nejprve Kania trefil z úhlu jen tyč dospíše dojmem, že chtějí bez úhony do- mácí svatyně, poté Macej dokonce roz-

)272*$/(5,(
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Záleží tedy hlavně na nás, jaký postoj
děti k přírodě zaujmou. A měli bychom se ze všech sil snažit, aby se děti
naučily mít přírodu rády, cítily se v ní
dobře, bezpečně a aby se dokázaly
v budoucnu postavit za její ochranu.

20552810859
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Vaše dítě ve škole nestíhá, zpomaluje se a některé učivo je pro něj vyloženě problém. Doma se učíte dlouho, a když se to nakonec nějak naučíte, školní výsledky tomu posléze
neodpovídají. Dítě při učení pláče, vzteká se, odbíhá a nechce se učit.
Doufáte, že tohle období brzy pomine, jakmile začnou ve škole něco nového, a vše se srovná. Váháte, jestli nastalou situaci začít nějak řešit, nebo ještě počkat, jak to dopadne?
Neváhejte, čekání se nevyplácí. S přibývajícím učivem je to většinou ještě horší. Jakmile zpozorujete, že se dítě zpomaluje a nestíhá, začněte to řešit hned. Pokud si budete
myslet, že si dítě zvykne a nastartuje se, můžete tím dítěti ještě více ublížit. Často to nebývá pravda, právě naopak. Problém v učení se začne zhoršovat a nabývat.
V případě, že dítě má problém jen v českém jazyce nebo matematice, se tato nechuť s náročnějším učivem může přenést i do dalších předmětů. Čím více obtíží přibývá,
tím déle trvá, než se tyto problémy odstraní a dítě se nastartuje. Nečekejte. Jestliže zpozorujete počínající potíže v učení, řešte je hned. Ušetříte si tím plno času a nervů.
Studijní centrum BASIC (www.basic.cz) pomáhá dětem a studentům jakéhokoliv věku zvládat problémy se čtením, psaním či pravopisem pomocí specializovaného individuálního doučování. Na základě dosavadních výsledků se zdá, že i tyto děti mají šanci zařadit se mezi úspěšné studenty a zajistit si tak uplatnění v životě. Kromě českého jazyka
doučujeme i matematiku a angličtinu a řešíme přípravy na přijímací zkoušky či reparáty.

#EQQP¾UPCRUCNKTQFKéGCF÷VKMVGąÊRTQwNKPCwÊOUVWFKLPÊORTQITCOGORT¾X÷X2TQUV÷LQX÷"
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<NCV¾DT¾PC 2TQUV÷LQX| 6GNGHQP
'OCKNRTQUVGLQX@DCUKEE\| YYYDCUKEE\

„BASIC je lepší než ve škole pan učitel. Vše, co potřebuji vysvětlit, tak
mi vysvětlí. Tady v BASICu je vše jinačí, mám tady na počítání více
času a všemu rozumím, i když se někdy nerozhodnu. Doporučuji všem,
kteří potřebují doučování. Na doučování chodím rád a doučuji se tady
matematiku. Před vánočními prázdninami jsme psali písemku a dostal
jsem dvojku, a proč? Protože mi tady vše v BASICu vysvětlili, všem
doporučuji!“
Ondřej, 14 let

„O BASICu jsem se dozvěděla z internetu. Překvapila mě intenzita
doučování, ale nakonec jsme to zvládli zařadit do našeho programu
a intenzita byla výhodou. Máťa plynule navazoval. Myslím, že mu
kurz výrazně ulehčil čtení a psaní. Každou hodinu odcházel s úsměvem
a radostně. Podle PPP sice není patrný pokrok, ale myslím, že se zlepšuje.
Celkově je schopen zamakat, soustředit se, začíná hezky plynule číst.“
M. S., syn 9 let

„Když jsem sem přišel, nic jsem neuměl, ale po doučování jsem se začal
zlepšovat a zlepšovat a nejenže mi zde vše dokázali vysvětlit, ale dokázali to
vysvětlit takovým zábavným způsobem, že jsem se na doučování i těšil.“
Jakub, 13 let

„Jsem rád, že mě sem mamka přihlásila. Jsem v 9. třídě a stejně jsem se
neuměl pořádně naučit a tady jste mi poradili, jak na to. Už nemám tak
špatné známky, jak jsem míval.“
Adam, 14 let

„O BASICu jsme se dozvěděli z místního tisku. Nela se zlepšila v mnoha
bodech. Zlepšila se v pozornosti a soustředění jak ve škole, tak i v domácí
přípravě. Velké zlepšení je ve čtení a psaní. Do každé hodiny se vždy velmi
těšila.“
M. N., dcera 7 let

„Můj problém byla matematika. Přišla jsem sem s tím, že jsem z matematiky propadala a za pár hodin jsem dostala z písemky jedničku. Doučování
mi hodně pomohlo, bavilo mě to tady. Za rok se přihlásím na češtinu na
přípravu maturity.“
Lucka K., 18 let

-F[LGVGPURT¾XPÚéCU\CéÊVąGwKVRQVÊåGUWéGPÊO"

Způsobů, jak jim vše přiblížit, je tedy
mnoho. Záleží jen na samotných rodičích, případně prarodičích, jak se
k této problematice postaví. Měli by
však mít na paměti, že právě oni jsou
pro svá dítka tím největším vzorem.

a zabavte je

UF÷VOK

www.vecernikpv.cz
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jak prrobíhhallo seččení trá
rávee u Piivína…
rá

BYLI JSME
U TOHO

5

yy Jak a kdy vznikla tradice sečení?
„Je tomu už šestnáct let. Začalo to v zahradě školy, tam byla krásná zahrada.
My jsme to posekali, už tam byli na-

Michal SOBECKÝ

Î®VOR

vzpomínal na časy, kdy bylo na Hané
normální umět se ohánět kosou. I na
to, kdy vlastně nynější tradice, při níž
dostávají prostor také kroje a muzika,
vznikla. Nemohla pak chybět otázka
na dezinfekci. Účastníci sekání ji však
používali jaksi zevnitř…

chystaní a začali budovat na tom místě
multifunkční hřiště, jaká teď na vesnicích
vznikají. Sekli jsme tam i proto, že jsem
tam jako kluk chodil do školy – byly tam
záhonky, pěstovala se tam zelenina.“
yy Akce se následně přesunula, pokolikáté je tedy u hřbitova?
„To bude tak šest let. My jsme potom
sekli u nádraží, tam je taky taková pěkná
mez. Pak u mateřské školy. A ještě v jedné
lokalitě za dědinou. A pak jsme objevili
tohle místo, protože František Sedlák,
člen Větřáku, a Tomáš Nedbal, že zde
sečou pořád. Tak jsme se přesunuli sem
a je to dobré, že se spojí příjemné s užitečným. Ještě jsme pak chodili sekat vedlejší
pozemek, ale tam si postavil mladý Sed-

lák dům a má tam koně, takže tam už
nesečeme.
yy Jak byste porovnal letošní účast
s předešlými ročníky?
„V začátcích, tedy v roce 2004, začali
hlavně ‚Pivíňáci‘. To si pamatuji, že bylo
šestnáct sekáčů. Pak sem začali jezdit
také z Velké Bystřice. Poslední tři ročníky
byly v účasti slabší, ale dnes je teda dobrá
účast, opravdu dobrá. Dá se říct, že lepší
standard.“
yy Kosa je pak nástroj pro mladší generace takřka neznámý. Jak se s ní umí
v Pivíně ohánět?
„Myslím si, že jsou zde lidé, kteří to umí
vzít do rukou. A sečou s nimi třeba příkopy, do těch se někdy se sekačkou ne-

„Akce se mi moc líbí, pověděl mi o ní bratr.
Bohužel mám dítě zatím příliš malé. Těším

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Velmi rozmanitý program
přichystalo na sobotu 30. května pro rodiny s dětmi Ekocentrum Iris. To přilákalo
do Kolářových sadů řadu rodin, které se
záhy s nadšením vrhly do aktivit. Ty byly
všeho druhu. Nechyběly oblíbené slalomy na koloběžce, ale také přírodní úkoly.
Děti se například mohly seznámit se zvěří, poznávaly také ptactvo. Nechyběly hádanky a mnohé další aktivity.

Foto: Michal Sobecký

se ale, až si to s ní někdy v dalších letech projdu. Mně osobně se pak moc líbí, jak různorodé
jsou tu aktivity,“ ocenila nápaditost organizátorů Pavlína, jedna z řady přítomných maminek.
Spokojenost organizátorů pak mohla být
hned několikanásobná. Akci přálo počasí. A i přes možné obavy některých rodičů
z koronaviru si jich cestu do parku našla celá
řada. „Je to pro nás první taková akce s dětmi
po koronaviru. Byli jsme zvědaví, zda nám
ukáže, jestli s nimi nyní pokračovat. A s návštěvou jsme spokojení, dorazilo nějakých
padesát dětí,“ usmívala se ředitelka prostějovského Ekocentra Iris Eva Zatloukalová.
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přírodu
v parku

>>> pokračování ze strany 3
Důvodů, proč lišku nechce dlouho chovat
v bytě, je více. Částečně to prozrazují stopy
po drápcích a zubech na rukách muže. „Liška je destruktivní a bordelářské zvíře,“ říká
o lišce, která se mezitím myslivci uvelebila na
klíně a začala klimbat. Na škůdce domácnosti v tu chvíli vskutku nevypadala. „Například
zničila již několik ručníků, kalhotky mé přítelkyni, sežvýkala téměř celou ponožku.
Její instinkt je trhání a škubání. Jak něco dostane do mordy, tak to nejdřív musí zabít,
trhá to, a pak to žvýká,“ vysvětluje. Úskalí pak
skýtá i životní rytmus liščího života. „Říká se,
že liška je zvíře soumraku. Problematický je
chov v tom, že je to zvíře aktivní v noci a nad
ránem. Prakticky to znamená, že ve tři ráno
nastartuje a pouští se do ‚demoličních prací‘
v bytě. Samozřejmě jsme už vše vyklidili, aby
neměla co ničit a co kousat. V bytě chodí na
kočičí záchůdek, to se naučila relativně rychle,“ uvedl vášnivý myslivec. Odmítá ale stereotypní tvrzení, že je liška cítit, či snad dokonce přímo zapáchá. „Když si dáte tatarák, tedy
syrové maso, a vypijete na to nějaké pivo,
tak poté vaše stolice nebude příliš voňavá.
A u těch lišek je to stejné,“ usmívá při hlazení
liščete Radomil Holík, který zvíře krmí zatím
kočičími kapsičkami.

0

S liškou už se nebojí jít téměř kamkoli. Běžně
mu tak dělá společnost, když pracuje v lese.
Nebo když jde nakoupit, tudíž v supermarketech se tak můžete setkat s výrazným, vousatým mužem, kterak mu z batohu vyčuhuje
zvědavé lišče. „Chci, aby byla správně socializovaná. Tak aby se nelekala různých podnětů,“ říká. Rád by s liščetem v rámci edukace navštěvoval školy či školky, kde ji uvidí
a budou si moci pohladit spousty dětí. Sám
se totiž kromě řady jiných věcí stará i o popularizování myslivosti i života divokých zvířat.
Liška, o níž se párkrát zmiňuje jako o Coco
Chanel nebo Coco Foxíkovi, však neúmyslně nadělala Radomilu Holíkovi také dost starostí. A to s úředníky. „Sice jsem ze záchranné
stanice obdržel předávací protokol, teď začínám nutné řízení se státní veterinární stanicí
a s krajským odborem životního prostředí
kvůli potřebnému schválení chovu zvláště
nebezpečného zvířete,“ vysvětluje. Papírování však zjevně Foxíkovi nevadí. Při návštěvě
Večerníku se nechává se hladit, sápe se do
klína, pokňourává. Těžko si představit roztomilejšího tvora. Navíc, jak liščí otčím ujišťuje před rozloučením, chovatel by se neměl
nechat zmást tím, že je liška psovitá šelma.
„Je to pes s povahou kočky. Takže vás bude
respektovat, ale už ne poslouchat!“
Foto: Michal Sobecký

ková poezie. Já jim s bratry nosil svačiny,
mamka nás vždycky o sedmi vzbudila
a už jsme klusali s kabelami za nimi. Byla
to taková romantika.“
yy V pozvánce jste uváděl „dezinfekco s sebó“. Co jste si tedy vzali na
promazání?
„Slivovici. A teď se ještě tak ze dvě hodinky bude dezinfikovat. (smích) Je to
nadsázka, ale myslím, že když jsme teď
v té přírodě, tak je namístě. Při práci si
vždycky lokneme nějakou čtvrtku. My
máme s sebou dvacítku, která kdysi bývala výčepní lihovinou. Píval to tehdy strýc
i tatínek, který říkal „aby se nám nezpěnila
krif“. Ta vajska je taková slabá, takže se nebáli dát si stopečku, to se nic nedělo.“

9 po necelých dvou měsících březosti se
liškám rodí v březnu či v dubnu 3 až 6
mláďat
9 má velmi dobrý sluch a je skvělý skokan – dokáže skočit až na pět metrů,
přičemž typický skok je při myškování, kdy loví hlodavce
9 dospělá liška může vážit až osm kilo
9 myslivci je považována za škůdce, stejně tak chovateli drůbeže

9 liška obecná (latinsky Vulpes vulpes)
je v České republice nejrozšířenější
volně žijící psovitá šelma
9 odhadem jsou lišek v zemi stovky tisíc
9 je to všežravec, v některých případech
mrchožrout - velkou část potravy tvoří
masitá strava
9 jedná se o spíše samotářského tvora

O LIŠKÁCH

ZAJÍMAVOSTI

dostanete. A když potřebujete seno, pro
dobytek nebo pro králíky, tak si lidé ještě
nechávají kosy a sečou s nimi. S modernějšími nástroji se šetří práce. Ale tohle je
taková klasika, při které vzpomínáme na
naše předky. Mí rodiče, stále si pamatuji,
chodívali – strýc, se švagry – na louky,
protože měli v šedesátých letech ještě
koně, krávy, museli toho nadělat hodně, aby bylo čím krmit přes zimu. A to
se vše sekalo ručně. Vstávali ve čtyři,
o půl páté už to valili. To byly louky, které byly tak mokré, že se tam muselo jít
v gumákách. Pak se to seno vynášelo na
hůlkách.“
yy Muselo to být tehdy těžké…
„Ano, byla to těžká práce, ale zároveň ta-
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„Práce s kosou? 93LYtQěVHVQt

Učíme se hrou! Děti poznávaly Ï»ÒÍ,¼ÁÈÏÅÂMÄÎ

PIVÍN Prezidenta, a dokonce i exprezidenta mohli uplynulou sobotu
spatřit lidé na mezi za Pivínem. Tito
ovšem nepatří k politikům – Václav
Horák a jeho předchůdce Jiří Vrba
totiž vedou činnost divadelní společnosti Větřák. A ta, kromě řady
představení i dalších aktivit, má
v programu také sečení trave – kosou. To letošní zhodnotil pro Večerník Jiří Vrba, jeden z pěti zakladatelů
místního divadelního spolku. V exkluzivním rozhovoru například za-

,KąÊ8TDCP÷MFGLwÊRTG\KFGPVFKXCFGNPÊURQNGéPQUVK8÷Vą¾M#VCMÆdOQFGT¾
VQTqUQDQVPÊJQUGéGPÊ
Foto: Michal Sobecký

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

pokořilo občerstvení, a to včetně piva. sení se v Pivíně uchytila, má přeci jen
ZNÁMKA
v kopci a se stromy uprostřed. To če- Dobrá nálada hlaholící společnosti obavy, aby jednou už nezůstala kosa
kalo sekáče. Jak se ale ukázalo, práce k tomu doslova sváděla. „Mně se nej- jen v historických knížkách. „Fyzická
-QUW FQ TWM[ C LGFGO 6TCFKéPÊ UGéGPÊ PC
N¾MCNQFQ2KXÊPC*CP¾M[\GwKTQMÆJQQMQNÊ
jim šla hodně od ruky – pomáhaly více líbí, že se potkám s dobrými lid- práce mi nevadí. Člověk si to všechno
Foto: Michal Sobecký
vtípky a fórky. „Šmarja, sluníčko. Bu- mi. A ta atmosféra. A to krásné ráno, připomene. Je to připomenutí pěknéMichal
dou vidět všechny mé vrásky,“ děsila východ slunce, to člověk zas tak často ho, co se zapomíná, spousta lidí už to Divadelníci z Větřáku, kteří akci orga- fám, že jste všechni premořeni,“ mrkl
SOBECKÝ
se třeba na oko jedna z účastnic, KANIA
když nevidí,“ dozvídám se od ženy, která se nezná. A možná, že se na kosení jed- nizují, mohli být spokojení. „Belo vás na okolostojící Jiří Vrba. Ani v Pivíně
Po příchodu na místo lidi nelenili viděla, že po ní loupe očkem objek- podobně jako Zbyněk Slezáček zapo- nou zapomene,“ říká posmutněle. Pro tode nevédaně, dlóho sme neměle to- se při vší dobré náladě nezapomnělo
a pustili se do práce. S fortelem. Sám tiv foťáku. Srandy byl zkrátkaZNÁMKA
kopec. juje pravidelně. A přestože tradice ko- tu chvíli to tak ale nevypadá, naopak. lik lidí, menemálne tře měséce. Dou- na koronavirus…
jsem si kdysi vyzkoušel sečení kosou A přispíval k tomu svými komentáři
a pro naprostého začátečníka to není hodně Jiří Vrba, jeden z organizátorů.
saa
nic jednoduchého. Nad Pivínem to Snad právě díky dobrému naladění,
3x foto: Michal Sobecký
ale jen svištělo. Bodejť by ne, vždyť snad fortelností se stalo, že hodinu po
se konal už šestnáctý ročník. A lidi začátku bylo posečeno, byl čas na zpěv,
se sem ve velkém vrací. „Já jsem tady hru na kytaru, lidovky. A společnou
už poněkolikáté. Hrozně rád sem fotku s drožkou. Stejně jako na proslov.
jezdím. Akci mám rád, protože je „Vétám ledě místní, domácí, vždecnaprosto spontánní, neřízená, vese- ke vétám vás z Vřesovec, z Kralec na
lá – sejdou se zde lidi šikovní, veselí,“ Hané. A odkud ještě?“ ptal se Jiří Vrba.
svěřil se například Zbyněk Slezáček. „Z Přerova…,“ zaznělo z davu. „Z taStejně jako ostatní dorazil ve venkov- kové dálke?“ Ano, hádáte správně, nad
ské košili, další lidé přišli v kroji. Pár mezí zněla hanáčtina neustále.
#MEGUG\FCNGMCPG\×éCUVÿWLÊRQW\GUVCTwÊTQéPÊM[ 5MQUQWUKX2KXÊP÷WOÊRQTCFKV
0C\PCXGPÆUGM¾éGéGMCNQRQFUXCJGOQDéGTUVXGPÊ
lidí pak bylo v bundě. A působili jako Lidi se pak vraceli mírně znavení, ale
pěst na oko.
hlavně spokojení, pokořili mez! Nyní
Pozornost se ale zaměřovala hlavně se naopak museli co činit, aby je ne-
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MINIŠPÍL
na trávu. Úzká, dlouhá mez, navíc

PIVÍN „Nám vstávání nevadí!“ S tímto heslem šli uplynulou sobotu brzy ráno do akce v Pivíně desítky lidí. Co je čekalo? Nedlouhá
cesta na mez Podsadisko nedaleko místního hřbitova. Průvod, který se tam vydal, byl pořádně rozmanitý – děti, ženy, muži, a to
všeho věku. Sečení v Pivíně zkrátka dokáže zaujmout. Dokonce natolik, že při jednom z předchozích ročníků se přímo na mezi
JAN
kojilo. Přestože i letos
vyrazili sekáči do terénu už o půl páté ráno, veselá nálada nechyběla. Stejně jako hudba a zpěv.

9(5$=(/(32.2ċ(7/Ð.2
www.vecernikpv.cz
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šek Jura, že nedělní duely nejsou zrovna v Prostějově oblíbené.
Přece jen příjemnější zpráva zní, že
v rámci rozvolňování opatření může
již brzy přijít na stadion více diváků.
„Počínaje zápasem s Líšní by měla
být navýšena kapacita počtu osob na
stadionu na 500 lidí, v derby by tak již
mohla na tribunách panovat dobrá atmosféra,“ věří Čepa.
(red)

dvakrát V NEDĚLI

hrát doma

Eskáčko bude
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TOMÁŠ KALÁB

VS.

PROSTĚJOV Tento týden pokračuje
stabilní schéma, které bude prostějovské fotbalisty ještě nějakou dobu
provázet. V úterý jedou k venkovnímu zápasu do Třince, doma pak v tradičním sobotním čase od 17.00 hodin hostí Sokolov. Šance na zajímavý
bodový zisk tady bezpochyby je, čímž
se nabízí otázka: rýsuje se toužebný
posun eskáčka do lepšího středu tabulky Fortuna:Národní ligy. První
posunout u hráčů kvalitu z kopaček na část odpovědi přijde na řadu už zítra.
opačný konec těla. Zatím pouze částečvedli díky Píchalovi, ovšem těsně po
ně, shodou okolností zhruba z trenépřestávce se vyfauloval Pernackij a celý
rem zmiňovaných (ovšem v trochu jiné Třinec však z minulého týdne zdobí poločas o deseti eskáčko neustálo. Oba
úspěšné výsledky, restart po koronavi- trenéři tehdy shodně tvrdili, že právě
souvislosti) pětadvaceti procent.
Onu čtvrtinu zápasu totiž dokázali do- rové přestávce mu vyšel. Doma totiž jejich tým byl tím lepším a mohl vyhrát
mácí hrát tak, jak měli nepochybně na- porazil nejtěsnějším poměrem Chru- 2:1. Každopádně Sokolov do dohrávky
ordinováno, a díky tomu se dostali do dim, i když vítězství mohl ještě v závěru soutěžního ročníku vstoupil v nezávirozhodujícího náskoku. Už závěr první pojistit, o víkendu pak přivezl cenný bod děníhodné pozici, když už dopředu ví,
půle byl však lehce rozpačitý, a kdyby to z Hradce Králové. Nutno připomenout, že se s druhou ligou, jíž byl už tradiční
nebyl nesmysl, mohl by si divák říci, že že na tříbodový zisk čekali Oceláři téměř účastník, loučí. Důvody jsou čistě adhráči v kabině dostali do druhé půle po- osm měsíců, naposledy totiž porazili ministrativní, majitel klubu Sokolovská
kyny „vyčkávejte, co udělá soupeř“. Jako doma Vítkovice 5. října.
uhelná končí v souvislosti s vysokými
čekání na vyrovnání se bohužel dala de- V prvním podzimním utkání eskáčko odvody za emisní povolenky s podpofinovat téměř celá druhá polovina utkání. s Třincem doma pouze remizovalo, rou fotbalu. Unijní tlak na bezbřehou
Je jen dílem výkonu brankáře Brédy a po- když po celý zápas dohánělo náskok ekologii tak nese své trpké ovoce. Jelikož
třebného štěstí, že ke srovnání, podobně soupeře. V prvním poločase nepromě- žádný strategický partner nebyl k mání,
jako na podzim ve Vítkovicích, opravdu nil Koudelka penaltu, vzápětí šel Třinec mužský fotbal v Sokolově bude pokrado vedení, a přestože Koudelka krásnou čovat pouze na amatérské úrovni a klub
nedošlo.
Nastávající týden bude co do skladby zá- střelou po přestávce vyrovnal, z penalty se přihlásí do třetí ČFL.
pasů v podstatě kopírovat ten předchozí. šel opět do vedení soupeř. I v oslabení se Trenér Bohuslav Pilný tak nekoučuje
Nejprve jede eskáčko do Třince, kde je pak domácím podařilo deset minut před pod takovým tlakem, což týmu může
ovšem ještě větší šance odvézt si alespoň koncem vyrovnat.
přinášet naopak určitou psychickou
kýžený bod. Doma o víkendu pak se So- V Třinci se přes zimu kádr zásadně ne- výhodu. Projevilo se to konečně v prvkolovem, který se nedobrovolně loučí se změnil, přišlo pouze trio záložníků We- ním zápase po nucené pauze, kdy Baník
druhou ligou už s předstihem, nastává další ber s Puchelem z Karviné a Slovák Stein- doma porazil brankou Krátkého Vypovinnost vyhrát. Podaří se tentokrát získat hübel z rakouského Brucku nad Leithou. šehrad 1:0. V neděli v podvečer se pak
Naopak Arroyo odešel na Vysočinu, Tija- Sokolov představil na půdě Vlašimi.
Prostějovu za týden čtyři body?
ni do ostravského Baníku a Kubala se vrá- A přestože prohrával 0:1, dokázal vyrovtil do Slovácka. I v Hradci Králové to byli nat, když se trefilo opět Krátký. Sestava
Třinečtí, kteří dvakrát vedli a domácí jen byla následující: Fryšták – Tkadlec,
dotahovali náskok. Úterní soupeř eskáč- Vondra, Vávra (81. Kovář), Šmehyl (64.
ka nastoupil ve složení Chmiel – Kušnír, Jak. Dvořák II.) – Ju, Kopřiva, Machuča,
Gáč, Bedecs, Janoščín – Omasta, Stein- Manzia (71. Červenka) – Hasil, Ruml.
hübel, Weber, Samiec, Puchel – Akulinin Dá se očekávat, že lodivod Šustr opět
(83. Wojnar).
půjde cestou rozložení zápasové zátěTaké se Sokolovem, který fotbalisté že mezi kompletní kádr, z něhož chybí
Prostějova přivítají v sobotním odpo- dlouhodobě jen David Píchal. Podzimledni, mají Hanáci z podzimu na svém ní střelec tak do zápasu určitě nezasáhne.
kontě remízu. Brzy sice na západě Čech
(tok)
PROSTĚJOV Přestože jsou rámFOTBAL
cově určeny jako hrací dny při
dohrávce sezóny úterý a sobota,
FORTUNA NÁRODNÍ LIGA
postupně se termíny jednotlivých 18. kolo:
+U.UiORYp7íLQHF 2:2 (1:2)
zápasů upřesňují s ohledem na te- 3DUGXELFH3URVWĨMRY
1:0 Branky:  - 5DGD  0HMGU ±  *iþ 
levizní přenosy a další okolnosti. 
YtFHYKODYQtPNXSyQX .XãQtU 5R]KRGÿt 'HQHY ± 9LWQHU 9DĖNiW å.
$NXOLQLQ6DPLHF.XãQtU YãLFKQL75, 
Uplynulý týden vešel ve známost
'XNOD3UDKD-LKODYD 2:1 (1:1) 'LYiFL
rozpis zápasů Fortuna:Národní
9\ñHKUDG/tñHç
1:1 (0:0)
ligy na další dva týdny, v nichž bude Branky:'6RXþHN/X+ROtN±=RXEHOH
5R]KRGÿt3URVNH±'REURYROQê'UHVOHUå.
Branka: ýYDQþDUD±=LNO5R]KRGÿt&LKOiĜ
zcela netradičně hrát eskáčko doma )LãO±6PHMNDO%H]GLYiNĤ
±9ODVMXN.OXSiNå..RNRURYLüâDQGHUD
až v neděli. A to je změna, která se /tñHç9ODñLP
0:2 (0:1) ±âHQN9DVLOMHYýHUQtQ6LOQê
klubovému vedení nelíbí!
Branka:  -DQGD SHQ   -DQGD 5R]KRGÿt 'LYiFL
Po sobotním domácím utkání se Soko- 9RMNRYVNê±0RMåtã%XUHãå.29LQWU+ODYLFD 9ODñLP6RNRORY
1:1 (1:0)
lovem se představí prostějovští fotbalisté ±3%UHGD%H]GLYiNĤ
Branka: -DQGD±5XPO5R]KRGÿt$GiP
v úterý 9. června ve Varnsdorfu, doma 6RNRORY9\ñHKUDG 1:0 (1:0) NRYi±.RWtN0LNHVNDå..RSĜLYD5XPO
RED62.
'LYiFL
s Líšní se bude hrát v neděli 14. června. Branky: .UiWNê5R]KRGÿt+RXGHN±+UDERYVNê
Následující týden zajíždí eskáčko do +XU\FKå.6NRSHF-X7NDGOHF 3DUGXELFHÔVWtQ/ 5:0 (1:0)
Chrudimi v polovině týdne, tedy ve .UiWNê±.RGU5RWKH7-DEORQVNê
Branky:  6ROLO  3IHLIHU  +ODYDWê 
þ..RGU 9<6 'LYiFL
+ODYDWê+ODYDWê5R]KRGÿt-XOtQHN±1RYiN
středu 17. června, a doma proti pražské
9tWNRYLFHþLÿNRY 0:1 (0:0) 9iĖD'LYiFL
Dukle nastoupí opět v neděli 21. června.
äHåXOND5R]KRGÿt0XVLO±.RYDO9LWQHU
Výkopy všech zmiňovaných utkání jsou Branka:
å.+ROLã%ROI9&YHUQD±9ĤFK'L %UQR'XNOD3UDKD   
v 17.00 hodin.
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$32.2/(
YiFL RPH]HQtNDSDFLW\ 'LYiFL
„Nedělní termíny jsou pro naše fa- 9DUQVGRUI+U.UiORYp 1:2 (0:1)  3DUGXELFH
     
     
noušky nezvyklé, bohužel o hracích Branka: .RXĜLO SHQ ±9ONDQRYD0HMGU  %UQR

+UDGHF.UiORYp
     
dnech nyní nerozhoduje klub. Tyto 5R]KRGÿt3HWĜtN±3RåLYLO0DWRXãHNĤå.'

-LKODYD

    
jsou plošně určovány Ligovou fotba- %UHGD%DUDF±-XNO9ONDQRYDþ.  'XNOD3UDKD      
lovou asociací coby řídícím orgánem -XNO +.5 'LYiFL
 äLåNRY
     
7íLQHF&KUXGLP
1:0
(1:0)
 7ĜLQHF
     
soutěže, my jako klub můžeme pouze
     
po dohodě se soupeřem mírně upravit Branky:$NXOLQLQ5R]KRGÿt&LKOiĜ±9ODVMXN  ÒVWtQ/
å.  6WHLQKEHO ±  1LNRGHP   /tãHĖ
     
čas výkopu,“ vysvětlil naprosto netra- .OXSiN
ěH]QtþHNþ.0Ui]HN &+5 'LYiFL
&KUXGLP
     
diční termíny domácích utkání tech- ÔVWtQ/%UQR
     
1:2 (0:1) 3URVWčMRY
nický ředitel 1.SK Prostějov Tomáš
    
Branky: /0DWČMND±3ĜLFK\VWDO+ODGtN 9\ãHKUDG
    
Čepa. „Musím přiznat, že jsem z to- 5R]KRGÿt5HMåHN±.RWDOtN3HþHQNDå.0 9ODãLP

9
DUQVGRUI

    
hoto rozhodnutí mírně řečeno rozča- 9DOHQWD'5LFKWHU±$)RXVHN(LVPDQQ
6RNRORY
    
rován. Zkoušel jsem komunikovat se 09LQWU0DFKiOHN'LYiFL
9tWNRYLFH
    
svazem, ale jde zřejmě o nezvratnou 19. kolo:
.$03ĜÌã7Č
4:1
záležitost,“ přiznal šéf eskáčka Franti- 3URVWĨMRY9tWNRYLFH
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Branky: â9HUQHU6WXGHQê09HUQHU±
0.DOiE/.DOiE

7-6PUæLFH6RNRO2WDVODYLFH
(0:1)

neskončila. Co se nepovedlo domácím,
se vzápětí povedlo hostům. Tkáč si pohrál
s obráncem na pravé straně a nachystal míč
Lukáši Kalábovi, který ho z první poslal znovu
od tyče do branky – 0:2. V osmapadesáté
minutě pláchl obraně Kaláb, jeho tvrdou ránu
ale Gottwald zlikvidoval. To bylo od hostujícího celku vše. V dalších minutách už zcela
převzali iniciativu domácí hráči. Po hodině
hry utekl Kalandřík, a vyslal hostům varování,
které ještě zneškodnil Hon. Dvacet minut
před koncem již domácí snížili. Kotlár si udělal
prostor na levé straně, s míčem se dostal až do
vápna, kde našel Štěpána Vernera, který uklidil míč do odkryté branky – 1:2. Luža mohl
o chvíli později srovnat, ale nepodařilo se mu

zamířit přesně. Vyrovnání ale přece jen přišlo
deset minut před koncem. Studený vyslal
pokus uvnitř vápna na branku hostů a Hon si
míč nešťastně srazil za svá záda – 2:2. Domácí
působili jako polití živou vodou, zatímco
hostům očividně docházel dech. Čerstvé síly
navíc na hřiště hostující kouč poslat nemohl,
neboť se týmu nevyhnula menší zranění.
Domácí tlak sílil, ale obrana odolávala až do
poslední minuty. V ní si Kalandřík pohrál se
dvěma obránci a vyrazil nesměle do vápna,
kde našel přihrávkou Martina Vernera, který
míč bez velkých problémů propasíroval do
hostující branky – 2:3. Po chvilce bylo utkání také ukončeno a domácí tak mohli být
s výsledkem spokojenější.

6HVWDYD2WDVODYLF
+RQ7±âDWQê.RXGHOD9RJO5XV]R±.DOiE/7Niþ'UPROD*HUQHã±9ODFK\QVNê.DOiE06WĜtGDOL
=iYDGVNê6NDOLFNê9DOHQWD
Trenér:-LĜt+RQ

6HVWDYD6PUæLF
*RWWZDOG±2EUXþQtN7RPLJD$XJXVWêQ6WXGHQê$±.RWOiU9HUQHU.OXV.UDWRFKYtO±/XåD9HUQHUâ
6WĝtGDOL.DODQGĜtN9DFD9DĜHND6WXGHQê0*UHSO=ERåtQHN
Trenér:,YR=ERåtQHN
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„Pro nás šlo o první přátelský zápas, který přinesl poměrně pohledný fotbal. Byla ovšem
znát i jistá nervozita. Šancí bylo na obou stranách dost. Podařilo se nám dostat do vedení,
které jsme udrželi až do konce první půle. Dokázali jsme vedení i navýšit, ale potom začal
úřadovat soupeř. Bylo znát, že nám ubylo sil. Soupeř nás přehrával především brejky, nakonec se mu podařilo nejen vyrovnat, ale v poslední minutě také rozhodnout.“

Jiøí HON – Sokol Otaslavice

„Byl to náš druhý zápas po dlouhé pauze. Minule jsme byli živější než dnes. Šancí jsme
měli dost, ale vázla koncovka. Zahráli si všichni, jsem potěšen, že jsme utkání dokázali
otočit, ale šlo spíše o to, abychom si všichni zahráli, což je nyní to nejdůležitější.“

,YR=%2l©1(.s7-6PUzLFH
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Výšovický funkcionář pak také férově poukázal
na skutečnost, že jeho tým se po podzimní
části krčil se třemi body na posledním místě.
A další osud na mapě účastníků nejvyšší okresní
soutěže byl pro tento klub nejistý. S hráčskými
problémy se ale poslední dobou potýkaly oba
kluby. „V současné situaci je to asi nejrozumnější
řešení. Naše výsledky nestály za nic a jen koronavirová pandemie nás zachránila od téměř
jasného sestupu. Je potřeba nového impulzu,
což by tohle mohlo pomoci,“ vyjádřil se jeden
z výšovických fotbalistů Michal Pelikán.
„Stoupne trochu konkurence a tréninky by
mohly být mnohem zajímavější. Hlavně ve
více lidech,“ slibuje si. „Jak si to sedne, ukáže
nadcházející sezóna a pár posezení u piva.

Teď se na ni hlavně zodpovědně připravit,“
pousmál se Pelikán.
„Domlouvání proběhlo bez problému. Tým
by se oficiálně měl jmenovat Výšovice, tak
je to administrativně jednodušší. Neoficiálně
ale Výšovice-Skalka,“ prozradil s úsměvem
Tomáš Glouzar. Na dotaz Večerníku pak zabrousil také k tématu personálií. „Pokračovat
v trenérském štábu by měli Michal Dudík
i Stanislav Prečan. S hráči jsme se zatím nesešli,
ale vypadá to, že by jich mělo být dvacet nebo
lehce přes dvacet,“ dodal.
Oba týmy na tom byly v posledních sezónách
podobně. Zatímco Výšovice pravidelně
válčily spíše v suterénu tabulky, Skalka se
držela v jejím průměru.
(sob)

Utkání začalo zostra. Po úvodním oťukávání v 10. minutě založil akci Plumlova Parák
a byla z toho střela do brankáře i sražená
dorážka mimo. Načas to bylo ze strany
Plumlova vše, iniciativy se v zápase chopily
Klenovice. Domácí šestka opakovaně zahrozila, ve 14. minutě například nastřelila boční
síť. Na druhé straně se mohl po Parákově
akci prosadit Fajstl, prudký centr ale poslal
na hlavu soupeře. Hned vzápětí z dobré šance přestřelil domácí Všianský a v 17. minutě
hlavičkoval Fajstl těsně nad bránu Klenovic.
Byli to však právě domácí, kteří v prvním poločase udávali tempo hry – dostávali se častěji
k vápnu soupeře, lépe kombinovali. A přestože střelba se jim příliš nevedla, opticky měli
navrch. Ve 20. minutě jako kdyby to chtěl
potvrdit Dadák, který orazítkoval levou tyč.
Následně se o dvě nepřesné střely postaral
Všianský. Třiatřicátá minuta ale připravila pro
domácí borce chladnou sprchu, po skopnutí
soupeře na zem byla nařízena penalta. A přízemní střelou ji proměnil Patrik Parák – 0:1.
Plumlov viditelně vedení nabudilo, dařilo se

Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

KLENOVICE NA HANÉ Pořádně napínavou podívanou připravili pro fanoušky
fotbalisté Klenovic na Hané a Plumlova. Na
hřišti prvního jmenovaného týmu se v sobotu odpoledne utkali účastníci soutěží pod
hlavičkou Olomouckého KFS v rámci přátelského utkání. A i když hosté hrají o soutěž výše, byl zápas velmi vyrovnaný, místy
byli domácí i lepší. Museli však dotahovat
dvougólové manko. To se jim sice povedlo,
krátce před koncem ale snaživé Klenovice
popravil mladík Fajstl.

6RNRO.OHQRYLFHQD+DQp²6RNRO3OXPORY

mu totiž zarážet útoku soupeře. A dva naopak založit. Při první se dostal do ofsajdu
Aujezdský, při druhé Jiří Kiška minul.
Druhá půle tak začala za stavu 0:1 pro hostující
celek. Začátek uvítaly Klenovice dvěma šancemi, ani z jedné se ale větší nebezpečí nakonec
neurodilo. Ve 48. minutě zase pálil zpoza vápna Popelka, vedle. Ve 49. minutě se ale prosadil
opět Parák – ze standardky napálil dlouhý míč
na bránu, zde byl tečován Ševcůjem a Plumlov
už vedl o dvě branky – 0:2. V 54. minutě mohl
snížit Všianský, který proběhl mezi třemi hráči,
ale nakonec tísněný nezakončil přesně, krátce
nato odpověděl tečí střely Fajstl. O tři minuty
pak domácí konečně dostali možnost se zaradovat, když byla odpískaná penalta za faul
na Všianského. A sám postižený zakončením
těsně nad zemí snížil – 1:2.

Klenovice zvedly hlavu. Dadák ani Zapletal
ale nemířili střelami zpoza vápna přesně. Přišla
tedy lekce z produktivity, Plumlov vlétl do útoku, na jehož konci byla střela z úhlu od Radka
Bureše – brankář neměl šanci – 1:3. Klenovice se nadále snažily o kombinaci a vyplatilo se.
V 77. minutě se opřel po jedné z nich do míče
Erik Dreksler a bylo to znovu jen o gól – 2:3.
A sedm minut před koncem bylo dokonce vyrovnáno. Stalo se tak po práci Lukáše Zapletala, který se uvolnil a poslal nahrávku Hirschovi,
jenž se trefil neomylně – 3:3. Následně mohly
Klenovice ještě otočit výsledek, zmrazil je však
Fajstl. Útočník hostí zužitkoval svou aktivitu
a po obtočení kolem posledního soupeře překvapil zakončením brankáře – 3:4. Hned poté
zazněla píšťalka sudího naposledy, Plumlov se
tak mohl radovat z vydřené výhry.

„Nemyslím si, že by měl soupeř mnoho šancí. Hodně nám ale pomohl náš brankář, který
vychytal dobře tři branky. My jsme se pak v pár šancích taky ocitli – a co jsme měli, to
jsme využili. Rozhodla tedy nejspíš hlavně produktivita.“

Petr KIŠKA – TJ Sokol Plumlov

„Určitě rozhodla produktivita. My jsme hráli, kombinovali, soupeř na nás čekal. Útočili
jsme do plných. My jsme naopak nechávali obranu otevřenou. Plumlov měl pár šancí
a prakticky ze všeho vážnějšího dal gól. My z toho ale neděláme vědu. Chybělo nám
hodně kluků a počítám, že soupeři taky. Pro nás je důležité, že jsme si opět mohli zahrát.“
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Vladimír HORÁK – TJ Sokol Klenovice
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Branky:  9ãLDQVNê  'UHNVOHU  +LUVFK ±  3DUiN
(0:1)
âHYFĤM%XUHã)DMVWO 6WĝHO\QDEUiQX 6WĝHO\
mimo:Rohy:
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Dvě penalty, infarktový závěr a výhra favorita

SKALKA, VÝŠOVICE Za novou spoluprací dvou regionálních rivalů na fotbalové scéně stojí jednoznačně nedostatek
hráčů. „Důvodem je personální situace,
ta není dobrá. Iniciativa vzešla spíše ze
strany Skalky, ale šlo fakticky o vzájemnou dohodu, která nám opravdu nahrála,“ potvrdil předseda výšovického oddílu Jakub Haluza. „Spojení je definitivní,“
přidal se pak šéf skaleckých fotbalistů
Tomáš Glouzar s tím, že hlavním hlediskem k tomuto kroku byl nedostatek
hráčů.

➢ ze strany 29
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Prvních deset minut bylo oboustranně velmi
opatrných. Oba týmy se spíše snažily držet
míč na kopačkách v uctivé vzdálenosti od
soupeřova vápna. Do první vážnější akce se
nakonec pustili hosté. Gerneš si na levé straně
dokázal najít prostor a unikl na brankáře Gottwalda. Ten byl ale včas venku a se střelou
si dokázal poradit. V dalším průběhu to
dvakrát zkoušel Vlachynský, ale ani jeden
pokus zařízení netrefil. Smržice měly míč
na kopačkách častěji, ale do zakončení se
na začátku utkání nemohly dostat. Až ve
dvacáté minutě si první zákrok připsal hostující brankář Hon. Jedovatou střelu z přímého
kopu vyslal Luža, ale Hon si dokázal poradit.
O chvíli později musel brankář zasahovat
znovu, se závarem před brankou si ale poradil.
Po pětadvaceti minutách moc ke změně skóre
nechybělo. Pas za beky dobře přečetl Hon,
který včas vyběhl, jenže jeho odkop doputoval
pouze ke Kotlárovi, ten míč okamžitě vyslal
na branku, ale brankář stihl v poslední chvíli
míč vykopnout. Poté, co Otaslavice přečkaly
šance Smržic, samy udeřily. Tkáč propíchl
balón na Lukáše Kalába, který centrem našel
tátu Michala, a ten svojí silnější levačkou míč
uklidil o tyč do branky domácích – 0:1.
Smržice mohly záhy vyrovnat, ale střela Vernera
uvnitř pokutového území připomínala spíše
malou domů. O chvíli později zkoušel štěstí
Vařeka, ale jeho střela z první minula branku.
Poslední minuta první půle patřila hostům.
Nejprve Vlachynský vystrašil brankáře Gottwalda jedovatou střelou, poté se Michal Kaláb
pustil do vzduchu, jeho hlavička ale cíl o kousek
nenašla.
Druhá půle začala podobně jako první. Po
sedmi minutách se do šance dostali domácí,
ale ani jedna ze dvou střel za zády brankáře

Jan FREHAR

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

SMRŽICE Poslední květnovou sobotu
se odehrálo další přátelské utkání na
hřišti ve Smržicích, kde se představili
hosté z Otaslavic. Od začátku zápasu
se hrálo poměrně v dobrém tempu
a kombinačně na obou stranách. Zatímco „Metle“ byly hodinu efektivnější ve
vyrovnaném duelu, poslední půlhodina
patřila zcela jasně domácím, kteří nakonec dokázali otočit vývoj utkání a vyhrát gólem v poslední minutě.

Pondělí 1. června 2020
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CESTY doma Sokolov
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fotbal

MINIŠPÍL

ZNÁMKA

Dlouho toužebně očekávaná jarní fotbalová sezóna pokračuje. V případě druhé
ligy spíše začíná, protože v březnu se
stihlo odehrát pouze jedno jediné kolo.
Když se podíváme na dosavadní výsledky
v obou profesionálních soutěžích, o rarity
a překvapení tu není nouze. V sobotu se to
rojilo zajímavými výsledky v první lize.
Favorizovaná Sigma podlehla poslední
Příbrami, ovšem pokud hrála podobně
jako v přípravě s eskáčkem, není se příliš
co divit. Ze statistik vyčnívaly dva „hokejové“ výsledky 7:1 a 5:0, kterými své
soupeře počastovala Plzeň, respektive Slavia. A to přitom ani Mladá Boleslav, ani
Jablonec nepatří do spodních pater tabulky. O úroveň níž se zrodilo překvapení
už v pátek, kdy Jihlava doma nestačila
na Varnsdorf, vzápětí Chrudim vyhrála
na Žižkově a Hradec Králové nedokázal
porazit Třinec. V Prostějově se naštěstí nic
nekalého nekonalo. Kdo zkusí vsadit na
překvapivé výsledky, může se stát ještě do
prázdnin zámožným občanem.

TOMÁŠ KALÁB
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GLOSA

Prostějov (tok) – Pouze z tribuny sledoval první domácí zápas po
restartu soutěže útočník David Píchal. „Měl jsem dlouhodobé problémy s kolenními vazy a nechci
nic uspěchat. V případě kolene se
to nevyplácí. Ale měl bych už začít
s pravidelným tréninkem,“ svěřil se
Večerníku mladý hráč, který by byl
v náročném zápasovém kolotoči trenérovi jistě platnou posilou.

Píchal
zaèíná trénovat

9(ÿ(51Ì.

RYCHLÝ
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LUKÁŠ
KANIA

PROSTĚJOV Fotbalisté 1.SK Prostějov mají pod novým trenérem
v jarní sezóně za sebou tři zápasy. Trenér Pavel Šustr si jimi stihl
pokrýt veškerou možnou statistiku, protože jeden zápas vyhrál,
jeden prohrál a jeden remizoval. Nastoupená cesta se zatím logicky nejlépe projevila v přípravných zápasech. Než začne nést
ovoce v důležitých„mistrácích“, ještě to chvíli potrvá.

Po úvodním týdnu je vše podle teoretických předpokladů. V Pardubicích se
s bodovým ziskem příliš nepočítalo, byť 5VąGNGEXÊV÷\PÆJQIÐNW2CVTKM5NCO÷PC é VGPVQMT¾V\RąÊOÆJQMQRWPCUVąGNKNLGP
(QVQ6QO¾w-CN¾D
odhodlání hráčů bylo samozřejmě jiné, UXÆJQURQNWJT¾éGXG\FK
to je jasné. A od velice slušivého bodíku opravdu nebyli daleko. Jenže se opět
prokázalo mnohokrát opakované úskalí
druhé ligy, respektive obrovský rozdíl
mezi touto profesionální a nejvyšší amatérskou třetí ligou. Ve Fortuna:Národní
lize se opravdu v zápasech s kvalitními
soupeři týmu naskytne třeba jedna jediná gólová šance. Pak je opravdu hodně -CRKV¾P ,CP 2QN¾M X RTQ P÷L PGVTCFKéPÊO
tenká linie mezi úspěchem a neúspě- JNCXKéMQXÆO UQWDQLK RąGF UQWRGąQXQW
DTCPMQW
(QVQ6QO¾w-CN¾D
chem. V případě eskáčka v Pardubicích
platilo bohužel to druhé. Šance využita V opačné situaci se Šustrovi svěřenci dovat, zvlášť když soupeř nepatří k těm
nebyla, nebyl ani bod, který by Haná- ocitli v domácím zápasu proti Vítkovi- nejsilnějším. Jenže právě tady se procím. Domácí prostředí velí naplno bo- kazuje, jak se realizačnímu týmu daří
kům z východu Čech dozajista slušel.

domácího gólmana Boháče aspoň vyprášil
dělovkou Stříž.
Trenér Šustr využil rozšířené možnosti střídání a hned o poločase poslal na hřiště Biolka se Susem místo Zapletala a Šteigla. Hosté
vstoupili do druhé půle přece jen ve vyšším
tempu a snaživě posílali centry do soupeřovy šestnáctky. Po jednom z rohových kopů
Slaměna našel dobře hlavu Suse, jenže míč
skončil mimo branku. Na druhé straně Bréda zlikvidoval přímý kop Čelůstky.
Obraz hry dostal přece jen jiné kontury
až po střídání Kroupy dvacet minut před
koncem. Po chvíli se ale dostal do brejku
opět Hlavatý, když se mu na pravé straně
otevřel dostatečný prostor. Zasekávačkou
se zbavil obránce, míč ovšem nasměroval
těsně vedle tyče. V podstatě z protiútoku
mohlo být vyrovnáno. Stáňa poslal mezi
dvěma obránci výzvu ke skórování Kroupovi, ten si obhodil gólmana, ovšem nebyl
dostatečně přesný v zakončení. Gólovou
pojistku pro domácí mohl dát dvanáct
minut před koncem Černý po dlouhém
nákopu ze standardní situace, míč padající
obloukem po břevno ještě vytěsnil mimo
brankový prostor Bréda. V závěru už domácí kontrolovali hubený náskok. (tok)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 18. KOLO

(1:0)

0

Branka: 23. Hlavatý. 5R]KRGÿt2UHO±%ODåHM
Hock. å.3ROiN3DãHN RED39 'LYi
ci: 152. Statistiky:VWĜHO\QDEUDQNXVWĜHO\

Jiøí KREJÈÍ - FK Pardubice:
„Před zápasem jsme měli obrovský respekt, protože jsme Prostějov viděli ve dvou zápasech. Od podzimu se proměnil příchodem nového trenéra, mužstvo je omlazené,
takže bylo jasné, že zápas bude fyzicky náročný. Druhý start sezóny situaci také neulehčil,
navíc každý soupeř k nám přijíždí s tím, že nemá co ztratit. První poločas byl z naší strany
velmi dobrý, škoda šance Hlavatého, mohlo to být veselejší. I ve druhém poločase jsme
mohli náskok pojistit, ale závěry takových utkání jsou vždy trochu nervózní. Soupeři
jsme dovolili jednu šanci, kterou naštěstí neproměnil. Myslím ale, že minimálně o ten
jeden gól si vítězství zasloužíme.“
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Vzhledem k tomu, že šlo o první utkání po tak dlouhé pauze, nebyla kvalita úplně taková,
jakou bychom chtěli. První půlku jsme nehráli tak, jak bychom ji chtěli hrát. Zbytečně jsme
měli strach, balóny jsme chtěli jen někam odkopávat. S takovým fotbalem můžeme těžko
uspět s takovým týmem, jako jsou Pardubice. Ve druhém poločase se to malinko zlepšilo,
ale naše hra stále postrádá kvalitu, jakou by mohla mít. Soupeř proměnil svoji velkou šanci,
my jsme bohužel tu, co jsme si vytvořili, nedali, a proto jsme prohráli.“

Pozápasové hodnocení trenérù

%UpGD±3DãHN .RXGHOND %LDOHN6FKXVWHU6WĜtå±3ROiN±6WiĖDâWHLJO 6XV 6ODPČQD 3HU
QDFNLM =DSOHWDO %LROHN ±5ROLQF .URXSD 
Trenér:3DYHOâXVWU

6HVWDYD3DUGXELF
PLPRURKRYpNRS\
%RKiþ±3URVHNâHMYO7RPO7ýHOĤVWND±-HĜiEHN±=LIþiN6ROLO+ODYDWê ýLKiN 3IHLIHU 3DL[DRGD
6LOYD ±3ýHUQê 7LVFKOHU 
Trenér:-LĜt.UHMþt
6HVWDYD3URVWčMRYD
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yy V rozhovoru těsně po přerušení
soutěže jste zapochyboval, jestli se
vůbec dohraje sezóna a objevíte
se ještě v prostějovském dresu.
Bylo to pro vás dodatečnou
motivací být dostatečně připraven na restart sezóny?
„Především mám platný
kontrakt s Prostějovem, takže mi jako profesionálovi nic
jiného nezbývalo než plnit to, co mi trenér
řekl. (úsměv) Ale samozřejmě jsem se chtěl

Tomáš KALÁB

rozloučit s prostějovským dresem na hřišti, takže
to určitě napomohlo k důkladné přípravě během
nucené pauzy.“
yy Pod novým trenérem si pomalu zažíváte
jiný, atraktivní styl hry, který se sympaticky
projevil třeba v utkání se Sigmou, ovšem v Pardubicích byl první poločas opět trochu jiný. Jak
velký je podle vás krok mezi naplněním trenérovy vize v přípravě a v mistrovském utkání?
„Už jsem těch příprav pár zažil a vždy je to o tom, že
příprava slouží k tomu něco si vyzkoušet a natrénovat. Mistrovské utkání ovšem odhalí víc problémů,
protože zápas logicky bývá o něčem jiném. Pak jde
o to dostat tu kvalitu, která v hráčích je, z nohou do

PROSTĚJOV Když se rozhodovalo o obnovení přerušené sezóny, byl
možná jedním z nejvíce napjatých hráčů. Když se profesionální kariéra
chýlí ke konci, je každá sezóna důležitá. Útočník Karel Kroupa (na snímku)
se připravil opravdu velmi dobře, přípravná utkání i těch dvacet minut
v Pardubicích jsou dostatečným důkazem. Dokonce měl na kopačce cenný
bod. Proč si ho eskáčko z východních Čech nakonec neodvezlo, vysvětlil zkušený hráč v exkluzivním rozhovoru.

hlav, přesvědčit je o tom, že to umíme, a věřit tomu,
že takovým herním systémem se dá uspět.“
yy V přípravě jste byl jediným střelcem na Slovácku, se Sigmou jste zařídil důležitou penaltu,
v Pardubicích jste měl na noze vyrovnání v jediné šanci zápasu. Je to odrazem aktuální herní
pohody?
„Pro utkání v Pardubicích jsme byli s trenérem
domluveni na střídání, do jaké míry mě využije
v domácím zápase s Vítkovicemi, záleží samozřejmě na něm. Doteď jsem se určitě cítil dobře, ale
v mém věku si každé ráno, když vstanu, mohu ho-

dit korunou, jak to bude, jestli se budu cítit dobře,
nebo ne. Nějaká pohoda být může, ale může být
také rychle pryč.“
yy Můžete se vrátit k té velké pardubické šanci
tváří v tvář gólmanovi?
„Dostal jsem takový krkolomný balón, podařilo se
mi jej přebrat tak, jak mě to v onu vteřinu napadlo.
Přebrání a zpracování bylo dobré, gólman mi samozřejmě rychle vyběhl naproti a já to měl na dlouhou
nohu. Jediná varianta, která zbyla, bylo zkusit jej na
dlouhou nohu přehodit. To se mi povedlo, ale šlo to
bohužel vedle brány.“

.DUHO.URXSD

SőLSRPtQi]NXåHQì

www.vecernikpv.cz

621'$
0,&+$/$
62%(&.e+2

PROSTĚJOV Už dříve byly kvůli epidemii koronaviru zrušeny
všechny raftové závody v České
republice až do poloviny června
včetně Mistrovství Evropy 2020, jež
mělo proběhnout 8. až 13. 6. v domácím prostředí Lipna a Roudnice
nad Labem. Nyní byla konečně po
delší době stanovena nová termínová listina s upravenými daty jednotlivých závodů.
Vyplývá z ní, že na mezinárodní scéně letos neproběhne ani druhý vrchol
v podobě světového šampionátu
v Číně (původně od 22. do 30. srpna 2020). „Tohle mistrovství však na

:::9(&(51,.39&=
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Tři kluby se už tradičně perou o florbalové body
do soutěžních tabulek, a sice největší SK K2 Prostějov, nejstarší FBC Playmakers Prostějov a jediný
neprostějovský zástupce – TJ Sokol Kostelec na
Hané-HK. Kluby takto spolu „válčí“ už jedno desetiletí, sezóna 2020/2021 ale může být pro všechny
tři převelmi důležitá. Pro některé pak zcela zásadní.
Asi nejvíce otázek směřuje do Kostelce na Hané.
Tamní klub už pět let nedisponuje žádnou mládeží.
Oddíl postupně výsledkově upadá, pouze členská
základna zůstává poměrně stabilní. U klubu se ale
trvale spekuluje, zda přihlásí tradiční dvě, nebo jen
jedno mužstvo a zda se rozhodne udržet si regionální ligu mužů, v níž Kostelec na Hané skončil
předposlední. Pokud by tak neučinil, je možné, že
někteří ambicióznější hráči zváží posílení SK K2
nebo jiného regionálního celku. Mohli bychom se
tak dočkat nemalých přesunů.
V případě SK K2 je otázka jednoduchá: Kam dál?
Klub dosáhl v posledních letech nemalých úspěchů
– vybojoval pro Prostějovsko po letech celostátní
soutěž, postupně získal všechny mládežnické týmy.
Kam tedy nasměřovat rozvoj? Nenarazil oddíl na
své limity?
Ty se naopak nyní snaží posunout Playmakeři. Ti
v roce 2014 ztratili mládež, o čtyři roky později se
rozloučili také s regionální ligou. Nyní ale přidali
dva mládežnické týmy a snaží se jít nahoru. S posílenou mládeží tak rovněž vyhlíží důležitou sezónu.
Ročník u všech tří klubů zkrátka ukáže, jaká a zda
vůbec je čeká budoucnost.
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Zajímavé spojení se rýsuje na fotbalové mapě Prostějovska. Společně by totiž měly nově nastupovat
hráči Skalky a Výšovic. Oddíly se dohodly na spolupráci s tím, že definitivně spojí své síly. Obce to mají
blízko, tamní kluby hrají stejnou soutěž. Někteří
hráči se navzájem znají. A případná rivalita? Ta šla
stranou.
Pro fotbal na Prostějovsku je to dobrá i špatná
zpráva. Ta dobrá je, že místo dvou zmírajících klubů je tady jeden, který může koncentrovat kvalitní
a aktivní hráče. A tím pozitivně přispět k fotbalové
úrovni celé II. třídy. Hráčům může prospět, že se
jim zvýší motivace – někteří naopak možná sáhnou
k úvahám, zda se jim pro velkou konkurenci vyplatí
fotbal hrát. A buď skončí, nebo se přemístí jinam
– po hráčích je nadále velká poptávka. Přiměřená
motivace ale uškodit nemůže.
Negativem naopak je, že na tomhle případě je vidět
důsledek snižujícího se zájmu o fotbal, zejména ten
„venkovský“. Kluby napříč okresem sužuje nedostatek hráčů, slučování (lepší varianta) nebo zánik
bez náhrady (ta horší) jsou pak důsledkem. A zde je
právě jedna z ukázek toho, co může v budoucnu čekat celý region. Zůstane třeba otázkou, jak dlouho
se podaří při současné situaci udržet existenci dvou
skupin ve III. třídě, stejně tak jakous takous kvalitu
toho, co se odehrává na hřišti. Krok, který udělaly
Skalka s Výšovicemi, ale má ambici prospět všem.
A třeba i některým lidem ve fotbale otevřít oči.

stanou v platnosti z loňska, takovým
malým vrcholem se tentokrát stane
aspoň národní šampionát koncem
září,“ vyložil Netopil.
Prostějovští vodáci momentálně trénují spíš individuálně. „Kromě toho
jsme se ale několikrát sešli i ke společné
přípravě, a to na plumlovské přehradě.
Na řekách se kvůli suchu a tím pádem
nízkým stavům vody nedá moc jezdit,
tak si občas zajezdíme na té přehradě. Každý dělá, co může podle svých
možností i motivace, tahle sezóna je
každopádně celkovou situací hodně
poznamenaná,“ povzdechl si Netopil.
(son)
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pro tréninky řeka Trnávka. Úvodní
závod ve sjezdu pak proběhne právě tam 20. a 21. června, následující víkend mohou zájemci využít
k přípravě na Víru. Načež přijde
prázdninová pauza a po ní rychlý finiš
celého ročníku: 22. a 23. srpna slalom
a sprint v Praze – Troji, 29. a 30. srpna
dva sjezdy na Lipně, 12. a 13. září slalom a sprint ve Vrbném, 26. a 27. září
MČR ve slalomu a sprintu na Trnávce.
„Půjde o jednotlivé závody nezapočítávané do tradičního seriálu Českého
poháru, který byl pro letošek zrušen.
Reprezentační nominace na mistrovství světa i Evropy pro příští rok zů-

PROSTĚJOV Koronavirus se zatím podařilo dostat pod kontrolu,
sport se vzhledem k tomu postupně vrací na scénu. Stranou tohoto
oživování nezůstává ani atletika
jakožto světová královna všech individuálních sportovních odvětví.
Dnes má svůj velký den díky 173
závodům konaným během pondělka 1. června na různých místech
České republiky. A jedno z těchto
klání proběhne od 14.00 hodin na
stadionku u RG a ZŠ města Prostějova ve Studentské ulici.
„Ještě během epidemie covid-19 vznikl
nápad uspořádat sto menších mítinků
v jediný den. Skoro všichni říkali, že je to
až moc odvážné, ale já odpovídal: pojďme tu výzvu zkusit. A vidíte, nakonec
se podařilo připravit téměř dvě stovky
závodů zároveň. Celé společnosti tím
dáváme vzkaz, že se snad vše vrací do
normálu,“ uvedl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
Apel od nejvyšší funkcionářské gene-

Hostování, ale také střídavé starty. To jsou dvě nejčastější formy působení hráčů u prostějovských
Jestřábů. Zejména loni to bylo hodně vidět, drtivá
většina plejerů nebyla v Prostějově na přestup, ale
právě jen jaksi dočasně. Než se jim objeví zajímavější
nabídka.
Jak se ukazuje, Prostějov v tomhle trendu bude pokračovat. Už během uplynulé sezóny zaznělo, že na
přestupy klub nemá peníze. A koronavirus tomu
samozřejmě nepřidal. Nabízí se tedy otázka zásadní,
pro prostějovský hokej možná až existenční – kde brát
hráče?
V minulosti Prostějov spolupracoval s řadou klubů.
Příkladem můžou být příchody z Mladé Boleslavi,
později z pražské Sparty nebo z naopak druholigového Šumperka. Jenže zde je najednou problém,
nabobtnání první ligy na 19 týmů způsobilo, že si jednotlivé celky z extraligy už našly partnera o patro níže
ať už na základě historické spolupráce a provázanosti,
nebo pro geografickou polohu – tedy krátké dojezdy.
A na Prostějov zbyl? Ano, nepopulární „černý Petr“.
Zůstává tedy otázkou, odkud budou Jestřábi vůbec
brát hráče. Užší spolupráce s extraligovým klubem?
Nereálná. S druholigovým? Pro snižující se kvalitu
soutěže nepravděpodobná. Snad jedinou neznámou
by mohlo být ještě Znojmo… Celkově to ale vypadá, že Prostějov čeká velký problém. A to zejména ve
chvíli, kdy bude muset narychlo reagovat na nečekané
díry v sestavě. Jestřáby zjevně nečeká vůbec jednoduchá sezóna. Je tedy nasnadě se ptát: jaké cíle budou
pro tým reálné?

rozdíl od úplně zrušené Evropy zcela
neodpískali. Místo toho bylo MS odloženo na příští rok, uskutečnit by se
mělo v podobném termínu,“ prozradil kapitán Raft teamu Tomi-Remont
Prostějov Zbyněk Netopil.
V kalendáři aktuální sezóny naopak
zatím zůstává Světový a Evropský pohár v Bosně a Hercegovině (4. a 5. července), ale vzhledem k přetrvávajícím
omezením ohledně cestování mezi
státy a hygienickým opatřením se nad
osudem tohoto klání vznášejí otazníky.
Co se týče termínovky v ČR, mohli
se raftaři těšit již na poslední květnový víkend, kdy byla k dispozici
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rality ČR podpořený závodnickými
hvězdami Barborou Špotákovou,
Pavlem Maslákem, Tomášem Staňkem i dalšími vyslyšeli také v Atletickém klubu Prostějov. Ten uspořádá
jeden ze 173 dnešních podniků sice
bez špičkových individualit a spíš
v komornějším rozsahu, ale i zdejší
akce se po nepříjemné době v područí nákazy hodně počítá.
„Uspořádáme jen dvě disciplíny, sprinty
na šedesát a sto padesát metrů. Zúčastní se výhradně členové našeho oddílu
všech věkových kategorií, abychom
se bez problémů vešli do limitu povolených tří stovek lidí. Totéž platí pro
krajský přebor družstev přípravek, který
na venkovním stadionku reálky organizujeme hned v úterý 2. června od 15.00
hodin. Protože v tomto případě dorazí více než dvě stě malých závodníků
a závodnic, bude přístup do areálu pro
veřejnost už od dvou hodin odpoledne uzavřený,“ informoval předseda AK
Prostějov Milan Čečman.
(son)

sport

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už
za pár dnů...
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UŽ BRZY!

Atletický závod
SPOLU NA STARTU
GQHVLY3URVWěMRYě
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ČTĚTE NA STRANĚ 34

PROSTĚJOVSKO K velké změně došlo v rámci Přeboru OFS Prostějov-II. třídy. Po týdnech spekulací už je vše jasné, Skalka
s Výšovicemi se slučují! Týmy, které od sebe dělí pouhé dva kilometry, tak spojí po letech vzájemných soubojů síly, aby přežily
současnou nelehkou situaci a udrželi alespoň částečně v obou místech. Večerníku to potvrdili zástupci obou klubů. Podle poskytnutých informací se o tomhle kroku uvažovalo už během podzimu. Stopka vystavená fotbalovým zápasům koronavirem
pak umožnila spojení klubů vyřešit už nyní.

Michal SOBECKÝ

VS.

SKALKA A VÝŠOVICE SPOJUJÍ SÍLY!

BYLI JSME
U TOHO
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Pondělí 1. června 2020

0Ġ5EXGHDÿ
Z Pardubic bez bodu, vyrovnání odmítl střídající exkapitán NRQFHP]iít

PROSTĚJOV V prvním utkání obnovené jarní sezóny fotbalisté 1.SK Prostějov na půdě lídra tabulky neuspěli.
V utkání 18. kola Fortuna:Národní ligy
sice prohráli nejtěsnějším rozdílem,
jenže výkon zejména v první půli zdaleka nesplňoval představy trenéra Šustra.
Zatímco domácí jednu ze svých šancí
proměnili, Hanáci svoji jedinou tutovku nikoli. Kroupa sice brankáře přehodil, ale míč směřoval těsně vedle tyče.
Pardubice nakonec umožnily vstup asi
třem desítkám fanoušků z místního „kotle“,
takže na stadionu panovala přece jen fotbalová atmosféra. Úvod byl hodně opatrný,
domácí se k prvnímu střeleckému pokusu,
a ještě nepřesnému, dostali až po deseti minutách hry. Paškův centr hlavu spoluhráče
nenašel, a tak se stupňoval tlak domácích
Pardubic. Pak domácí dobře zakombinovali po pravé straně, zbavili se dvou soupeřových obránců a přízemní centr tečí před
Brédou usměrnil na vzdálenější tyč, kde
vše ještě jistil dobíhající Čelůstka, záložník
Hlavatý – 1:0. Pokud už bylo eskáčko na
míči, kombinovalo v uctivé vzdálenosti od
domácího gólmana, poměrně dost útoků
také končilo v ofsajdové pasti. Rukavice

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2019/2020

Záměr nového trenéra je jasný a chvályhodný, zejména pak samozřejmě souzní
s dlouhodobou snahou přilákat na tribuny stadionu Za Místním nádražím více fanoušků prostějovského fotbalu. Nejlépe
to jde za ideálního propojení dvou předpokladů, když se dělají dobré výsledky,
a ještě k tomu se předvádí líbivá kombinační hra. O tu právě trenéru Šustrovi
jde, ale „vyždímat“ ji ze svých svěřenců se
zatím daří pouze v náznacích.

Tomáš
KALÁB

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Å.YDOLWXMHWőHEDGRVWDW]QRKRXGRKODY´

O osudu zápasu s Vítkovicemi rozhodly dvě dvojice
slepených branek

ZÁPASU

Î®VOR

<¾RCU UG N¾OCN wGUV OKPWV RąGF
RąGUV¾XMQW X FQD÷ MF[ CMVKXKVC GUM¾éMC
RQOCNWRQNGXQXCNC8VÆFQD÷RQEGPVTW
\NGXCCX\FWwPÆOUQWDQLKU$TÆFQWXT¾VKN
QFTCåGPÚ OÊé FQ DT¾P[ /CEGL -F[D[
UWFÊPGRQUQWFKNUKVWCEKLCMQPGUNWéKVGNPQW
URTCXKFN[CDTCPMCD[RNCVKNCD[ND[ULGF
PQDTCPMQXÚO P¾UMQMGO FTWJÚ RQNQéCU
RTQFQO¾EÊLGwV÷QOPQJQUNQåKV÷LwÊ

MOMENT
ZÁPASU

„První poločas byl z naší strany trochu
bojácný, neplnili jsme úplně to, co jsme si
řekli před zápasem. Soupeř nás za to potrestal šťastným gólem a dostal se do vedení. Ve
druhém poločase jsme, myslím, byli aktivnější
a víc se dostali do hry. Díky kvalitě soupeře,
která je oprávněná, protože Pardubice jsou
na prvním místě tabulky, jsme to měli těžké,
i když nějaké šance jsme si vytvořili. Nakonec
se nám nepodařilo vstřelit branku, a proto jsme
prohráli.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

jana poláka

aneb pohledem

OKÉNKO KAPITÁNA
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JAN
KOUDELKA

Brankářská jednička prostějovského eskáčka dostala v obou
zápasech úvodního týdne po jedné brance, přičemž ta v Pardubicích, která rozhodla o osudu celého utkání, byla hodně
smolná. Doma s Vítkovicemi sice při některých zákrocích
pro zkušené oko nepůsobil úplně nejjistějším dojmem,
ale během tlaku soupeře v druhém poločase zachoval svému týmu naději na úspěšný výsledek. Jedině tak
mohly v samém závěru padnout ještě další dvě branky.

MILOSLAV BRÉDA

TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
ESKÁČKO NA POČÁTKU DOBRÉ

32
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naše soutěž
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MQNQ
-NGPQXKEG PC *CPÆ t 8TEJQUNCXKEG 
*QTPÊ/QwV÷PKEGt2KXÊP·UVÊW*TCPKE
$t-QXCNQXKEG6QXCéQXtäGNCVQXKEG$
RQRGPCNV¾EJ4CFUNCXKEGt·LG\FGE
RQRGPCNV¾EJ1VCUNCXKEGt,G\GTPKEGRQ
RGPCNV¾EJ6TQWDM[t/QUVMQXKEG
&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
2KXÊP
    
6TQWDM[
    
4CFUNCXKEG
    
äGNCVQXKEG$
    
6QXCéQX
    
·LG\FGE
    
·UVÊ$
    
8TEJQUNCXKEG     
-NGPQXKEG
    
-QXCNQXKEG
    
,G\GTPKEG
    
*/QwV÷PKEG     
1VCUNCXKEG
    
/QUVMQXKEG     

FOTBAL

přemohl Brno 3:1 na mače, Děčín
potřeboval na těsné udolání Ostravy
dokonce maximální počet pěti bitev.
Hokejová Chance liga mužů ČR
2019/20 vrcholí finálovým bojem
mezi megafavoritem z Českých Budějovic a Přerovem coby největším
překvapením sezóny. Zatímco ve
vstupním střetu zvítězil Motor 4:2
bez větších problémů, napodruhé se
stejný výsledek zrodil mnohem komplikovaněji, neboť Zubři ještě v 59.
minutě drželi plichtu 2:2. Pak skóroval exprostějovský kapitán Matouš
Venkrbec, čtvrtý kus přidali Jihočeši
při power-play do opuštěné klece a zápasově tak vedou 2:0.
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FOTBAL
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MQNQ
/QJGNPKEGtèGTPQXÊT·UVÊW*TCPKEtiVGTPDGTM
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1. Šternberk
20 0 1
65:20 60
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– CHANCE LIGA
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UŽ BRZY!

Veškerý sport se kvůli pandemii
koronaviru před takřka třemi měsíci úplně zastavil. A podle současného vývoje zdravotní situace
je zřejmé, že navzdory postupně
uvolňovaným nařízením vlády ČR
se (kromě vrcholového fotbalu
+ nohejbalu) ještě nějakou dobu
nerozběhne. Do chvíle, než se tak
stane, pro vás máme VIRTUÁLNÍ LIGU VEČERNÍKU! V rámci
ní můžete sami určovat výsledky
vybraných kolektivních soutěží
2019/20 s týmovými zástupci našeho regionu tak, jak by podle vašeho názoru měly dopadnout.
Princip je následující. Všechno
sportovní zápolení bylo vinou CO-

-$.6(0µl(7(=$32-,7"

VID-19 utnuto v týdnu od 9. března. My teď v každém vydání Večerníku zpětně zveřejňujeme seznam
vybraných zápasů námi zvolených
soutěží vždy za jeden hrací týden,
v dnešním sedmém kole tedy za
období 20. až 26. dubna. A vy máte
za úkol stanovit výsledky jednotlivých utkání podle vašeho vlastního názoru.
Nejde tedy o klasické tipování,
neboť se teď vlastně nic reálně nehraje. Přístup k určování rezultátů
ale můžete každopádně zvolit různý. Buď se pokusíte o maximální
objektivitu a duely pomyslně „dohrajete“ tak, jak by s nejvyšší pravděpodobností mohly dopadnout.
Nebo zvolíte fanouškovský přístup
s rozumně zvolenou mírou upřednostnění mančaftů Prostějovska.
Či se můžete naším projektem jen
vyloženě bavit bez nějakého velkého přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy
Večerníku budou všichni zástupci z řad široké veřejnosti, kteří se
chtějí zapojit, doplnění o porotu
složenou z členů naší redakce.
Z veškerých „hlasů“ následně vypočítáme přesný průměr všech
výsledků daného hracího týdne
a ty zveřejníme v dalším vydání
Večerníku společně s dopočítanými tabulkami jednotlivých
soutěží i s vybranými zápasy na
nový týden. Takovým způsobem
pojedeme týden za týdnem a reálně neuskutečněné mače společně
dohrajeme tímto virtuálním způsobem třeba až do konce jinak (z)
rušených soutěží.
Ne každý pochopitelně rozumí či
holduje všem sportům, proto nikoho nenutíme stanovovat výsledky
veškerých námi vybraných soutěží.
Nezbytným minimem je určit alespoň jednu soutěž, ovšem pokud
chcete „nasázet“ kompletní porci
střetnutí, nic vám nebrání.

Své výsledky pro sedmý hrací týden
posílejte na e-mailovou adresu:
marek.sonnevend@email.cz
Doručit můžete také hlasovací lístky
do schránky po pravé straně vedle vchodu do naší redakce v ulici
Vápenice 19, Prostějov.
Uzávěrka hlasování 7. kola Virtuální
ligy Večerníku je v pátek 5. června ve
20.00 hodin.
Snad vám tato naše nová
soutěž přinese co nejvíc
příjemné zábavy!

ny okresní soutěže dospělé kategorie, protože jarní část otevřely obě
III. třídy.
Třetí díl přidali nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov v 1. lize družstev mužů
2020, přitom už podruhé za sebou
(týden 
ĺ7o
remizovali 5:5. Tentokrát předvedli
o7Ɛƒ -ő
m
0
infarktovou řež na svém kurtu s ČesƐƖĺ7
kým Brodem, v aktuálním pořadí
zůstali čtvrtí.
( 
V nadcházejícím 7. dílu Virtuální
ŋ&  *$! 
ligy Večerníku uzavřeme play-off
volejbalistek, hokejistů i korfbaƑƏƐƖņƑƏķ+Ŋ
listů, vyřazovací fáze pokračuje
(KP¾NGtC\¾RCUUÆTKG
basketbalistům, jako všem fotbaiGNO[$TPQt1NQOQWE
listům a nedávno započatý ročník
1NQOQWEtiGNO[$TPQ
5VCXUÆTKGiGNO[$TPQt1NQOQWE
nohejbalistům. Jednu dohrávku
PCWVM¾PÊ
mají na pořadu boxeři, na scénu se
1VąGVÊOÊUVQtC\¾RCUUÆTKG po delší pauze vracejí házenkáři.
1N[OR2TCJCt8-2TQUV÷LQX
Za uplynulý týden jsme vylosovali
8-2TQUV÷LQXt1N[OR2TCJC
tyto tři výherce našich cen: Stani5VCXUÆTKG1N[OR2TCJC
slav Kořínek (Prostějov), Oldřich
t8-2TQUV÷LQXPCWVM¾PÊ
Lošťák (Prostějov) a Antonín Dušek (Prostějov). Předání cen devíti výhercům za poslední tři týdny
" $
proběhne ve čtvrtek 4. června od
ŋ !$(&ࡡ 15.30 hodin v sídle redakce (ul.
ƑƏƐƖņƑƏķ+ō
Vápenice 19, Prostějov).
Čtěte Večerník, a pokud chcete, do
2ąGFMQNQt
naší VLV se aktivně zapojte!
C\¾RCU[UÆTKÊ

Co nového v nižších fotbalových
soutěžích? Paráda regionálních zástupců v krajském přeboru, kde druhá Lipová, suprově rozjetá, setnula
čtvrtý Medlov 2:0 a Kralice na Hané
vydřely jedenáctou pozici i další odskočení sestupovým postům výhrou
2:1 nad Opatovicemi. V I.A třídě Čechovice (2:1 nad Kojetínem) o skóre
předběhly dosud třetí Konici (3:2
po penaltách v derby na pažitu Protivanova). Skupině A I.B třídy stále
vládne Pivín zásluhou triumfu 3:1
v Horních Moštěnicích, naopak čtvrtá Haná Prostějov v grupě B ztratila
vinou penaltového podlehnutí 2:3 ve
Velkém Týnci. Hrají se také již všech-

&uࣂ;m࣐
vѴ;7h

Fotbalisté 1.SK Prostějov si ohromně
pomohli ve Fortuna:Národní lize mužů
ČR 2019/20. Ve vloženém středečním
dějství vyloupili trávník Varnsdorfu 2:1
a totožným poměrem si pak v sobotu
poradili i na vlastní půdě s Líšní. Což
je vyneslo až na osmé místo průběžné tabulky těsně za Ústí nad Labem!
Pardubická štika sice zůstala v čele, ale
klopýtla 1:2 na Dukle Praha, a druhá
Zbrojovka Brno už ztrácí jediný bodík
po vyšachování Líšně venku i Jihlavy
doma shodně 3:1. O barážovou třetí příčku vyrovnaně zápolí zmíněné
mančafty Dukly a Jihlavy společně se
Žižkovem a Hradcem Králové, jejichž
vzájemné utkání dopadlo 2:2.

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋѵĺ

Volejbalistky VK Prostějov dolují
v úplném závěru UNIQA extraligy
žen ČR 2019/20 poslední zbytky
svých sil. V sérii o bronz vynahradily
úvodní porážku 1:3 z Olympu Praha
domácím triumfem ve druhém střet-

– FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
MQNQ
5QMQNQXt·UVÊPCF.CDGO&WMNC2TCJCt2CT
FWDKEG8ÊVMQXKEGt8NCwKO8CTPUFQTHt5-
2TQUV÷LQX.ÊwGÿt$TPQ6ąKPGEt8[wGJTCF
*TCFGE-T¾NQXÆtäKåMQX%JTWFKOt,KJNCXC
MQNQ
2CTFWDKEGt8CTPUFQTHäKåMQXt6ąKPGE5-
2TQUV÷LQXt.ÊwGÿ·UVÊPCF.CDGOt&WMNC2TCJC
 5QMQNQX t 8ÊVMQXKEG  $TPQ t ,KJNCXC 
8[wGJTCFt*TCFGE-T¾NQXÆ8NCwKOt%JTWFKO
&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
2CTFWDKEG
    
$TPQ
    
&WMNC2TCJC
    
äKåMQX
    
,KJNCXC
    
*-T¾NQXÆ
    
·UVÊ
    
2TQUV÷LQX
    
.ÊwGÿ
    
6ąKPGE
    
8[wGJTCF
    
%JTWFKO
    
8NCwKO
    
8CTPUFQTH
    
5QMQNQX
    
8ÊVMQXKEG
    

FOTBAL

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

nutí rovněž 3:1 díky obratu z 0:1 na
sety režírovanému skvělou blokařkou
Nikolou Stümpelovou. A protože se
o 3. místo hraje pouze na dva vítězné
duely, rozhodne definitivně třetí zápas
v české metropoli. Dokonají mladé
Hanačky nádhernou senzaci? Nerozhodně 1:1 na utkání je to zatím i ve
finále mezi Šelmami Brno a Olomoucí, když oba silné celky též uspěly na
vlastní palubovce.
Basketbalisté BK Olomoucko měli
volno, neboť se chystali na čtvrtfinále
Kooperativa NBL mužů ČR 2019/20
proti Pardubicím. Soutěž pokračovala
předkolem play-off, jež přineslo velká dramata. Výběr Ústí nad Labem

v týmových sportech s účastí družstev Prostějovska

PROSTĚJOV Virtuální liga Večerníku, v níž hlasuje část naší
redakce a sportovní nadšenci z řad široké veřejnosti, dorazila
kpůltuctuuskutečněnýchkol.Všichnispolečnějsmeurčilivýsledky 6. dějství naší nové soutěže, jejíž představení, pravidla
i konkrétní rezultáty najdete níže. My se teď pojďme podívat,
jak to tentokrát dopadlo! Originální, výjimečná a hlavně ryze
regionální VIRTUÁLNÍ LIGA PROSTĚJOVSKÉHO VEČERNÍKU
je v plném běhu. Buďte u toho s námi a zapojte se!

kdo určí,

Buďte to vy, jak mají dopadnout vybrané soutěže

A fotbalové eskáčko skočilo do horní poloviny druholigové tabulky

Volejbalistky jsou jediné vítězství od extraligového bronzu!
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Prostějovská tenistka Petra Kvitová by chtěla být maminkou a mít salon krásy
PRAHA, PROSTĚJOV Téměř devadesátidenní zápasovou přestávku ukončila tenistka Petra Kvitová
(na snímku) na pražském turnaji
O pohár prezidenta ČTS, na kterém se představila takřka kompletní tuzemská špička. V komorní atmosféře bez diváků, s omezeným
počtem rozhodčích i sběrači v bílých rukavicích. A také s lahví dezinfekce mezi lavičkami u empiru.
Ustupující pandemie koronaviru
hodně změnila zaběhnuté návyky. Aktéři zápasů si po posledním
míči klepali u sítě raketami, stisk
ruky s rozhodčím vystřídalo pokývnutí hlavou. „Pochopitelně mě
mrzí, že na tribunách chybí diváci,
ale beru to tak, že se snad pomalu
tenis a s ním celý svět zvolna vrací
do normálu. Jako signál a naděje
všeobecného uklidnění,“ nechala se slyšet dvojnásobná vítězka
Wimbledonu a čerstvá premiantka klání pod patronací nejvyššího
muže českého tenisu. Přes zdravotní problémy s předloktím nakonec našla výbornou formu, když
postupně porazila Krejčíkovou, Siniakovou i Muchovou a neztratila
při tom ani set.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Ladislav
VALNÝ

20052910872

yy Ví se o vás, že jste zápasový typ
a soutěžní duely vám hodně chyběly. Jaké byly ty na turnaji O pohár
prezidenta ČTS před prázdnými
tribunami? A jak jste si celé klání
užila?
„Někdo mi spočítal, že jsem bez utkání byla sedmaosmdesát dní. To je
v našem sportu hodně dlouhá doba.
Takže každý zápas je dobrý, i když
vše bylo takové zdrženlivější. Ovšem
pořád lepší než hraní o body na tréninku. Jsem ráda za každou příležitost hrát doma. Tenis mě baví a mám
radost, když vidím usmívající se lidi.
Doufám, že jsem svým výkonem
k nějakým úsměvům přispěla. Jsem
opravdu strašně ráda, že se něco děje
a že jsem zvládla odehrát tři zápasy. Je
to hezké zpestření nejen pro hráčky,
ale i pro fanoušky. Snad se tenisový
svět začíná vracet do normálu.“
yy Přestože ochozy a asi ještě nějakou dobu budou prázdné?
„Musím přiznat, že jsem se docela té
atmosféry bála. Nevěděla jsem, jaké to
bude. Publikum je pro nás nejdůležitější, žene nás dopředu. Bylo to zvláštní. Po povedené výměně nepřišel žádný potlesk. Doufala jsem, že alespoň
trenér trošku zaplácá. A nic.“ (smích)

Jednou bych
h chtěla být maminkou
a mít děti. Mám je strašně ráda.
A k tomu možná
ožná salon krásy. Baví
mě kosmetika,
ka, třeba to zkusím...
oti
yy Během prvního utkání proti
uBarboře Krejčíkové kouče zastoupil alespoň jeden malý sběrač...
ed„Jo, byl roztomilý. (usměje se) Po jedkl:
nom prohozu jsem slyšela, jak řekl:
ch
‚Hezkýýý‘. Na běžném turnaji bych
si asi sama zakřičela radostí. Tady to
nějak nešlo. Ale alespoň někdo to
ocenil.“
yy Často se sama povzbuzujete, to
ní
také odpadlo. Nešlo vám hecování
z pusy?
„Tak nějak. Sama jsem se přistihla, že
íct
jsem se chtěla povzbudit, něco říct
m,
nahlas. A pak jsem se zasekla. Nevím,
ná
jestli to je dobře, nebo ne. Možná
bych hrála o něco lépe, kdybych se
rzí
vyhecovala. Je to takový výkon. Mrzí
mě, že se hraje bez lidí.“
atyy Příznivci vás vždy dokázali pattat
řičně vybudit. Bylo obtížné dostat
ze sebe bez nich kvalitní výkon?
y
„Když jdu na kurt, chci pokaždé vyvíhrát. Na tom se nic nezměnilo. Chvílemi to bylo ale složité. Stála jsem na
ď!‘
returnu a říkala si: ‚Tak se soustřeď!‘
A moc to nešlo. V důležitých momentech to ještě šlo. Ale vybudit se
ně
do zápasového módu se mi úplně
du
nepodařilo. Zápasy byly opravdu
ylo
zvláštní. Už jen tím, že obsazení bylo
výhradně české. Na druhou stranu je
skvělé, kolik výborných hráček máme
a že se mohl uspořádat špičkově obsazený turnaj.“
yy Ale jiný v řadě aspektů. Co jste
říkala na omezený počet lidí na
kurtu?
„Na menší počet rozhodčích jsme si
rychle zvykli, přestože to byla změna.
A ručník na kurt jsem si prostě nebrala. Sběrači nám je nesměli podávat
a nechtělo se mi pro něj pořád někam
chodit.“
yy A co pozdrav u sítě po střetnutí?
„To bylo docela divné... Před prvním
turnajovým zápasem jsme si s Barčou
Krejčíkovou řekly, že si pinkneme
raketami místo podání ruky. Ale pak
jsme se nějak nemohly sehrát a chvilku nám to trvalo. Všechno je prostě
trošku jinak...“
yy Dalo by se tímto způsobem hrát
delší dobu?
„Všechny jsme rády, že turnaj proběhl. Dostaly jsme se na kurt, výkony
šly postupně nahoru a zápasy měly
opravdu dobrou úroveň. Za to jsme

vděčné. Po té
dlouhé
pauze
jsem se těšila, tenis
mi chyběl. Ovšem
kdyby mělo být bez
lidí US Open nebo French Open, tak to bych se přimlouvala za to, aby se vůbec nehrálo. Fanoušci jsou naším motorem
a bez něj to dlouhodobě nejde.“
yy Turnaj jste vyhrála, přičemž
nechybělo málo a vůbec jste nenastoupila...
„Dva dny před začátkem mi začalo
tuhnout předloktí, podobně jako
vloni před French Open. Proto jsem
v pondělí netrénovala, kdy měl být
trénink pro novináře. Čekala jsem
na verdikt pana Koláře, ten ale řekl,
že to nějakým způsobem zvládnu.
Jsem zvyklá hrát pod prášky. Naštěstí to dobře dopadlo.“
yy Z čeho pocházejí vaše problémy?
„Loni jsem myslela, že to bylo antukou a těžšími míči. Když jsem začala
hrát teď na body a zvyšovala se zátěž,
tak jsem do toho víc chodila a švihala, tak se to někde muselo objevit.
Levou ruku mám operaci, takže to
asi už nebude, jak to bývalo.“
yy Finále jste měla až na pár okamžiků pod kontrolou, nejvíce vás
asi narušil déšť…
„Skoro celý druhý set jsem koukala
nad hlavu, co se to tam žene. Podle

předpovědí mělo něco přijít, modlila jsem se, abychom zápas stihly. Nakonec to ale nevyšlo a s Kájou jsme
musely do šaten. Přišlo mi to jako
například Wimbledon, tam jsem zažila už několik přerušených zápasů.
Ale i tak bylo finále super.“
yy Od stavu 1:3 v prvním setu získala osm her v řadě.
„Nezačala jsem špatně, v prvním
gamu jsem měla brejkboly, ale Kája
to vzala na svou stranu. Já se pak začala lépe hýbat, lépe jsem podávala,
hrála jsem tvrdší údery a už to jelo
samo. I když nikdo z nás netrénuje
úplně na sto procent, myslím, že to
bylo dobré zpestření.“
* Co pro vás bylo na turnaji nejzvláštnější?
„Na hodně Češek v turnaji už jsme
zvyklé, takže to ne. (smích) Byly to
roušky, rukavice, zápasy bez podávání rukou, diváků a atmosféry, na
jakou jsme zvyklé. Ale nakonec se to
povedlo, i kluci měli svůj turnaj, kde
se ukázali mladí talenti.“
yy Jak jste vůbec trávila poslední
týdny?
„Vyplnila jsem si čas, jak se dalo. Prací
v bytě, koukáním na filmy nebo četbou. Ale současně jsem se udržovala
v kondici. Cvičením nebo běháním,
což mi obvykle zabralo půl dne.“
yy Máte dny, kdy se vám nechce
dělat vůbec nic?
„V běžném režimu ani ne. Je to trochu rutina. Prostě vstanu a jdu dělat
co obvykle. Hlavně v dětství to někdy bylo jinak. Tatínek mě musel
občas přinutit jít na trénink. To pak
nebylo ideální a maminka po návratu všechno uklidňovala.“ (úsměv)
yy Tatínek byl vaším prvním trenérem. Byl náročný?
„Docela ano. Byl samouk, sám se
tenis naučil hraním o zeď. Hodně
o něm četl, všechno studoval. Ke
stejnému sportu přivedl i mé dva
bratry, já byla třetí a dotáhla to nejdál. Takže jeho přísnost se vyplatila.
Jako malou mě ale nepřipravoval
na nějaký profi tenis. Občas jsem

yy Takže platí úsloví
ús
skromností
k úspěchu?
„No, potřebujete toho
t
víc. Neumím
ani pořádně zanaly
zanalyzovat, co všechno
se pod současné výsledky
v
podepsalo. Něco mi bylo dáno jako talent
a píle. Měla jsem také štěstí na lidi
kolem. Hodně mi pomohli, každé
spojení mě posunulo.
posunu K tomu jsem
se naučila využív
využívat své přednosti.
Třeba to, že ve finále
finá vždy hraji lépe
než v prvním kole,
kole pokaždé v sobě
objevím něco nav
navíc. To mi v klíčových zápasech často
čast pomohlo.“
yy Ta touha po úspěchu?
ús
„Mohlo by se to tak pojmenovat.
Když jsem na kurt
kurtu a hraji rozhodující zápas, myslím jen
je na vítězství. Na
peníze za triumf vůbec.
vů
Ani na body,
ty řeší trenér. Vidí
Vidím jen ten pohár.
Z vidiny, že ho můžete
m
zvednout
nad hlavu, se m
můžou kolena roztřepat. I to jsem se naučila docela
zvládat.“
yy Umíte si
s představit, že
ten tenisový
tenisov život jednou
skončí?
„Ale umím.
umím Vím, že to přijde. Kdyb
Kdyby skončil hned
teď, nějak bych to zvládla.
Řekla bych
by si, že kariéra
byla vážn
vážně dobrá. Každému se nnepovede vyhrát
dvakrát W
Wimbledon a být
druhý nna světě. Ale přece
jen bych ještě chtěla něco
dokázat
dokázat. Ještě nějaký pocit vítězství
vítěz
bych si přála
zažít. Nejlepší
N
by bylo vyhrát je
ještě nějaký grandslamov
slamový titul.“ (usměje
se)
Foto: internet
yy V březnu jste měla
třicet. Začínáte přePro rodinu to bylo těžké, najednou mýšlet o tom, jak dlouho ještě chceodešla jediná dcera. Pro taťku to bylo te hrát na nejvyšší úrovni?
také složité. Zvykal si na to, že mě vede „To víte, že ano. Před lety jsem si
někdo jiný než on.“
sama říkala, že až budu mít třicet,
yy Vzpomínáte často na své začátky? tak už tenis hrát nebudu. Připadalo
„To zase ne. Nedávno jsem ale byla mi to strašně daleko a teď je to tady.
na kurtu, kde jsem začínala. Celý Rychle to všechno uteklo. Pár let
areál dnes nese mé jméno, před lety bych ještě chtěla zvládnout. Uvidíale všechno vypadalo jinak. Byly me, jak na tomu budu se zdravím.
tam jenom dvě buňky na převlékání. Zatím všechno drží. Končit nehodNa záchod se muselo za boudu nebo lám, na to mám tenis příliš ráda. Ještě
do nedaleké sokolovny.“ (směje se)
chci na své cestě chvíli zůstat.“
yy Přispěly složité začátky k poz- yy Takže nemáte žádné představy
dějším velkým triumfům?
o tom, co bude po konci kariéry?
„Všechno souvisí se vším. Dodnes „Představy pochopitelně mám. Jen
třeba platí, že jsem nikdy nerozbila ra- to vše přichází postupně a přirozeketu. Byla jsem k tomu vedená. Doma ně. Jednou bych chtěla být maminnebyly peníze nazbyt a na nové rakety kou a mít děti. Mám je strašně ráda.
by prostě nebylo. Táta by raději skrečo- A k tomu možná salon krásy. Baví
val zápas, než abych ji rozbila.“
mě kosmetika, třeba to zkusím.“
nechápala, proč nemůžu
s holkama na bazén,
ppochopila
poc
hopila jsem to až
později.“
yy Po přestupu
do Prostějova?
„Přesně tak. Byla
to velká změna.
Trošku jsem měla
strach, jestli to
zvládnu. Byla jsem
poprvé sama, ale
dopadlo to dobře.

vizitka
PETRA KVITOVÁ
✓8. března 1990 v Bílovci
✓česká profesionální tenistka,
dlouholetá hráčka TK Agrofert Prostějov
✓do profesionálního tenisu vstoupila
v roce 2006
✓ na okruhu WTA vyhrála sedmadvacet turnajů ve dvouhře žen,
v rámci ITF zvítězila na sedmi singlových událostech
✓ dvojnásobná vítězka Wimbledonu (2011 a 2014), finalistka
Australian Open (2019), semifinalistka French Open (2012),
dvojnásobná čtvrtfinalistka US Open (2015,2017)
✓ v roce 2011 zvítězila na Turnaji mistryň a Ženská tenisová asociace
ji na konci sezóny vyhlásila hráčkou roku, Mezinárodní tenisová
federace pak mistryní světa ve dvouhře
✓ na letních olympijských hrách v Riu de Janeiro získala bronzovou
medaili ve dvouhře
✓ na žebříčku WTA byla nejvýše klasifikována na 2. místě (31. října 2011)
✓ v letech 2011 a 2014 zvítězila v anketě Sportovec roku České republiky
✓ šestkrát byla členkou vítězného fedcupového týmu České republiky
(2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018)
✓ v roce 2012 uspěla na Hopman Cupu
✓ v letošní sezóně si zahrála ve finále v Dubaji a vyhrála turnaj ve Stuttgartu
✓ během kariéry vydělala na okruhu WTA Tour 31 838 378 amerických
dolarů, což jí k 2. březnu 2020 vyneslo 6. místo v historickém žebříčku
✓ od poloviny prosince 2016 ji trenérsky vede bývalý tenista Jiří Vaněk,
největší úspěchy slavila pod Davidem Kotyzou
zajímavost: s TK Agrofert Prostějov desetkrát vyhrála mistrovství republiky extraligu smíšených družstev a od 4. července 2011
je doživotní čestnou členkou
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8ÊV÷\PÚP¾XTCV-XKVQXÆ
PRAHA, PROSTĚJOV Pozici nasazené jedničky potvrdila na turnaji O pohár prezidenta ČTS Petra
Kvitová. V souboji osmi elitních
domácích tenistek vyhrála členka
TK Agrofert Prostějov všechny tři
zápasy a ve finále porazila Karolínu
Muchovou z I.ČLTK Praha. Mezi
muži překvapivě dominoval domácí hráč pražské Sparty Michael Vrbenský, který ve finála zdolal jedno
z prostějovských želízek Zdeňka
Koláře. Český tenis ukázal, že je po
koronoavirové pandemii zpět.

„Viděli jsme kvalitní zápasy, díky
přenosům se náš tenis představil
i v zahraničí. Zápasy vyslaly signál, že
náš sport se vrací,“ uvedl po turnaji
prezident Českého tenisového svazu
Ivo Kaderka.
Mezi ženami uspěly favoritky. Kvitová postupně porazila Barboru
Krejčíkovou, Kateřinu Siniakovou
a v duelu o vítěznou trofej Muchovou. Ta si ve čtvrtfinále poradila
s Kristýnou Plíškovou a pak také
s Barborou Strýcovou „Turnaj byl
hezký. Až na vynucenou přestávku

7(1,629ê7851$-232+É535(=,'(17$þ76
MUŽI
Dvouhra – čtvrtfinále: Kopřiva
(TK Agrofert Prostějov) – Rosol
(TK Sparta Praha-2) 7:6, 6:3; Kolář
(TK Agrofert Prostějov) – Forejtek
(Plzeň) 6:3, 7:5; Vrbenský (TK
Sparta Praha) – Veselý (TK Agrofert
Prostějov-1) 4:6, 6:3, 10:4; Lehečka
(TK Agrofert Prostějov) – Macháč
(TK Sparta Praha) 7:6, 1:6, 10:6.
Semifinále: Kolář – Kopřiva 6:3, 7:6;
Vrbenský – Lehečka 6:2, 6:3. Finále:
Vrbenský – Kolář 6:4, 6:7, 10:8.

ŽENY
Dvouhra – čtvrtfinále: Muchová
(I.ČLTK Praha-2) – Kristýna
Plíšková (TK Sparta Praha) 6:3, 6:4;
Strýcová – L. Fruhvirtová (obě TK
Sparta Praha) 6:1, 7:5, Kvitová (1)
– Krejčíková (TJ Slovan Ivančice)
7:6, 6:2, Siniaková (TK Sparta
Praha) – Hradecká (I.ČLTK Praha)
6:3, 6:4. Semifinále: Muchová –
Strýcová 6:1, 4:6, 10:6; Kvitová –
Siniaková 7:5, 6:4. Finále: Kvitová
– Muchová 6:3, 6:3.

kvůli dešti ve finále vše vyšlo parádně. Každý den jsem hrála, to je pozitivní. A jsem ráda, že to pořád mám
v ruce i po karanténě,“ těšilo vítěznou Kvitovou, která ve finále od
stavu 1:3 v první sadě vyhrála osm
her v řadě, a to jí přineslo celkový
triumf. „Na začátku jsem vedla 3:1,
poté to ode mě bylo takové ospalejší. Petra hrála rychle a já nestíhala.
Po pauze jsem chtěla něco udělat
se zápasem, vyhrála jsem dva gemy.
Za stavu 3:4 jsem si zvrtla ten kotník, pak už jsem chtěla být z kurtu
co nejdříve pryč,“ řekla Muchová,
dcera prostějovského rodáka a bývalého vynikající fotbalisty Josefa
Muchy.
Mezi muži se radoval Vrbenský,
který v dramatickém finále přehrál
Zdeňka Koláře 10:8 v supertiebreaku. „Finále jsem si moc užil, bylo
vyrovnané až do samého závěru.
„Porazil jsem tři žebříčkově lépe postavené hráče, jsou to pro mě cenná
vítězství. Vyhrál jsem o dva míčky,
jinak to bylo hodně vyrovnané. Nastoupil jsem nervózně, prohrával
jsem, pak jsem Zdendovi vzal podání a cítil jsem se lépe. Jsem rád, že
jsem tady odehrál tři skvělá utkání,

Foto: www.tenisovysvet.cz

snad na to navážu,“ řekl vítěz.
„Je to pro mě bolestivá porážka, ale
budu se snažit na sobě makat dál,
abych byl silnější. Finále přineslo
kvalitní zápas. Předvedli jsme dobré
výkony a pěkné výměny. Bohužel mi
to nevyšlo, i tak jsem si to užil. Bolavá

ruka mě omezovala všechny tři dny,
ale nechci se na to vymlouvat. Výkon Michaela byl vynikající,“ uznal
Kolář.
Nejvýše nasazeným hráčům se na
turnaji nedařilo. Favorit z TK Agrofert Prostějov Jiří Veselý prohrál

hned v 1. kole, stejně jako sparťan
Lukáš Rosol, jehož přemohl další hráč prostějovského klubu Vít
Kopřiva. Čtvrtý do party z Hané Jiří
Lehečka nejdříve zdolal domácího
Macháče, aby v semifinále podlehl
pozdějšímu vítězi Vrbenskému. (lv)

PROSTĚJOV Oddíl TJ Sokol
I Prostějov uspořádá v rámci výročí padesáti let závodního nohejbalu v Prostějově Přebor firem
v nohejbale trojic 2020. Příznivý vývoj epidemie koronaviru
to umožní, proto proběhne ve
dnech 10. a 11. června od 16.00
do 21.00 hodin na kurtu u sokolovny na Skálově náměstí.
Za každou firmu se může přihlásit
jedno družstvo, případně i dva týmy,
které před zahájením soutěže předloží soupisku s potvrzením své firmy, že
hráči jsou zaměstnanci dané společ-

nosti. Kolektivy na prvních místech
obdrží věcné ceny, občerstvení v průběhu turnaje bude zajištěno přímo na
místě.
Přihlášky do nohejbalového Přeboru firem je potřeba zaslat nejpozději do 2. června (zítra už je
tedy uzávěrka!) na e-mailovou adresu: benes.nohejbal@seznam.cz
Hlásit se je možné také telefonicky na čísle 736 536 930. Vzhledem
k rychle se blížícímu termínu akce
máte poslední možnost se přihlašovat, obratem pak každý účastník
obdrží propozice turnaje.

„Po loňské premiéře organizujeme
tuto soutěž pro firmy z celého Prostějovska již podruhé a pevně věříme,
že v našem regionu je dost vyznavačů tohoto ryze českého sportu se
zájmem o účast v daném přeboru.
Proto se znovu těšíme na nohejbalové zápolení firem a doufáme, že
nás jako pořadatele nezradí počasí.
Podstatné teď samozřejmě je i to, že
se situace s nákazou covid-19 vyvíjí
poslední dobou příznivě a tím pádem zůstává v platnosti stanovený
termín,“ uvedl hlavní organizátor
Richard Beneš.
(son)
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Foto: www.opoharprezidentacts.cz

PROSTĚJOV Jediné utkání absolvoval na turnaji O pohár prezidenta ČTS Jiří Veselý (na snímku). Česká tenisová jednička
překvapivě prohrála s Michaelem Vrbenským, z toho si těžkou
hlavu nedělala. Veselého spíše sužuje nejistá budoucnost.
„Nikdo neví, co bude, kdy začněme pořádně hrát,“ trápí prostějovského tenistu.

yy Turnajová pauza je už dlouhá.
Je těžké jen trénovat?
„Docela ano. Pochopitelně tenis
hrajete pro radost a to bez tréninku
nejde. Jenže vše se omrzí, zvlášť když
nemáme nějaký bod, ke kterému své
úsilí směřujete. Ten chybí většině
hráčů. Už by bylo dobré udělat nějaké rozhodnutí, které by nejistotu
ohledně letošní sezóny ukončilo.“
yy Myslíte někdy na to, že se sezóna přerušila v situaci, která pro
vás nebyla vůbec příznivá?
„S tím se nedá nic dělat. Přišel problém, který ovlivnil celý svět. Faktem zůstane, že jsem měl velkou
šanci stoupat žebříčkem, protože
jsem čtyři měsíce neobhajoval téměř
žádné body. To je pryč.“
yy
y Při čem jste zapomínal na nepřízeň osudu?
„Docela pravidelně jsem hrál golf,
ale musím přiznat, že to ještě pořád
není nic převratného. Lepším se pomalu. Většinu času jsem ale strávil
s rodinou, což bylo příjemné.“
yy Co jste říkal pražskému turnaji
a svému výkonu v něm?
„Utkání ukázalo, jak je těžké udržet koncentraci a motivaci. Přece
jen turnaj nemá takový náboj jako
podnik ATP. Současně jsem rád, že
se konal. Pro všechny hráče je důležité dostat se zpátky do zápasového
rytmu. Připravit se na chvíli, kdy vše
zase začne opravdu naostro. Doufám, že ještě letos, ale tomu moc
nevěřím...“

Hlaste se na nohejbalový

<GOCPčX/GOQTK¾NX[JT¾N
R¾T-TWRKéMCiKNJ¾PGM
PROSTĚJOV Šestnáct deblových párů se minulou sobotu
představilo na prostějovských
kurtech v průběhu 7. ročníku
Memoriálu Jiřího Zemana.
Oblíbený turnaj v tenisové
čtyřhře mužů nakonec vyhrála dvojice Martin Krupička Michal Šilhánek, která na cestě za úspěchem vyhrála šest
zápasů v řadě.
„Turnaj se opravdu povedl. Rekreační hráči byli nadšeni, že se
rozběhl tenisový život v klubu.
Atmosféra byla příjemná, odehrála se řada skvělých vyrov-

naných zápasů,“ těšilo Tomáše
Cibulce, ředitele pro PR a marketing pořádající TK PLUS.
„Velkou chuť dokumentoval
také zájem o start v turnaji. Měli
jsme největší účast za poslední
tři roky. Všichni byli rádi, že už
můžou na kurt,“ dodal Cibulec.
Vítězové ve skupině ztratili pouze pět her a dobrou formu předvedli také v play-off. Ve finále
porazili 6:2 pár Kadlec - Sehnal.
Třetí místo obsadili Jeřábek
a Srostlík, kteří ve svém závěrečném duelu přehráli 7:6 Skokánka s Pospišilíkem.
(lv)

8ÊV÷\PÚR¾T/CTVKP-TWRKéMC PCUPÊOMWXNGXQ U/KEJCNGOiKNJ¾PMGO Foto: TK PLUS
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Tělocvična na Vápenici už roste, Dnes se na zimáku

florbalisté se nemohou 3Ő('É9É67$9(1,ä7Ě

dočkat

PROSTĚJOV Tříleté martyrium nejrůznějších dohadů je
u konce. Před pár dny se v centru Prostějova začalo s přístavbou tělocvičny u DDM Vápenice. Moderní stavba vyrůstající
na místě nevzhledného asfaltového hřiště by měla být hotová v lednu příštího roku. Sloužit by měla pro školní potřeby,
ale i florbalové kluby a další sportovní oddíly.

Martin ZAORAL
Prostějovští zastupitelé budou na svém
červnovém zasedání schvalovat přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje na přístavbu tělocvičny u DDM
na Vápenici v Prostějově ve výši 7 milionů korun. „V únoru tohoto roku
jsme žádali o poskytnutí dotace. Dnes
již víme, že jsme byli úspěšní a peníze
nám byly schváleny. Nyní je třeba, aby
o přijetí finančních prostředků rozhodli na návrh rady zastupitelé města,“
potvrdil prostějovský primátor František Jura. Stavba, jak již Večerník informoval, byla zahájena a celkové náklady
by se měly na 33,1 milionů korun, hotovo by mělo být v lednu 2021.
Nová hala nebude určena pro vrcholový sport, dopoledne ji využijí zejména
základní a střední školy. Vzniká rovněž

na základě požadavku DDM a také
největšího florbalového oddílu, který si ji bude pronajímat. „Tento klub
disponuje zhruba dvěma stovkám
sportovcům požadujícími na svou
hru prostor nejméně 38 x 18 m. Další
volné prostory využitelné obyvateli
města budou předmětem jednání
v prvních měsících provozu, právě
s ohledem na vytíženost tělocvičny.
Tělocvičnu bude možné používat na
tělocvik, sálovou kopanou, rekreační
tenis, volejbal a podobně. Vše bude
záležet i na obsazenosti dalších tělocvičen jako například haly RG a ZŠ
města Prostějova, kde nyní florbalové
tréninky probíhají,“ uvedl pro Večerník
náměstek prostějovského primátora
Jiří Rozehnal.
„Jsem opravdu rád, že stavba zahajuje
a lidé se mohou těšit na nový sportovní

či nikoliv. Počítáme ale s tím, že vše
bude kladně vyřízeno a schválení
na radnici dorazí. I proto v pondělí
1. června předává město staveniště
firmě E.Proxima, která vyhrála výběrové řízení na stavbu hokejových
šaten,“ informoval Večerník během
uplynulého víkendu Jiří Pospíšil,
první náměstek primátora statutárního města Prostějov.
Stavební společnost E.Proxima
z Olomouce, která od magistrátu
získala zakázku za bezmála 62 milionů korun bez DPH, se k celé záležitosti odmítla v tuto chvíli jakkoliv
vyjadřovat. Na dotazy poslané Večerníkem po předchozí telefonické
dohodě elektronickou poštou do
uzávěrky tohoto vydání neodpověděla.
(mik)

UŽ BRZY!
prostor, kterých je v potřeba. Už několikrát jsem řekl, že jsme městem, které
se může chlubit mnoha úspěchy našich
sportovců, a třeba právě v této tělocvičně vzniknou sportovní výkony, které
nás opět zapíší do pomyslné zlaté knihy
sportu,“ přidal Rozehnal. „Rád bych
zmínil, že se dá očekávat, že v průběhu

prací bude muset být omezen průjezd
a parkování v ulici Partyzánská v úseku
od ulice Rejskova po ulici Havlíčkova.
Žádáme tímto obyvatele i motoristy
o vstřícnost při řešení problémů s přístupem k jednotlivým budovám a nemovitostem,“ vzkazuje náměstek prostějovského primátora.

Nejčtěnější regionální
periodikum chystá
inovaci svého webu

Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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PROSTĚJOV Uběhl další týden
a ve vývoji plánované výstavby šaten pro hokejovou mládež a krasobruslaře vedle Víceúčelové haly-zimním stadionu v Prostějově se
na první pohled nezměnilo takřka
nic. Dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy totiž stále
nedorazily a zatím ani není jasné,
zda budou pro životně důležitou
stavbu nejen pro mládežnický hokejový klub schváleny. Přesto tu
jedna horká novinka je!
Čekání na potřebné kulaté razítko
pod žádost prostějovského magistrátu o dotaci ve výši 40 milionů
korun se stále prodlužuje. „Ani během uplynulého týdne z ministerstva nepřišlo žádné vyrozumění, zda
nám žádost o dotaci byla schválena,

