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MĚSTO
PROSTĚJOV

&RSŐHVQĚVHYRVXGQëGHQXGiOR"
$GtN\ÿHPXSŐHæLO~WRNNODGLYHP"
Sedmašedesátiletý bezdomovec Pavel Látal se po propuštění z nemocnice cítí celkem dobře. Napadeného
jsme už zastihli v jeho doupěti u zchátralého fotbalového stadionu ve Sportovní ulici.
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hledá zaměstnance
na pracovní pozici

Foto: Martin Zaoral
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Více informací
na www.prostejov.eu
– úřední deska.
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Do schodù bez nohy...
Prostějov (mik) – Velice nepříjemnou zkušenost má za sebou
Olga Běhalová, která v magistrátní
budově ve Školní ulici chtěla svému synovi vyřídit trvalý pobyt.
„Můj syn je po amputaci nohy na
invalidním vozíku. Chtěla jsem
využít výtah pro invalidy, ale ten
byl bohužel uzamčený! Musela
jsem tedy pomoci synovi do schodů a pak ještě vytáhnout invalidní
vozík,“ postěžovala si. Omluvná reakce přišla záhy. „Velice se
omlouváme za způsobené komplikace. Plošina musí být samozřejmě
funkční po celou provozní dobu
magistrátu. K pochybení došlo na
straně pracovníka ostrahy, který
vykonává tuto činnost krátkou
dobu a bohužel ještě neměl zažité
všechny úkoly, které je třeba při
výkonu funkce plnit, a proto byl
znovu o všech povinnostech poučen,“ odpověděla Anna Kajlíková,
referentka mediální komunikace
prostějovského magistrátu.
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PROSTĚJOV O vandalství v Prostějově a okolí by se daly popsat stohy papíru. Nedávno Večerník poukázal na skutečnost,
kolik desetitisíců korun už letos proplatily magistrátu pojišťovny za zničený mobiliář různými vandaly. Bohužel v drtivé většině neznámými. Jeden takový řádil nedávno v biokoridoru
Hloučela. Při pohledu na rozbitý koš a vysypané odpadky z něj
se nabízí otázka, zda podobní lidé mají v hlavě vůbec něco takového, čemu se dá říci mozek. V případě mnohých o tom lze
s úspěchem pochybovat...

CO NÁS UDIVILO…
Domamyslice se bouří. Vlnu
nevole vzbudil u části obyvatel
příměstské části Prostějova projekt soukromého investora. Ten
chce vedle kruhové křižovatky ulic
Plumlovská a Domamyslická postavit šestipodlažní bytový dům.
Lidé ale pro tuto vysokou stavbu
nemají pochopení a více než dvě
stovky z nich podepsaly petici.

Foto: Facebook

Agentura 1$72%2*$16528ã.289%$=e1(&+-(19$ŏÌ&Ì92'$
Už se neodvratně blíží doba,
kdy se otevřou obě prostějovská
koupaliště. Hurá! Jenže se příliš
neradujte, vážení Prostějované
a ostatní vodomilové! Jak totiž
Agentura Hóser zjistila, například provozovatel aquaparku
s cílem zavděčit se hygienikům
v postkoronavirové době vymyslel taková preventivní opatření,
že se raději všichni vykoupáme
doma ve vaně! No, však za týden
v krasickém vodním stánku uvidíte!

„7 dnù Veèerníku v kostce“
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•• Pondělí ••
Konec legrace. Ještě do začátku týdne dělali hygienici školení na to, jak to zařídit,
aby lidé chodili kolem bazénů v rouškách a před vstupem do vody je odkládali. Sám jsem byl hrozně zvědavý na to, jak to bude fungovat v praxi. Než se tato
legrace rozjela naplno, vláda se rozhodla povinnost nosit roušky u bazénů zrušit.
•• Úterý ••
Jak si pokazit život. Není pravda, že drogy jsou špatné. Drogy jsou až příliš dobré. A proto vás zničí… Dokonalým důkazem je Pavel Šesták. Třicetiletý muž v důsledku užívání drog ztratil veškeré zábrany. Vše vyvrcholilo
až masakrem sekáčkem na maso v Bedihošti. Kvůli všemu, co stihl spáchat
ještě předtím, stanul Šesták před soudem. A nebylo toho málo.
•• Středa ••
Danajský sen. Podle některých je tragédie, pokud se vám nesplní vaše sny.
Osobně si myslím, že horší je už jen to, pokud se vám sny splní… To platí
i pro sny o záchraně zchátralého „Kaska“, které mělo ustoupit moderní obchodní galerii a novému společenskému sálu. Soukromý developer však
nebyl schopný se řadu let ke stavbě rozhoupat, navíc se pokusil na město
zatlačit, aby si nový sál postavilo za své. Po letech sporů vše nasvědčuje
tomu, že se „Kasko“ bourat nebude. O budoucnosti nepříliš vzhledného
kulturáku s katastrofální akustikou se diskutovalo uprostřed týdne.
•• Čtvrtek ••
Buďte tady! Trávit mnoho času na sociálních sítích je jako obletět svět se
zavřenýma očima… Přesně na to přišel i věhlasný francouzský šéfkuchař Stéphane ve filmu #jsemtady. Se svojí láskou se seznámil na Instagramu a putoval
za ní na druhý konec světa. A právě díky tomu se mu podařilo obnovit zpřetrhaná pouta ke svým blízkým. Příjemná komedie byla k vidění v kině Metro 70.
•• Pátek ••
Akce zatím jen ve vzpomínkách. „Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným,“ napsal francouzský spisovatel Honoré de Balzac.
V Kulturním klubu Duha byla vernisáží zahájena výstava fotografií, jejichž prostřednictvím si můžeme připomenout celou řadu zajímavých událostí loňského roku.
•• Sobota ••
Děti a vojáci. Do školky pro děti příslušníků armády může zapsat svého
potomka i žena, která si ho pořídila s neznámým vojínem... Dětský den
s Kluby vojenské historie se konal na plumlovském zámku.
•• Neděle ••
Pod korunami stromů. Kdyby stromy dávaly wi-fi signál zadarmo, určitě
bychom jich zasadili mnohem víc. Škoda že „jen“ produkují kyslík, který
dýcháme. Projít se pod korunami nádherných stromů a užít si zajímavé
vyprávění mohli všichni, kteří vyrazili na Víkend otevřených zahrad do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem.

„Není to jen tak otevřít koupaliště, když má pořád každý plno
keců o koronaviru a bojí se pomalu vytáhnout šňupák z baráku. Ve
snaze přilákat do aquaparku co
nejvíce návštěvníků jsme společně s prostějovskými radními dali
hlavy dohromady a vymysleli taková opatření, aby na koupališti
ten virus nikdo nechytil,“ sdělil
Voloďa Průšvih, jednatel Domovské správy v Prostějově.
Investigativní redaktory naší
agentury pochopitelně zajímalo,
o jaká opatření to půjde. „Tak
kdo se bude chtít sklouznout po
toboganu, musí si předně nasadit
nepromokavou roušku na ksicht.

Z minulých let máme totiž takové
zkušenosti, že při jízdě po velké
skluzavce se každý třetí návštěvník aquaparku poblil. A kdo to
má pak uklízet? A co je hlavní, ze
zvratků pak hrozí nákaza koronou nejvíce,“ sdělil Voloďa Průšvih, přičemž po jeho slovech se
redaktoru Agentury Hóser navalilo. „Dalším opatřením je, že do
bazénů budeme napouštět pouze
vařící vodu, ve které nemají bakterie Covid-19 šanci přežít. Koupání tak bude pro lidi opravdu
maximálně bezpečné,“ uvedl dále
jednatel Domovské správy s tím,
že ze sprch u bazénů poteče jen
čistý líh jako dezinfekce.

Tato a ještě mnohá další preventivní opatření chystaná na největším prostějovském koupališti
a i ve Vrahovicích schválila i rada
města. „Tak je to dobře, tak to
má být,“ pochválil provozovatele
koupališť Francimór Kopačka,
primátor Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl
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Dáma v letech se v první řadě
dopustila zřejmé neopatrnosti a ledabylosti. Při nákupu si
igelitovou tašku s peněženkou
pověsila na nákupní vozík
a věnovala se vystavenému
zboží v regálech. Pro zloděje
pak bylo velmi jednoduché seniorku obrat o dva a půl tisíce
korun, platební kartu a občanku

ZACHYTILI JSME
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Právě tolik je aktuálně na Prostějovsku lidí bez práce. Ve zdejším regionu se nezaměstnanost
zvýšila během května o šest
procent, což bylo nejvíce v Olomouckém kraji!
ZAUJALA NÁS...

KATEŘINA PIŇOSOVÁ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Policisté i strážníci budou mít
ještě spoustu práce v rámci
preventivních akcí, aby dostatečně lidem a především seniorům vysvětlili, jak se nenechat
okrást. Dobré rady by možná
mohly předejít události, kterou aktuálně vyšetřuje policie.
V prodejně Lidl v prostějovské
ulici Újezd si totiž na sedmasedmdesátiletou ženu vyšlápl
dosud nezjištěný poberta...

rubriky
Večerníku
Vlečka má fakt zmizet! Už dnes
začíná patnáctidenní uzavírka Vrahovické ulice, v jejímž rámci bude
Správa železnic opravovat železniční přejezd. Dobrou zprávou je, že
vedení slévárny Anah přikročí během této uzavírky k vytrhání kolejí
staré a už dávno nevyužívané železniční vlečky. Černá můra řidičů tak
snad konečně zmizí.

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

VEÈERNÍKU

Pondělí 8. 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.

ANTONIO HORVÁTH
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Čtyřiadvacet hodin denně se věnuje
své postižené dceři Lexince, která
trpí vzácnou genetickou vadou
a prodělala mozkovou obrnu.
ZASLECHLI JSME…

„JE TO STRANA
HÁJÍCÍ LIDI,
KTEŘÍ
SE VYHÝBAJÍ
PRÁCI!“
Bývalý oddaný sociální demokrat
Pavel Smetana v exkluzivním rozhovoru Večerníku prozradil, proč
opustil řady prostějovské
ČSSD a přešel k SPD

se narodil 8. prosince 2002 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 12. května
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí
od 16 do 18 let, měří okolo 172 centimetrů, má hubenou postavu, hnědé oči
a hnědočerné vlasy.

POÈASÍ v regionu

DAGMAR OTRUBOVÁ

Ètvrtek 26/12 °C

se narodila 3. listopadu 1977 a trvalé
bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledanou vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 30. května 2020. Její zdánlivé stáří je v rozmezí
od 42 do 45 let, měří mezi 160 až 170
centimetry, má střední postavu a hnědé
rovné vlasy.

Pondìlí 18/19 °C

Medard
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22/13 °C
Stanislava

Støeda 24/12 °C
Gita
Bruno

Pátek

27/14 °C
Antonie

Sobota 28/14 °C

Antonín

Nedìle 28/15 °C
Roland
Zdroj: meteocentrum.cz
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Ředitel GJW končí!
U ALBERTA Mladík
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PROSTĚJOV Předminulý pátek se
v podvečer strhla pořádá mela před
supermarketem Albert u hlavního
nádraží. Jakmile státní policisté za
účinné pomoci zažehnali největší
nebezpečí, hlavní viník celého incidentu poté ještě napadl náhodného
kolemjdoucího. Není tedy divu, že
skončil v poutech a kvůli silné podnapilosti i na záchytce.
„V pátek 29. května vpodvečer vyjížděla
hlídka k supermarketu nedaleko hlavního nádraží, kde docházelo k narušování
veřejného pořádku skupinou osob. Žádost o součinnost byla přijata od Policie
ČR, která celou situaci již na místě řešila.
Při ukončení zákroku a rozchodu účastníků incidentu pak ještě čtyřiadvacetiletý muž napadl náhodně procházejícího
jednatřicetiletého muže. Za pomoci
donucovacích prostředků mu strážníci
v dalším protiprávním jednání zabránili,“ informovala Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Mladý násilník se ovšem i nadále vzpíral a dělal potíže. „Muž byl agresivní

v poutech

GR.ROHJLD1.Ó

na záchytce

holetý pedagog půh
sobící ve školství od
so
roku 1990 bude nově
ro
pracovat pro Nejvyšší
prac
kontrolní úřad ČR! A tím
kontr
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
pádem se musí, jak hovoří zákon o NKÚ, vzdát všech
správě i výděfunkcí ve veřejné
veř
PRAHA, PROSTĚJOV Tato lečných pozic.
zpráva mnohé překvapila. Drtivá Michal KADLEC
většina veřejnosti totiž o kandidatuře stále ještě ředitele pro- Petr KOZÁK
stějovského Gymnázia Jiřího Členy kolegia volí sněmovna, kteWolkera Michala Šmucra na tak ré návrh posílá prezident Nejvyšvýznamnou pozici neměla ani šího kontrolního úřadu. Jeho šéf
tušení. Avšak buď jak buď, dlou- Miloslav Kala navrhl Šmucra jako

nového člena v květnu. „Poslanci Parlamentu České republiky ve
středu třetího června odsouhlasili
v tajné volbě novým členem Kolegia NKÚ Michala Šmucra. Pro jeho
zvolení se vyslovilo 105 poslanců
ze 182 přítomných. Zapotřebí jich
bylo alespoň 92,“ stručně informoval odbor komunikace Nejvyššího
kontrolního úřadu České republiky.
V kolegiu nahradí ekonomickou
manažerku a matematičku Hanu
Pýchovou, která začátkem května
na post rezignovala
>>>dokončení najdete
na straně 17
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a výzev ke zklidnění nehodlal uposlechnout. Provedená orientační dechová
zkouška na přítomnost alkoholu byla
pozitivní s hodnotou 1,86 promile.
Čtyřiadvacetiletý muž byl ve stavu, kdy
nekontroloval své jednání, ohrožoval
ostatní a nedokázal se ovládat. Bylo rozhodnuto o jeho umístění v protialkoholní záchytné stanici,“ sdělila Greplová.
Muže, který se účastnil hromadné bitky
a poté ještě napadl zcela nezúčastněnou
osobu, teď čeká zřejmě „jen“ pokuta.
„Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití
a proti veřejnému pořádku,“ potvrdila
možný finanční trest mluvčí prostějovských strážníků.
(mik)
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PROSTĚJOV Tohle nemohlo skončit dobře! S nepochopitelnou drzostí si počínal Pavel Šesták při
krádežích, kterých se dopouštěl od
loňského podzimu. Pod vlivem pervitinu se urostlý mladý muž atletické postavy choval jako nepříčetný.
Zdálo se, že jej nic nemůže zastavit. Když letos v únoru v Bedihošti
zmasakroval sekáčkem na maso
majitele domu, v němž přespával,
okamžitě si na něj došlápli policisté
a putoval do vazby. Kvůli krádežím
si na něj uplynulé úterý posvítil
prostějovský soud, samotná vražda se bude řešit u Krajského soudu
v Brně. Jisté je, že na svobodu se
devětadvacetiletý Šesták jen tak
nedostane.

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník

Martin
ZAORAL

Naše město v minulých dnech v několika srovnáních opět uspělo na výbornou. V krajském
kole soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové
stránky a elektronické služby obcí, jsme ve své kategorii skončili na prvním místě. O několik dní
později jsme opět vyšli z porovnání s ostatními
velkými městy jako „zlatí“, a to v soutěži třídění
komunálního odpadu O keramickou popelnici.
A do třetice se městu podařilo získat skvělé hodnocení agentury Moody´s Investor Service, která
hodnotila hospodaření města. Prostějov si v této
věci dlouhodobě vede velmi dobře, což uznávají
i prestižní instituce. Vím, že několik permanentních kritiků radnice musely naše úspěchy zklamat, ale Prostějov je zkrátka moderní město se
spoustou šikovných a chytrých lidí, kteří v důležitých věcech dokážou táhnout za jeden provaz.

František JURA,RTKO¾VQT
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VÍCE K OCENĚNÍM
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NA STRANĚ
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Ještě do podzimu loňského roku vedl Pavel Šesták relativně spořádaný život. Bydlel u svého otce v Kostelci na Hané a zároveň pracoval v místní firmě na zpracování masa. Jenže už v té době bral drogy
a mimo jiné se kamarádil s drogovým dealerem Pavlem Ircingem.
To se mu později stalo osudné. Vše vyvrcholilo osudnou nocí, kdy
ve společnosti Tomáše Mádra pořezal sekáčkem na maso sedmdesátiletého muže, jemuž doslova amputoval ruku. Ten pak na následky zzranění v nemocnici zemřel.
U
Uplynulé
úterý stanul před prostějovským soudem kvůli obvinění z celé série trestných činů. Toho prvního se dopustil loni 20.
listopadu, když si z cykloprodejny v Kostelecké ulici nenávratně „vypůjčil“ elektrokolo v hodnotě 40 tisíc korun. To pak za
zhruba 12 tisíc korun prodal. Zjistit jeho totožnost však byla
hračka, předtím v prodejně totiž nechal svoji občanku...
O pár dní později okradl svého otce, jemuž vzal platební kartu.
Pe
Peníze
pak bez jeho vědomí převedl na svůj účet u společnosti zabýva
bývající se sázkami na sportovní zápasy. Celkem mu tak měl ukrást
17 400
4 Kč.
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µVzápětí ještě připomněla, že během uzavírky budou řidičům k dispozici dvě objízdné
trasy, a to přes čerstvě otevřenou „myší díru“
(čtěte na straně 16 – pozn.red.) a pak přes Dolní
a Průmyslovou ulici.
Večerník si během uplynulého týdne také ověřil, zda slévárna Anah přikročí v termínu od 8. června do 22. června
k odstranění tolik proklínaného vlečkového přejezdu? „Ano,
spojili jsme se se Správou železnic a během jejích prací na rekonstrukci železničního přejezdu necháme ze silnice odstranit koleje dnes
už námi nevyužívané vlečky. Vím, že jsme mnoho let byli kritizováni za její
stav. Mohu ale říct, že jsme to plánovali už před čtyřmi lety, ovšem jako součást
naplánované rekonstrukce Vrahovické ulice po domluvě s Olomouckým krajem.
Jenže tato rekonstrukce byla vždycky odkládána. A když jsme se dozvěděli, že je odložena znovu až na rok 2021, rozhodli jsme se na nic nečekat. Vlečku odstraníme nyní, a to na vlastní náklady,“ potvrdil
Milan Sosík, ředitel společnosti Anah
v Prostějově. (mik)
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PROSTĚJOV Už v minulém čísle o tom Večerník informoval jako první
a dnes se vše potvrzuje.
Ode dneška bude uzavřen
železniční přejezd ve Vrahovické ulici z důvodu jeho
generální rekonstrukce. Až do
22. června tak řidiči budou muset překousnout objízdné trasy,
jinak se z města do Vrahovic či
zpátky nedostanou. Co je ale potěšitelné, že vedení slévárny Anah
po dlouhých letech čekání konečně
během patnáctidenní uzavírky přikročí ke zrušení vlečkového přejezdu
a vytrhání kolejí.
„Ráda bych požádala řidiče o trpělivost,
půjde o uzavírku velice frekventované ulice
v Prostějově. Věřím ale, že Správa železnic při
rekonstrukci přejezdu dodrží termín a po patnácti dnech už budeme přejíždět přejezd bez
problémů. To samé se týká i vlečkového přejezdu,
který by měl být soukromou firmou odstraněn,“
vzkazuje náměstkyně prostějovského primátora pro
´
dopravu ve městě Alena Rašková.
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pohled zpátky
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STARÉHO

STÍNY MINULOSTI
PO STOPÁCH PŘÍPADU
Pohlreich se vrátí ([HTnÁ?Áü@hOJKĄE?@=@UK@àIîED
QDSőHKUDGX
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PLUMLOV Tohle čekal jen málokdo. Poslední květnový den loňského
roku zavítal na terasu Hotelu Plumlov u plumlovské přehrady Zdeněk
Pohreich. Známý televizní kuchař
vynikající svojí pracovitostí i pohotovými postřehy se tam podílel na přípravě jídla pro 150 hostů. Přestože se
výjimečná akce vskutku vydařila, jen
málokdo věřil, že se ještě někdy bude
opakovat…
Nekompromisní šéfkuchař známý zejména díky televizní show Ano, šéfe!
z Prahy příliš nevyjíždí a pokud už, objevuje se především na různých food
festivalech. O to bylo překvapivější, že
zhruba před rokem přijal pozvání od
hotelu Plumlov. „Během prvního týdne
bylo vyprodáno. Kdyby se nám na terasu
vešlo tisíc lidí, tak by jich tady mohlo být
i tisíc,“ prozradila provozní hotelu Jana

Ožanová, pro kterou to byla nejnáročnější akce, do jejíž přípravy se pustila.
Prostředí hotelu u přehrady se očividně zalíbilo i jinak velmi kritickému,
a ještě více zaneprázdněnému Zdeňku
Pohlreichovi. Hned v září se sem opět
vrátil. Ani to však nebyla jeho poslední
návštěva. „Zdeněk Pohlreich a jeho cooking show se na našem hotelu uskuteční i potřetí. Stane se tak v pátek 25.
září. Jsme velmi hrdí na to, že opět přijal naše pozvání. Na návštěvníky čeká
pět skvělých chodů, pět úžasných vín
a příjemná hudba k tomu,“ prozradila
Jana Ožanová. Zájem o akci bude jistě
i tentokrát. „Už se moc se ženou těšíme,
poznali jsme jej osobně na akci v Brně.
Je to normální, pracovitý chlap, který
toho hodně dokázal, což ovšem někteří
nemohou rozchodit,“ vyjádřil se například Miloš Petura.
(mls)

PROSTĚJOV Aktuálně mají zejména obyvatelé Vrahovic plnou hlavu
starostí s uzavírkou železničního
přejezdu ve Vrahovické ulici, kterou
řidiči zvládají jen díky dočasnému
zprovoznění komunikace vedoucí
pod „myší dírou“. S tím vším se ještě
dokončuje rekonstrukce křižovatky ulic Tovární a Říční. Od začátku
letních prázdnin by ale dopravní
lapálie v této lokalitě měly skončit.
A může začít další akce, kterou radní
Vrahovickým slibují už rovněž drahnou dobu. Že by tak zmizel jeden
prostějovský STÍN MINULOSTI?
O nutnosti rozšířit komunikaci vedoucí
právě od již zmíněné křižovatky ulic Tovární a Říční až po dálniční podjezd všeobecně známý jako „myší díra“ hovořilo už předchozí vedení magistrátu. „Do
budoucna uvažujeme o krocích, které
by vedly ke zvýšení bezpečnosti na této
stále frekventovanější komunikaci. Je
příliš úzká a jen stěží se tam vyhnou dvě
protijedoucí vozidla. Natož když se tam
objeví ještě cyklista nebo chodec,“ uvedl už v roce 2017 tehdejší náměstek pro
stavební investice města Zdeněk Fišer.
Nová politická reprezentace magistrátu začala na plánech rozšířit zmíněnou
komunikaci pracovat téměř okamžitě
a 16. dubna 2019 rada města schválila
záměr směny pozemků s majitelem
tamního občerstvení. „Podmínkou,
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abychom mohli začít stavět, je dohoda
o směně. Jakmile bude věc vyřízena,
můžeme začít dělat legislativní kroky
směřující k vybudování komunikace
a chodníku,“ nastínil před více než rokem nový primátor města František
Jura. „Jde o krok, který nám pomůže
získat větší prostor pro vybudování
nové komunikace a chodníku v oblasti
u takzvané ‚myší díry‘. Lidé si dlouhodobě stěžují na dopravní obtíže, které
způsobují úzká silnice a absence chodníku. Abychom se mohli pustit do
stavby a lidem vyhovět, považujeme
směnu pozemků za klíčovou,“ řekl ještě
tehdy první náměstek primátora Jiří Pospíšil. „Žadatel o směnu je vlastníkem
oploceného areálu letního posezení
Na Rybníčku ve Vrahovicích zahrnu-

jícího i části pozemků ve vlastnictví
statutárního města Prostějov, které má
v nájmu. Má zájem je získat do svého
vlastnictví z důvodu plánu realizace
dalších úprav areálu. Za tyto pozemky
nabízí část pozemku kolem vnějšího
odvodu areálu sousedícího se stávající
vozovkou. Směna pozemků, pokud ji
zastupitelé odsouhlasí, umožní městu
rozšířit vozovku o zhruba dva metry
a zlepšit zprůjezdnění úzké silnice po
celém obvodu areálu,“ doplnil v dubnu
2019 Jiří Pospíšil.
To všechno klaplo, majitel občerstvení Na Rybníčku nakonec pozemky
s městem ochotně vyměnil. Píše se ale
rok 2020 a na zmíněném úseku se pořád ještě nic neděje. Jak celý záměr tedy
bude pokračovat dále? „Momentálně

se dokončují stavební úpravy křižovatky Tovární a Říční. Dále magistrát
dotáhl majetkové převody s majitelem
posezení u pivovarského rybníčku. Ten
už v jarních měsících provedl stavební
úpravy, které vedly k uvolnění ploch
mezi komunikací a posezením. To byly
dosavadní provedené úkony. Propojení od křižovatky Tovární k takzvané
myší díře se ale musí nejprve projekčně připravit. V této investici počítáme
i s doplněním chodníku,“ prozradil Večerníku Jiří Rozehnal, náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.
Podle jeho vyjádření je tedy zřejmé, že
vzhledem k délce příprav projektu se
obávaná úzká vozovka začne rozšiřovat nejdříve na podzim, ne-li až na jaře
příštího roku.
(mik)
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soutěžím i k hráčským právům se
obě strany rozhodly nezveřejňovat.
Michal Tomiga by podle vlastních
slov chtěl co nejdříve hokejový klub
postavit na nohy. „Je třeba mnohem
víc stavět na vlastní mládeži, zapojovat bývalé hráče do dění v klubu,
zprofesionalizovat trenéry a hlavně
vybudovat důvěru rodičů i veřejnosti
v nový klub,“ sdělil Večerníku Michal
Tomiga.
Ten začal pracovat prakticky okamžitě a v zákulisí se tak již dolaďuje obsazení nejen řídicích postů v klubu,
ale pochopitelně i trenérských míst
včetně toho nejžhavějšího – „A“ muž-

stva. Tomiga potvrdil, že LHK Jestřábi jistojistě budou účastníkem druhé
ligy. „Nikdy jsem neuvažoval o tom,
že by muži neměli být! Fanouškům
můžu slíbit, že brzy oznámíme jméno
jim dobře známého a kvalitního trenéra a s ním i první hráče,“ prozradil
nynější první muž prostějovského
hokeje.
Zdeněk Zabloudil, který Jestřábům
doposud šéfoval, opouští všechny řídicí funkce, jistá obchodní spolupráce mezi ním a novým vedením prý
však není vyloučena. „Spoustu věcí
jsme si vyříkali,“ pousmál se Michal
Tomiga.

$.78/1«.20(17ą
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Před deseti lety se zdálo, že prostějovský hokej je z nejhoršího venku. Obzvláště poté, co za pár let převzal seniorský hokej Jaroslav Luňák, který okamžitě začal „vyhrožovat“ extraligou... Ale vraťme se k Michalu Tomigovi. Ten si
záhy vzal na starost jen mládežnický hokej, který se ovšem odtrhl od toho
mužského. Několik let to klapalo, ale v roce 2017 se objevily první stížnosti
a možná i udání, že si Tomiga z hokeje dělá svůj podnik a klub zadlužuje. Rodiče malých hokejistů vyjadřovali čím dál větší nespokojenost. Proti dotování
mládežnického hokeje se nakonec postavilo i město, neboť ve dvou žádostech
o dotaci Michal Tomiga lhal. A přišlo se na další maléry. Dnes už bývalý šéf
mládežnického hokeje byl odsouzen na pět let kriminálu. Naštěstí v Prostějově vznikl nový mládežnický klub, který pod svá křídla převzal „Tomigovy“
děti a přibral řadu desítek nových. Lidé z SK 1913 navíc prokazuji odborné znalosti ztělesněné v bývalém reprezentačním obránci Marku Černoškovi
i stabilní finanční zázemí opřené o zdejší podnikatele.
(mik)

20060310876

7. 6. 2010

Tak přece jen! Hokejový klub Jestřábi Prostějov, jehož seniorský
tým působí ve druhé lize, mění tři
měsíce před startem nové sezóny
majitele! Stávající šéf Zdeněk Zabloudil po všech bludných krocích
a nejrůznějších konspiračních návrzích jak z krize ven, našel nakonec tu nejpřímější cestu a klubu se
zbavil. Na prodeji celého oddílu se
dohodl s Michalem Tomigou, který zastupuje jistou skupinu podnikatelů a investorů. Ta však zatím
zůstává utajena.
Předsedou klubu bude právě Tomiga. Částku za odkup licencí ke všem

jak šel čas Prostějovem ...

Trávnická ulice

20060510885

Příště: Březinova ulice

20060310875
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UŽ BRZY!
Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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Vodku vypil mezi regály

EXKLUZIVNĚ
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V ranních hodinách uplynulého čtvrtku 4. června vyjížděla hlídka do jednoho z místních supermarketů prověřit oznámení o zadržení pachatele
podezřelého z krádeže zboží. Pracovník bezpečnostní služby hlídce uvedl,
že si všiml muže popíjejícího vodku
a nealko nápoj mezi regály na prodejní ploše. Po projití pokladní zónou
dotyčného zadržel, jelikož za zkonzumované zboží nezaplatil. Podezřelý
devětapadesátiletý muž se strážníkům
ke svému počínání přiznal. Hodnota
poškozeného zboží byla vyčíslena na
částku 291 korun. Přestupek proti
majetku byl postoupen příslušnému
správnímu orgánu k dořešení.

Zloděje našli
na „Husáku“
Ve večerních hodinách předminulého pátku 29. května vyjížděli strážníci prověřit telefonické oznámení
o zadržení pachatele drobné krádeže
v obchodním domě nedaleko centra
města. Těsně před příjezdem strážníků se podezřelému pachateli podařilo
z prodejny odejít. Strážníci na místě
zkontaktovali pracovníka obchodu.
Ten uvedl, že muž podezřelý z krádeže po zadržení vydal odcizené zboží
a provozovnu opustil s tím, že na
hlídku čekat nebude. Odcizené zboží
v hodnotě 351 korun bylo znehodnoceno, proto nemohlo být vráceno do
prodeje a bylo předáno na likvidaci.
Strážníkům se podle popisu podařilo
dotyčného zastihnout na Husově náměstí. Svým jednáním je čtyřiatřicetiletý muž důvodně podezřelý z přestupku proti majetku. Celou záležitost
odmítl s hlídkou jakkoli řešit. Věc byla
tedy postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Sledovali jej na kameře
Zhruba hodinu po poledni v sobotu
30. května bylo přijato prostřednictvím
linky 156 telefonické oznámení o neznámém cyklistovi, který poškodil zaparkované vozidlo a z místa ujel. Podle
udaného popisu a směru jeho jízdy se
podařilo strážníkovi na dispečinku za
pomoci městského kamerového dohlížecího systému podezřelého cyklistu vysledovat. Do uvedené lokality byla
ihned nasměrována autohlídka, která
cyklistu zastavila. Jednalo se o osmnáctiletého mladíka, navíc pod vlivem alkoholu. Při orientační dechové zkoušce nadýchal 1,28 promile. Jelikož se
jednalo o dopravní nehodu pod vlivem
alkoholu, byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala
k dalšímu šetření.

Kamaráda nechtěl
opustit...
Minulé úterý 2. června hodinu před
půlnocí se na linku 156 obrátil muž
a požádal o výjezd hlídky k němu
domů. Jako důvod uvedl, že se nemůže
zbavit svého kamaráda, který nechce
z jeho bytu odejít. Při zjišťování skutečného stavu věci vyšlo najevo, že oznamovatel si kamaráda pozval domů, kde
společně popíjeli a slavili narozeniny.
V opilosti se sedmačtyřicetiletému
muži pouze nechtělo odejít. Hlídka
dohlédla na opuštění místa, protiprávní
jednání nebylo v tomto případě zjištěno. Za půl hodiny se strážníci s opilým
mužem setkali znovu. Tentokrát se na
linku 156 obrátila žena s tím, že na její
domovní zvonek zvoní cizí opilý muž.
Hlídkou bylo zjištěno, že dotyčný si
v opilosti spletl své bydliště. Strážníci
sedmačtyřicetiletého muže nasměrovali správným směrem.

PROSTĚJOV Tady chybělo málo, aby se stala tragédie
s nejhorším možným koncem! Jen díky štěstí přežil
sedmašedesátiletý Pavel Látal brutální útok svého o 13
let mladšího známého. Při střetu dvou bezdomovců
vzal agresivnější z páru jménem Petr kladivo, kterým jej
uhodil do hlavy. Důvodem byla předchozí hádka kvůli
partnerce Pavla Látala. Ten jakoby zázrakem byl už v pátek propuštěn z prostějovské nemocnice do „domácí péče“.
Napadený muž tak je zpět v prostějovských ulicích...

Martin ZAORAL

Neopatrností
přišla o peníze
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K pokusu o vraždu došlo minulé
úterý 2. června kolem jedenadvacáté hodiny v jedné z prostějovských
garáží, která se nachází v bezprostředním sousedství zchátralého
fotbalového stadionu ve Sportovní
ulici, tzv. „Želízek“. Právě tam v současnosti funguje celá kolonie „skalních“ bezdomovců. V onen osudný
večer došlo ke slovnímu střetu dvou
mužů, který posléze přerostl ve fyzický atak, kdy chlapík jménem Petr
udeřil Pavla Látala do hlavy nejprve
pěstmi a poté kladivem. Kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje následně zahájili
trestní stíhání čtyřiapadesátiletého

muže z Prostějova pro zvlášť závažný
zločin vraždy ve stadiu pokusu.
„Obviněný muž se nejprve pohádal
kvůli ženě se sedmašedesátiletým
známým v garáži v Prostějově. Po
krátké chvíli slovní rozepře přerostla
ve fyzické napadení. Mladší z mužů
nejprve pěstí zaútočil na poškozeného, následně vzal do ruky kladivo
a s úmyslem usmrtit staršího muže
jej uhodil do hlavy. Oba muži bez
domova byli v danou dobu ovlivněni
alkoholem,“ popsal událost policejní
mluvčí Libor Hejtman.
Zraněný muž utrpěl vážná zranění,
s nimiž byl převezen do nemocnice
v Prostějově. Útočník byl bezprostředně po činu zadržen policisty
a případ si převzali krajští krimina-

listé, kteří podali státnímu zástupci
podnět k vydání návrhu na vzetí
muže do vazby. „Soud jej akceptoval
a poslal muže do vazby,“ prozradil
tiskový mluvčí Krajského ředitelství
Policie Olomouckého kraje s tím, že
obviněný muž nebyl v minulosti trestán. „Nyní mu za zvlášť závažný zločin
vraždy ve stadiu pokusu hrozí trest
odnětí svobody na deset až osmnáct
let,“ konstatoval Hejtman.
V závěru týdne Večerník oslovil prostějovskou nemocnici s dotazy týkajícími se aktuálního zdravotního stavu
napadeného. Jak se ukázalo, ten nebyl
tak vážný, jak se zprvu zdálo a neslo
městem, kdy byly k zaslechnutí fámy

o tom, že je muž mrtvý! „Pacient
byl již propuštěn z nemocnice do
domácí péče,“ zareagovala Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel, která zdejší špitál provozuje.
„Detaily o zdravotním stavu pacientů
bohužel nemohu sdělovat z důvodu
ochrany osobních údajů,“ nemohla
nám sdělit žádné další podrobnosti.
Večerník se tedy vypravil přímo
ke zdroji. A měli jsme štěstí! Napadeného Pavla Látala jsme objevili přímo v hnízdě, kde spolu
s dalšími kumpány žije! Jak nám
popsal horské chvilky a svůj aktuální stav se dočtete v exkluzivním
rozhovoru na straně 16.

PROSTĚJOV To si takhle sedíte
v baru, najednou dovnitř někdo
vtrhne a začne vás mlátit hlava
nehlava! Jak by vám bylo? Přesně takový případ řešili strážníci
městské policie poblíž centra
Prostějova.
„Ve čtvrtek čtvrtého června ve dvaadvacet hodin bylo obsluhou baru
nedaleko centra města oznámeno

na linku 156 napadení mezi dvěma
muži. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že dovnitř provozovny
vstoupil neznámý muž, který po
krátkém setrvání bezdůvodně napadl jednoho z přítomných hostů.
Po přistoupení na krátkou vzdálenost oběma rukama srazil dotyčného na zem. Následně z baru ihned
odešel,“ popsala událost Tereza

Greplová, tisková mluvčí Městské
policie Prostějov.
Napadený jednatřicetiletý muž si
pádem na dlažbu způsobil odřeninu na hlavě. „Lékařské ošetření ale
odmítl a k jinému zranění či škodě
na majetku nedošlo. Hlídka zjistila
totožnost agresora a poté jej kontaktovala. Jednalo se o čtyřicetiletého muže. K napadení se přiznal,

ale důvod, proč to udělal, nebyl
strážníkům schopen řádně vysvětlit. Jeho počínání bude oznámeno
příslušnému správnímu orgánu
k projednání, jelikož je podezřelý
z přestupku proti občanskému soužití,“ sdělila dále Greplová s tím, že
násilník může být za své chování
potrestán pokutou až do výše 20
000 korun.
(mik)
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„JEŽÍŠEK“ ZE SLEZSKA AUTA Z NĚMECKA JEN SLIBOVAL
Martin Frydryšek jinak než
bez podvodů žít neumí

PROSTĚJOV Narodil se přesně na Štědrý den, ale žádný
Ježíšek to určitě není. Dárky lidem totiž nenosí, ale jen slibuje. Navíc si na ně bere zálohy. Jenže ve finále nedodá ani věci,
ani nevrátí peníze. Devětačtyřicetiletý Martin Frydryšek už byl
v minulosti opakovaně odsouzen za podvody, nicméně o nějakém poučení, či dokonce nápravě se u něj rozhodně hovořit
nedá. Přesvědčit se o tom mohli všichni, kteří dorazili v úterý
k prostějovskému soudu. Večerník byl mezi nimi.
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Martin Frydryšek pochází ze Slezska. Má dospělé děti, žije však sám
a dluží, kam se podívá. O svých závazcích dle vlastních slov sám nemá
vůbec přehled. Navíc u soudu to zná
více než dobře. Když byl naposledy
propuštěn, začal se živit jako podnikatel obchodující dopravní technikou. „Pět let jsem jako zaměstnanec
prodával tahače, tak jsem pak začal

dělat na sebe,“ ohlédl se za lepšími
časy Martin Frydryšek, který mimo
jiné byl za pojišťovací podvod odsouzen k pěti letům vězení.
V úterý byl obžalován z toho, že jednomu člověku z Prostějova slíbil dodat auto, na což si vzal několik záloh
v celkové výši 155 korun. Dalšího
muže napálil v Odrách u Fulneku.
Tomu zase sliboval historické auto
Škoda Felicia a vybral od něj 180
tisíc korun. Ze slibů se však staly
chyby a ani peníze Frydryšek napáleným nikdy nevrátil.
Koncem roku 2017 navíc nastoupil
kvůli dalším podvodům do vězení.
„S obžalovaným jsem se seznámil
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BYLI JSME
U TOHO

Předminulou sobotu 30. května večer šla na nákup do marketu v ulici Újezd v Prostějově,
krátce před jeho uzavřením,
sedmasedmdesátiletá
seniorka. Při nákupu nebyla moc
ostražitá a igelitovou tašku,
která se stala předmětem zájmu neznámého lapky, pověsila na nákupní vozík. V tašce
měla vloženou peněženku, která přilákala zloděje, a vzápětí
o ni přišla. V peněžence měla
mimo hotovosti 2 500 korun
i osobní doklady a platební
kartu. Po lapkovi v současné
době pátrají policisté a událost
šetří pro trestné činy krádeže
a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku. Pokud se podaří
zloděje vypátrat, hrozí mu až
dva roky basy.
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Zfetovaná a načerno

Bez řidičského průkazu vyrazila
do silničního provozu jednatřicetiletá žena z Prostějova. Uplynulý pátek 5. června v brzkých
ranních hodinách ji policisté
zastavili ve voze značky Mazda.
Během silniční kontroly se řidička podrobila jak dechové
zkoušce na alkohol, tak testu na
drogy. První zkouška byla negativní, druhá však vyšla pozitivně. Test byl pozitivní na látku
amfetamin/metamfetamin. Lékařskému vyšetření spojenému
s odběrem krve a moči se řidička
však odmítla podrobit. Během
lustrace policisté zjistili, že žena
nevlastní řidičský průkaz.

Vypáčil mincovník
Pro drobné mince se stavil dosud neznámý pachatel v Prostějově. V noci z pátku 5. na sobotu 6. června vnikl do areálu
myčky aut. U vysavače vypáčil
boční panel s mincovníkem.
Odtud si odnesl hotovost
v mincích. Způsobenou škodu na vypáčeném mincovníku
a odcizené hotovosti soukromá firma dosud nevyčíslila.

Kabelku si nepohlídala
V nákupním marketu na ulici
Újezd v Prostějově přišla o peněženku ve čtvrtek 4. června
také šestašedesátiletá seniorka.
Žena měla na rameni pověšenou
kabelku, i přesto se neznámému
pachateli podařilo poškozenou
okrást. Z tašky jí vzal peněženku
s osobními doklady a finanční
hotovostí 1 450 korun. Celkovou škodu, kterou neznámý lapka napáchal, si okradená žena
vyčíslila na 1 750 korun. I tento
případ policisté šetří pro trestný
čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

Z auta vzal rádio
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přes internet. Koupil jsem od něj nějaké šicí stroje a vše proběhlo bez problémů. Jelikož jsem mu věřil, nebál
jsem se mu dát zálohy na slibované
auto. To jsem však nikdy nedostal,“
vypověděl poškozený Prostějovan.
Obžalovaný na to reagoval dosti
svérázným způsobem. „Dokud věci
dostával, bylo všechno v pořádku.
Ale jakmile nedostane jednu jedinou věc, tak je najednou problém,“
glosoval Frydryšek, který dle svých
slov auto nedodal kvůli tomu, že
opět skončil ve vězení. Dle žalobce

měl však času na vrácení peněz dost.
Sám Frydryšek se u soudu ke všemu
přiznal. „Když už jste mě sem přitáhli, tak jsem si řekl, že vám vše povím.
Peníze jsem dostal a předal je dál,“
vypověděl muž, který již však nedokázal důvěryhodně vysvětlit komu
a za jakým účelem...
Rozsudek dosud nepadl, hlavní líčení muselo být odročeno. Jedním
z důvodů je fakt, že se čeká na rozhodnutí soudu v případě, v němž
se Frydryšek proti původnímu rozhodnutí odvolal.

Dva roky vězení hrozí rovněž
dosud neznámému pachateli,
který se v noci ze středy na čtvrtek 4. června dopustil trestného
činu krádeže v ulici Marie Majerové v Prostějově. Před domem
vnikl do vozidla značky Kia za
pomoci klíče, který tam zapomněli majitelé a odcizil z něho
autorádio značky Xoman v hodnotě 1 500 korun. Po zloději policisté pátrají.

Pondělí 8. června 2020

Studenti, je to tedy na vás! Pokud byste se chtěli 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)

Národní dùm Prostìjov

Kvůli koronaviru se ruší jedna akce za druhou. Velký 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 pouze tři tabla.

MATURANTI, JE TO NA VÁS!

LIVREJ
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HAKIMEK

LGP¾FJGTPÚXGNMÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDC
UGFOCåFGX÷VTQMč$QJWåGNUKXåKXQV÷PG\CåKNPKER÷MPÆJQ
C\ÊUMCVUKLGJQFčX÷TWPGPÊXčDGENGJMÆ,GJQFWwKéMCOWUÊ
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LG MT¾UP¾ FGUGVKNGV¾ HGPMC P÷OGEMÆJQ QXé¾MC XGNMÆJQ
X\TčUVW8čéKNKFGOLGXGNOKRą¾VGNUM¾CRQUNWwP¾HGPMC
\XN¾F¾\¾MNCFPÊRQUNWwPQUV8JQFP¾PC\CJTCFWMFGDWFG
OQEKJNÊFCV*NGF¾FQOQXMFGDWFGLGFKPÚORGLUMGO0C
XQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷LKPÆRU[PGUPGUG

ASTA

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

UŽ BRZY!

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

svá miminka

Posílejte

www.vecernikpv.cz
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Stojí právě tato restaurace za návštěvu? Takovou otázku si člověk položí,
pokud hledá místo, kam by mohl zajít s partnerem případně s celou rodinou na společný oběd. Pokud nemáte doporučení od známých, pak nezoufejte. Existuje řada signálů a výstražných znamení, které vám mohou
pomoci odlišit kvalitní podnik od toho špatného. Pokud si jich budete všímat, pak je větší pravděpodobnost, že se tam i dobře najíte. Jaké jsou tedy
faktory, které vám mohou pomoci v poznání, že je restaurace tou pravou
pro váš oběd či večeři?

dobrou restauraci?

korun. Magistrát statutárního města
Prostějov dále upozorňuje, že provozní
dobu předzahrádek upravuje vyhláška
o veřejném pořádku a za rušení nočního klidu hlukem z předzahrádky podle
ní nelze postihovat provozovatele. Pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku může dostat pouze ten, kdo ruší
noční klid. Často ale stačí jednodušší
postup, tedy vysvětlit obsluze podniku
nebo jednotlivci, který noční klid ruší,
že obtěžuje své okolí, a jaké sankce mu
hrozí.

Jak poznat

Prostějovský úřad pro účely regulace
provozu vydal tržní řád a v něm vymezil provozní dobu těch, které budou
tržním řádem povoleny. Porušování
tržního řádu pak může stíhat pokutou. Provoz předzahrádky mimo dobu
povolenou tržním řádem, popřípadě
hlasové projevy jejích návštěvníků rušících noční klid, postihuje městská
policie jako přestupek.
Za porušování pravidel lze uložit blokovou pokutu do výše 5 000 korun, ve
správním řízení pokutu do výše 30 000

Národní dùm Prostìjov

Patří prostě ke koloritu města. I proto jsou většinou restaurační předzahrádky vnímány pozitivně. Někdy se ale proti nim lidé bouří, a to zejména
kvůli hluku a rušení nočního klidu. Obecně se má za to, že předzahrádky
musí být do 22:00hodin uzavřeny. Prostějovský magistrát je však v některých případech benevolentnější. Výjimky najdete v tržním řádu.
Dobou nočního klidu se rozumí roz- nejen v noci, ale i ve dne. Stížnost na
mezí od 22:00 do 6:00 hodin. V práv- hluk hostů neřeší orgány ochrany veřejním řádu už ovšem nenajdeme definici ného zdraví, ale spadají do kompetence
vymezující, co ještě je a co už není noč- místních úřadů. Je-li zahrádka součástí
ní klid. Proto je toto rušení nutné posu- restaurace, je třeba nahlížet i na hluk zde
zovat případ od případu.
produkovaný jako na hluk z provozovny.
Je třeba upozornit, že jako přestupek je Dozor nad dodržením hygienických limožné postihovat hluk způsobovaný mitů zajišťuje krajská hygienická stanice.
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restaurace, kavárna, zahradní restaurace
noèní vinárna - sklípek

denní menu
 
stálý jídelní lístek

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

UŽ BRZY!

Pondělí 8. června 2020

publicistika

MARTIN ZAORAL
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www.vecernikpv.cz

bruslích, koloběžkách, invalidních
vozících či maminky s kočárky.
Většina názorů o ničení životního
prostředí vycházela z romantické
vize o panenské přírodě. Z té se však
naše planeta bude moci těšit až poté,
co z ní zmizí poslední člověk. Kromě
toho v tom hrála velkou roli nostalgie
a osobní vzpomínky. Ostatně každý
z nás nelibě nese, pokud mu někdo
jiný uklidí v jeho pokoji…

Naopak lidé, kteří vybudování stezky vítali, se neohlíželi ani tak do minulosti, jako spíše do budoucnosti.
Zdůrazňovali, že lepší přístupností
Hloučela zase o něco více ožije, tak
jak se to nepochybně stalo před šesti
lety, kdy byla otevřena prostějovská
část cyklostezky. Ta by ostatně jednou mohla vést až na plumlovskou
přehradu. Díky lepšímu zázemí by tu
v budoucnosti mohla vzniknout nová

občerstvení a lidé tak dostanou další
příležitost scházet se ve stínu stromů.
Jisté je, že lesopark Hloučela výstavbou nijak široké cyklostezky žádnou
vážnou újmu neutrpěl. Naopak všichni jsme dostali příležitost, abychom
zvedli zadnice a vyrazili do přírody.
Otázkou samozřejmě zůstává, jak se
tam budeme chovat. Přírodu totiž
odpradávna neničí cyklostezky, ale
lidé...

Č

době svobodné volby v Prostějově i celém státě. Asi nepřekvapí,
že absolutním vítězem se stalo Občanské fórum, jehož čísla se blížila
ke pětačtyřiceti procentům. Druhé
místo obsadili příznivci moravsko-slezského hnutí, třetí byli komunisté a pak lidovci, socialisté,
sociální demokraté a zelení. Wolkrův Prostějov tentokrát zůstal na
okraji zájmu, a to z důvodu slabých
dotací, malé návštěvnosti a minimální propagace. Zajímavou událostí
naopak bylo armádní mistrovství
v parašutismu. I v Prostějově se objevila tiskovina pod názvem Slovenské správy, která požadovala odtržení Slovenska od zbytku republiky.
Místní rodák RNDr. Otto Wichterle
byl zvolen předsedou ČSAV, což
byla pro tohoto významného vědce
satisfakce za roky spíše přezírání.
erven 2010 byl nabitý událostmi. V úvodu měsíce se
nad městem přehnala ničivá vichřice. Spadlé stromy ničily zaparkované automobily a přetrhaly vedení
elektrické energie. Po několikaleté
rekonstrukci byl otevřen veřejnosti prostějovský zámek. V jeho
východním křídle vzniklo nové regionální informační centrum spolu
s výstavními prostorami. Rekon-

Č

strukce této části přišla na zhruba
14 milionů korun, polovinu z toho
pokryla dotace. Dalších téměř 6 milionů korun však stálo vybudování
kanalizace. V polovině června přijel
na třídenní návštěvu Olomouckého kraje prezident republiky Václav
Klaus s manželkou Livií. V náročném
programu se prezidentský pár setkával se studenty, občany, podnikateli,
sportovci a představiteli samospráv.
V Prostějově prezident navštívil DT
Výhybkárnu a mostárnu, paní Livia
zavítala do Centra sociálních služeb
v areálu staré nemocnice. V podvečer se prezidentský pár sešel v Hotelu Tennis Club, kde ho čekala večeře
s představiteli města a sportovci.

ANALÝZA
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někomu vadit a že tyto lavičky jsou určeny cestujícím a ne těm, kteří jdou městem „odnikud nikam“.
Vím, že to nejsou jen oni, kteří způsobují nepořádek kolem laviček a za lavičkami (hlavně tam, co
jsou keře), které skrývají plechovky, nevratné sklo,
papíry, obaly, plasty... Nedávno se tam objevila hromádka plechových vršků od piva. Někdo asi uvolnil
svoje objemné zavazadlo. Asi před dvěma měsíci
u zastávky č. 12 zase někoho zradil žaludek. Bodejť
by ne, když byl naládován různými druhy polévek.
Je to nechutné, ale bohužel se to stalo.
A potom procházejte mezi těmi všemi odpadky, vajgly, plivanci a tak dále. A ještě něco – hlavně naši občané, kteří lelkují hodiny a hodiny na autobusovém
nádraží, nechodí za 5 Kč do veřejných záchodků,
ale čas od času se jeden z nich zvedne a odchází na
parkoviště za žlutou budovou hospody (nebo obytné budovy?). Dříve tam byly keře podél chodníku,
nyní tam parkuje jen pár aut. Žádné zábrany nemají.
Po deštíku a mírně vanoucím větru jste navíc oblažování oním typickým odérem. Stačí jim ještě obejít prostor a vrací se s prázdnými flaškami od piva.

A potom hurá do obchodu proměnit je za zlatavý
mok. Těma rukama potom ochytají kdeco. Hnus
je sednout si v pohodě na takovou lavičku a hledět
na poplivané místo před lavičkou. Virus nevirus, že?
A přestože je známo, že na tomto autobusovém nádraží je zakázáno kouřit, ostatně jako na autobusových zastávkách kdekoliv ve městě i na vesnici, ale
všeobecně se toto nedodržuje! Ani nepostihuje?!
Je to proto, že jsou kuřáci v převaze? Neumí se trefit
vajglem do odpadkového koše? Lidi, vzpamatujte
se! Je to další nešvar po plivání. Nedopalků je všude
jak naseto! Myslím si, že na našem autobusovém nádraží by měly být na každém kroku nápisy, že je zde
zakázáno kouřit a že lavičky jsou určeny čekajícím
cestujícím a měla by se udržovat větší čistota, a to
obzvlášť v dnešní době „koronaviru“ více dezinfikovat inkriminovaná místa.
Chtěla bych se tedy také zeptat, jestli toto není věcí
Policie ČR? Občas se zde objevit nebo aspoň projet
autem, zatím se nic takového nestalo a neděje.
nejmenovaná čtenářka Večerníku
(identitu má redakce k dispozici)
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ročníku, a to v dokumentu Jaroslava
Mencla pod názvem Wolkrův Prostějov 1960. Konaly se také volby
do národních výborů a zvoleným
kandidátům se začalo říkat poslanci. V Prostějově jich bylo zvoleno osmdesát a proti kandidátce
sestavené vládnoucí stranou bylo
přesně dvanáct hlasů a dvacet hlasů neplatných. V čele města stanul
Oldřich Štarman.
erven 1970 byl plně normalizační. Zasedlo plénum
OV KSČ a schválilo materiál pod
názvem „Analýza politiky a politické praxe orgánů OV KSČ v letech
1968-1969“. Jednalo se o celkově
druhý normalizační materiál, jelikož
první analýza z roku 1969 byla prý
málo kritická k Dubčekově politice
a bylo třeba přitvrdit. Tento materiál byl již opravdovým pohřbem demokracie. Nekonala se tentokrát
spartakiáda, zřejmě aby nedošlo
k nebezpečnému shlukování obyvatel… Došlo tak jen na tělovýchovné slavnosti, které byly součástí oslav
osvobození. Wolkrův Prostějov
proběhl normálně a přinesl úspěch
v podobě absolutního prvenství
místnímu Divadélku poezie LŠU
v kategorii soubory. Červen 1980

Cestujete? „Samozřejmě,“ odpoví ti, kteří mohou
použít svého osobního dopravního prostředku.
Snad je ale víc těch, kteří jezdí hromadnou dopravou. Autobusy, jak vidíme i v televizi, se čistí
a hlavně dezinfikují v místech nejvíce osahávaných
cestujícími, a to včetně klimatizace. Lidé v rouškách
vyhledávají volná místa co nejdále od druhých. Prý
se uklízí a hlavně rovněž dezinfikují i veřejná prostranství těmi různými parními vymoženostmi. Jak
kde a jako kdo z povinných tyto práce vykonává?!
Máme tady u nás autobusové nádraží. Sice do něj
fouká a prší ze všech stran, ale to je věc jiná. Školní
mládež i s rodiči je doma, autobusy poloprázdné,
jen důchodci s nákupy a ti, co prostě musí cestovat
i někam dál.
Využívat čekací dobu zde je ale pro neznalého silným zážitkem. Teď, co se trochu oteplilo a něco
uvolnilo, se opět objevují staří známí. Bezdomovci.
Zvykli si postávat nejen před nákupními středisky,
ale hlavně zde, kde mají svoje lavičky. Dříve seděli
po dvou, teď se zde potkávají s těmi svými zavazadly
a vyměňují si „zkušenosti“. Nevadí jim, že to může

Č

erven 1950 přinesl možná vůbec to nejhorší, a to podporu
popravy ženy-demokratky. 9. června
místní organizace Československého svazu mládeže iniciovala shromáždění na náměstí, kde přítomní
podpořili nadiktovaný souhlas, aby
byla v Praze popravena JUDr. Milada Horáková, která byla v zinscenovaném procesu odsouzena k trestu
smrti. Podobné akce se děly v celé
republice. Pozitivem bylo odhalení
pomníku obětem fašismu na místním hřbitově. V muzeu proběhla
výstava pod názvem „Od Josefa
Mánesa k socialistickému realismu“.
Místním zemědělcům byly sebrány stroje, především samovazače
a traktory, a staly se součástí inventáře místní Strojní traktorové stanice. Byla zrušena tkalcovská škola
a místo ní vznikla Vyšší škola oděvní. Státní průmyslová škola strojnická byla převedena pod národní
podnik Agrostroj. Také se přejmenovávaly ulice. Tusarova ulice byla
přejmenována na Hybešovu a ulice
Pod Kosířem na Stalingradskou.
erven 1960 se nesl sice tradičně v duchu Wolkrova Prostějova, ale netradičním momentem
se stalo filmové zpracování celého

Č

Máme tady šestý měsíc tohoto zatím ne moc veselého ro- pak přinesl otevření nové instalace
ku. Věřme, že ta druhá půlka bude o hodně lepší. Zatím se básníkovy pamětní síně v místním
podívejme, co červen přinesl do Prostějova během mnoha muzeu.
erven 1990 a po velmi dlouhé
desítek uplynulých let.
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Velkou debatu rozpoutalo vytvoření
asfaltové cyklostezky podél Hloučely
na katastru Mostkovic. Dle mnohých
došlo k devastaci přírody, která by
měla zůstat přírodou. Jejich oponenti naopak upozorňovali, že navázat
na hojně využívanou stávající stezku
končící u Tiché bylo více než logické.
Ostatně jejím prostřednictvím se do
lesoparku budou moci podívat kromě cyklistů také lidé na kolečkových
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Rezervace na tel.: 582 329 611 E-mail.: rezervace@ndpv.cz
Otevøeno: po - so 9:00 - 22:00, v nedìli zavøeno

vzorek: 30ϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starších 15 let
realizace: ƐŽĐŝĄůŶşƐşƚĢ

Šest z deseti
oslovených
PƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽŵĄƐǀé
oblíbené ŵşƐƚŽ͕ŬĂŵ
chodí na letní
zahrĄĚŬƵ͘͘͘

Máte k posezení
oblíbenou letní
zahrádku?

„Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny,“ pravil přibližně pět
set let před naším letopočtem Buddha. Tak to vidíte! Zdá se
tedy, že celé lidské dějiny tak nejsou než o kusu toho žvance.
Jisté je, že kde se dobře vaří, tam se dobře daří. A kde mají
dobré pivo, tam se daří snad ještě lépe. Jenže zjistit, kde to
přesně je, může být někdy docela těžké. Nabídka nejrůznějších zahradních restaurací je v Prostějově a okolí skutečně široká. Snad vám v ní pomůže se zorientovat i tato tematická
dvoustrana PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Texty připravil:
Martin Zaoral
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téma večerníku
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dělal celostátní sraz automobilů Praga. A byl ještě jeden na počest jejich
konstruktéra. No a tam jsem potkal
zase dalšího človíčka, od kterého
dostal nabídku tří aut. Pan Příhoda
tomu tehdy dal tu ideu sbírky,“ prozrazuje Hubert Grmela. Následoval
však opět poprask v rodině. „Já jsem
je koupil, doma byl zase řev. Žena
vzala dítko pod paži a odešla. Nafurt.
Já jsem měl možnost si vybrat buď
sbírku, nebo rodinu. A já si vybral to
lepší,“ osvětluje muž, jehož auta se
objevovala třeba v Četnických humoreskách.
Sbírka pak během let nadále rostla.
Vrcholu dosáhla začátkem devadesátých let minulého století. „To bylo až
po změně režimu a začal jsem podnikat. Už jsem měl dost kapitálu s tím,
že jsem si auta mohl nechat renovovat u firmy. A bylo to ohraničené asi
rokem 1992,“ říká Grmela. Nicméně

Připravil: Michal SOBECKÝ

www.vecernikpv.cz

Muzeum pragovek v Dobrochově

s oblibou vzpomíná také na „sedmdesátky“, kdy se podle jeho slov stávalo,
že se pragovky ve velkém nacházely
opuštěné na ulici. „Žili jsme, sbírali
jsme, měli jsme na to,“ prohlašuje. Naopak doba okolo milénia znamenala
pokles jak zájmu o česká historická
vozidla, tak o muzeum obsahující tou
dobou desítky pragovek. „Vidíte, že
tady jsou všude nápisy muzeum. Vy
tady sedíte, točíte palci a čekáte, že
někdo přinese desetikorunu. To jsou
pak takové perličky. Vy chcete vstupné? Ne, my se podíváme jen ode dveří,“ říká smutně Grmela. A nakonec
i věk byl jednou z příčin, proč část
sbírky rozprodal a větší je nyní k vidění v olomoucké Veteran Aréně. Některá jsou také v Tatranské Lomnici,
v hotelu Praga.
A proč tedy zveme do Dobrochova?
Hubert Grmela se svého celoživotního zájmu nevzdal. Ukazuje Večerníku
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606 530 243
expozice historických vozidel,
včetně amerických Buicků
dostane se vám podrobný
a kvalitní výklad od Huberta Grmely
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připravila
Eva REITEROVÁ

Protože koncem 19. století již kapacita starého městského hřbitova v Prostějově nedostačovala dobovým požadavkům, padlo
rozhodnutí o zřízení hřbitova nového. Byly
vybrány vhodné pozemky v polích na konci dnešní Brněnské ulice a poté, co městský
architekt Jan Skoupil vytvořil plány, mohla
v roce 1898 výstavba velkoryse koncipovaného areálu započít. Ke slavnostnímu
otevření došlo 27. května 1900. Prostor
hřbitova je ze čtyř stran ohraničen cihlovou
zdí, dodatečně kvůli silnému větru zpevněnou pilíři. Vnitřní areál je pojat jako přírodní
park s pravoúhlým systémem cest, kde je
vzájemná symbióza architektonické složky
s uměleckou výzdobou harmonicky doplněna přírodním prvkem. Původním autorem

zvonice, nad závěrem střechou valbovou. Fasádu člení lizénovými rámy, v ose je prolomený
vstup s kamenným ostěním. Nad ním zachycuje v nice umístěná nástěnná malba v typické
ikonografii zobrazenou světici Annu s knihou
v ruce a s dcerkou Marií. Uvnitř středové niky
štítu je malba zobrazující postavy věrozvěstů sv.
Cyrila a Metoděje. Skvostem kaple je v letech
1746–1747 spolu s ostatním vnitřním vybavením pořízený barokní oltář, jehož retábl je nádhernou polychromovanou řezbářskou prací
neznámého mistra.
Zajímavost: Reformy Josefa II. se dotkly kaple v roce 1784 příkazem k jejímu
zbourání. Veškerý inventář byl rozprodán v dražbě, avšak kaple zůstala jen
uzavřena. K opětovnému zpřístupnění
a vysvěcení došlo roku 1816, kdy jí byl
vrácený i původní inventář zakoupený
v dražbě obyvateli Drozdovic.
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KLÁŠTER
MILOSRDNÝCH BRATŘÍ
(SVATOPLUKOVA 7)

Kaple Nejsvětější Trojice je římskokatolická
modlitebna v areálu u kostela Povýšení sv.
Kříže (viz. minulý díl). Stojí na základech bývalé kapitulní síně augustiniánského kláštera.
Jádro stavby je ze 14. století, přestavba z roku
1678. Kaple byla po vpádu švédských vojsk
zastřešena a opravena měšťanem Janem Hulíkem, který je tam pochován se svou manželkou. Kapli vysvětil biskup Jan Josef Breuner 1679. Po velkém požáru města 1697 byla
konsekrována biskupem Juliánem z Braidy.
Nad hlavním oltářem se nacházelo ikonografické znázornění Nejsvětější Trojice. Od roku
1896 se kapli přezdívalo „Lurdská kaple“,
protože byla uvnitř umístěna socha Panny
Marie Lurdské a místo svou výmalbou připomínalo jeskyni. V roce 1912 byl vymalován presbytář a 1923 zbytek kaple. Výmalbu
v beuronském stylu provedl benediktin bratr
Jaroslav Pantaleon Major. V 90. letech minulého století byla objevena freska ukřižovaného Krista. Varhany jsou od Vojtěcha Káše
z Brna. Vzhledem k blízkosti farního kostela
se v kapli slouží bohoslužby pouze příležitostně, konají se v ní kulturní akce, svatby
a obřady řeckokatolické církve.
Zajímavost: V roce 1998 bylo v kapli
nalezeno 20 hrobů včetně hrobu třicetiletého muže, jehož ostatky byly
poškozeny pověrčivými vandaly, kteří
se pravděpodobně domnívali, že šlo
o revenanta (oživené mrtvé tělo, které
přichází do kontaktu s živými – vampýr,
pozn. red.).

KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
(LUTINOVOVA 42)
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z Lichtenštejna. Roku 1727 byla podepsána
zakládací listina, ovšem bez uvedení konkrétní lokality. O tři roky později byl za nové
působiště řádu Milosrdných bratří vybrán
Prostějov. Bratři si zvolili nemovitost na
olomouckém předměstí. Představitelé města s tímto záměrem nesouhlasili, ale kníže
Lichtenštejn odkoupil dům za 6 000 zlatých.
Bylo použito místa, kde stával tzv. Žalkovský
dvůr. Za hlavního budovatele prostějovského konventu je považován P. Narcissus
Schőn. V prvních letech existence byl konvent součástí valtického konventu, k osamostatnění došlo v roce 1757.
Důležitým okamžikem pro výstavbu kláštera
bylo odkoupení sousedního domu se zahradou a následná přestavba ukončená v roce
1755. Přestavba je pozdně barokní s prvky
klasicismu. Jedná se o jednopatrovou budovu, kterou obklopuje čtvercový dvůr, jižní
křídlo je vysunuto východním směrem. Na
místě západního křídla stojí kostel sv. Jana
Nepomuckého. V letech 1895–98 byl ještě
přistavěn jednopatrový nemocniční pavilon.
Za povšimnutí jistě stojí vstupní portál kláštera z 60. let 18. stol., kde ve výklenku nad
vstupem je štukové sousoší milosrdného
bratra s nemocným. Na umělecké výzdobě
tohoto areálu se podílel František Antonín
Sebastini, který vymaloval řadu nástropních
maleb. Nad vchodem do kláštera se nachází
socha sv. Jana Boha zobrazeného při pomoci
nemocnému. Konvent Milosrdných bratří
spravoval klášter až do roku 1958, kdy mu
ho komunistický stát zabavil a následně byl
klášter změněn na domov důchodců. Po
roce 2000 byl domov přestěhován a prostory jsou bez využití.
Na počátku historie kláštera stojí slib kněžny Zajímavost: V konventním špitále zeMarie Anny z Lichtenštejna, který učinila mřel také František Krumlovský, což byl
za uzdravení svého syna Jana Nepomuka herec a přítel J. K. Tyla.

zahradní a dendrologické úpravy byl
městský zahradník
a správce hřbitova
František Havránek. V hřbitovním areálu se
vedle patnácti základních hrobových polí nachází několik výrazných stavebních prvků. Již
při vstupu na hřbitov upoutá návštěvníka monumentální novorenesanční brána s jedním
hlavním a dvěma bočními oblouky. Od vstupní brány vede napříč hřbitovem hlavní cesta se
stromovou alejí.
Hlavní cesta symetricky ústí na druhé straně
hřbitova u objektu smuteční obřadní síně.
Autorem projektu je architekt Blahoslav Adamík. Stavbu prováděl v letech 1973–1977 ve
své režii Městský národní výbor Prostějov.
Pozemek, na kterém objekt stojí, se nachází ve
východní části hřbitova a není jeho původní
součástí. Jakmile byla stavba dokončena, došlo ke zbourání příslušného úseku hřbitovní
zdi a spojení smuteční síně s areálem hřbitova.
Před síní je prostranství obklopené arkádami,
které dohromady tvoří čekací prostor pro
účastníky obřadu. V interiéru jsou jako hlavní
materiály použity mramor, ušlechtilý kámen,
dřevo a sklo.
Zajímavost: Za povšimnutí stojí řada
umělecky hodnotných náhrobků, na
kterých se podíleli autoři zvučných jmen.
Některé náhrobky jsou zdobeny tepanými a kovanými výrobky místní uměleckořemeslné firmy Vulkania, k vidění je
množství prací tradiční místní kamenosochařské rodiny Becků.
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MĚSTSKÝ HŘBITOV
A SMUTEČNÍ OBŘADÍ SÍŇ
2CXGN.¾VCNUGGZMNW\KXP÷UX÷ąKN
(BRNĚNSKÁ)
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Kaple svaté Anny v Drozdovicích byla postavena v letech 1743–1745 na místě malého morového hřbitova. První mše se sloužila dne 26.
července 1747 u příležitosti vsazení oltářního
kamene do menzy oltáře. Stavba byla vysvěcena teprve roku 1756 Janem Patilkou, správcem prostějovského děkanství. Vznikla pravděpodobně z praktických důvodů, aby místní
sedlácké rodiny nemusely absolvovat cestu do
Mostkovic na každou bohoslužbu. Místo toho
dojížděl mostkovický farář do Drozdovic. Reformy Josefa II. se dotkly kaple v roce 1784 příkazem k jejímu zbourání. Veškerý inventář byl
rozprodán v dražbě, avšak kaple zůstala jen uzavřena. K opětovnému zpřístupnění a vysvěcení
došlo roku 1816, kdy jí byl vrácený i původní
inventář zakoupený v dražbě obyvateli Drozdovic. V roce 1936 povedl Jan Ježek kompletní
výmalbu kaple podle návrhu akademického
malíře Jano Köhlera.
Kaple je jednolodní neorientovaná stavba obdélného půdorysu, k níž přiléhá segmentově
ukončené kněžiště a za závěrem je v ose přistavěná sakristie. Celá kompozice je uzavřena sedlovou střechou s otevřenou šestibokou vížkou

KAPLE SV. ANNY
(KRASICKÁ ULICE)

V dnešním pokračování se ještě jednou
budeme věnovat církevním stavbám.
Tentokrát v hledáčku Večerníku uvízla
kaple sv. Anny, městský hřbitov, klášter
Milosrdných bratří a kaple Nejsvětější Trojice. V příštím díle se pak v rámci
rozvolňování opatření zaměříme na historické školní budovy, které v minulých
dnech konečně otevřely jejich dveře
předškolákům a školákům. Nyní ale zpět
ke kostelům. Víte vše o těchto objektech,
kolem kterých většinou procházíte bez
povšimnutí? Pokud ano, připomeňte si
některá data, jestliže ne, rádi vás zaučíme.

sakrální stavby

Dnes představujeme druhé

EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

Naši předci letitým pozorováním vysledovali zákonitosti ve změnách počasí, které přetavili do pranostik. Je v nich ukryto mnoho moudrosti a zároveň i poetiky starých časů. Dob, jejichž nedílnou 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 a prozatím se společnost v boji s koronavirem drží. Nicméně PROSTĚJOVSKÝ Večerník i nadále
pokračuje v seriálu s příznačným názvem SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY. V dnešním osmém díle budeme již podruhé vaším průvodcem po slavných církevních stavbách v Prostějově.
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hrdý. Přestože jsou nyní přes 80 let
staré, o kostitřasy rozhodně nejde.
„Tady uvidíte řadový osmiválcový
motor, který potřebuje dvě rychlosti,
jednu dopředu, jednu dozadu. Maxi-

mum to má 150 a je to ročník 1936,“
prozrazuje. I nadále tedy stojí za to
se v Dobrochově zastavit. A stejně
tak pro řadu vzpomínek. Zejména
ti, kteří auty žijí, mohou s Hubertem
Grmelou strávit hodiny příjemného
povídání.
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59
záhy své Buicky a sbírku prastarých
50
škodovek. Právě na Buicky je obzvlášť

ZAJÍMAVOST:

aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu
celkem
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Dobrochov, stavba mezi budovami č. 33 a 99

Kontakt:
Co je k vidění:

MUZEUM
M PR
RAGOVEK V DOBROCHOVĚ
Adresa:

celkem Otevírací doba:rokdle domluvy
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Foto: Michal Sobecký

usmívá se mluvčí prostějovské nemocnice Radka Miloševská

nějak dostal k autům z první ruky,“ říká
Hubert Grmela. Jedním z prvních aut,
ke kterým se dostal, pak byla právě pragovka. Otci s ní ale zamýšlenou radost
neudělal. „Sháněl jsem tedy něco, co
by se tátovi líbilo. Jeli jsme pro ni, samozřejmě jsem si nevysloužil ani vděk,
ani údiv. Pochopte to, bylo to čtyřicet
let staré auto, táta dělal s novými,“ vypráví s úsměvem.
Sám začal se sbíráním na vojně, když
sloužil na letišti. „Motal jsem se kolem toho, občas mi pan poručík automobil půjčil. No a nakonec jsem si
ho od něj koupil Valtra. A byl z toho
poprask! Mít dvě auta za socialismu
v rodině? Děs a hrůza. Tak se to muselo prodat,“ vzpomíná sběratel. Pro
svou zálibu, která postupně rostla,
pochopení u blízkých vždy nenacházel. Ale jak se ukázalo, pragovky se
měly stát důležitým milníkem i v jeho
rodinném životě. „V těch letech se

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY

DOBROCHOV Unikátní reportáž vám přinášíme tentokrát ze
světa muzeí na Prostějovsku. Unikátní je přitom hned ze dvou důvodů. Jednak vznikla v místě, kde
se nacházela největší sbírka československých automobilů značky
Praga. Druhou zvláštností je pak
minulý čas, sbírka totiž z Dobrochova zmizela. I když veterány jsou
v místě k nalezení pořád...
Ve dveřích Večerník vítá Hubert Grmela, který nás usadil ve vstupní místnosti. A začíná dlouhý příběh o tom,
jak se stal sběratelem a co vedlo ke
vzniku muzea pragovek. „Tatínek po
absolvování obchodní akademie nastoupil do firmy Auto Praga v Prostějově, která tady byla ve třicátých letech
minulého století. Měli ji dva majitelé,
naneštěstí byli oba židovského původu. A táta jim dělal účetnictví, pracoval pro ně také jako akvizitér. Takže se

Pondělí 8. června 2020

NAVZDORY COVID-19 SE RODÍ VÍCE DĚTÍ

seriály večerníku

3R]ŁVWDWN\VODYQp
VEtUN\WĪÙtepidemie
FHORßLYRWQtKR
EĪUDWHOHba právě naopak,“
„Koronavirová
neovlivnilaVporodnost,
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Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

UŽ BRZY!

měsíc

PROSTĚJOV Původně se na rekonstrukci křižovatky ulic Tovární a Říční na okraji Sídliště Svornosti mělo
pracovat až do konce června, stavbaři
ale odvedli dobrou a rychlou práci.
Křižovatka je tak s předstihem již
v provozu, ovšem s velkou změnou
ohledně přednosti v jízdě.
„Zhotovitel ukončil práce o tři týdny
dříve, stavba proběhla bez problémů,
vad a nedodělků,“ potvrdil Večerníku
Jiří Rozehnal (ANO 2011), náměstek primátora pro stavební investice
v Prostějově.
Oproti zažitým zvyklostem se ale na
křižovatce změnilo dopravní značení
a už tam neplatí přednost zprava. Ze
směru od Tovární ulice tak musejí řidi-

či zastavit na „STOP-ce“, takže komunikace ulice Říční je nově považována
jako hlavní. „Změna přednosti v jízdě
byla doporučena a schválena příslušnými dotčenými orgány státní správy a vycházela ze stávající dopravní vytíženosti
obou ulic. Je zcela neoddiskutovatelný
fakt, že většina vozidel jezdí ve směru
z Vrahovické ulice přes ‚myší díru´.
V minulosti zde docházelo bohužel
i ke kolizím. Změna dopravního značení je závazná pro všechny účastníky
silničního provozu a ti jsou povinni ji
dodržovat. Je to samozřejmě i o zvyku. Ale povinnost a dodržování pravidel silničního provozu jsou na prvním
místě,“ vzkazuje účastníkům dopravního provozuí Rozehnal.
(mik)

PROSTĚJOV Během úterního
jednání se prostějovští radní zabývali také návrhem na udělení Cen
města Prostějova za rok 2019. Večerník chtěl znát konečné rozhodnutí a jména nových držitelů tohoto
prestižního ocenění. Avšak stejně
jako v předešlých letech jsme se dočkali opět vyhýbavých odpovědí.
„Mohu potvrdit pouze to, že Rada města Prostějova návrhy na udílení Cen
města projednala. Ovšem jak jistě víte,

závěrečné slovo v otázce udílení Cen
města má zastupitelstvo. Musím tedy
vaše čtenáře požádat, aby posečkali až
do projednání v zastupitelstvu,“ uvedla
pro Večerník náměstkyně primátora
Milada Sokolová (ODS a nezávislé
osobnosti města Prostějov), která se
nechtěla zatím vyjádřit ani k počtu oceněných, ani oborům jejich činnosti.
Zastupitelstvo bude nové držitele
Cen města Prostějova schvalovat
v úterý 16. června.
(mik)

ZASE TAJNOSTI...

>>> dokončení ze strany 3
Večerník chtěl znát další podrobnosti celé
inaugurace i z jakého důvodu a s jakými
plány ředitel GJW do takto významné funkce vstupuje. „Nezlobte se, ale
s Nejvyšším kontrolním úřadem mám
dohodu, že se v médiích nemohu k této
záležitosti vyjadřovat,“ odmítl byť jen krátký
rozhovor Michal Šmucr s tím, že ve středu
10. června bude skládat slib do rukou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a pak lze kontaktovat odbor komunikace, s jehož vědomím
a souhlasem může případný mediální
výstup proběhnout. „Pravidla jsou v tomto
směru velice přísná,“ omlouval se jindy
vstřícný muž, který od ledna 2018 působil
i jako poradce Andreje Babiše pro oblast
školství v Úřadu vlády ČR. Spolupracoval
i na strategických dokumentech pro oblast
školství Olomouckého kraje.
ŠestapadesátiletýMichalŠmucrvystudoval
Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, na Univerzitě Palackého v Olomouci absolvoval postgraduální studium
základů ekonomie a na Univerzitě Karlově

v Praze funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. Ve školství působí od
roku 1990. Ještě do zítřejšího dne, tj. úterý
9. června, zastává pozici ředitele Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově, které se chopil
už v roce 2003. Na stejné pozici působil
v minulosti také na Švehlově střední škole
polytechnické.
„Je tomu skutečně tak. Ke dni slibu pro
členství v Kolegiu Nejvyššího kontrolního
úřadu nemohu ze zákona zastávat žádnou
z veřejných funkcí, ani jinou pozici. Jak jsem
již říkal, pravidla jsou ve všech směrech
skutečně přísná. Proto v úterý devátého
června na pozici ředitele Gymnázia Jiřího
Wolkera končím,“ prozradil exkluzivně
Večerníku Michal Šmucr. Jak jsme zjistili,
školní rok 2019/2020 dokončí jeho statutární zástupce, jímž je Michal Müller a Olomoucký kraj, jakožto zřizovatel ústavu,
bude vybírat nového ředitele, který vzejde
z výběrového řízení. „Bylo mi velkou ctí
sedmnáct let působit na Gymnáziu Jiřího
Wolkera a chci poděkovat všem, se kterými
jsem měl tu čest spolupracovat,“ vzkázal
Michal Šmucr.

PROSTĚJOV Šestákovou specialitou se však staly krádeže v obchodech.
Do košíku si prostě naskládal zboží,
se kterým pak proběhl kolem nic
netušící prodavačky, vše naložil do
auta a ujel. Řídil přitom často zfetovaný a bez ohledu na to, že už dávno
neměl řidičák. Oblíbil si zejména
obchody v Brodku u Prostějova, kde
kradl na Štědrý den a těsně před Silvestrem. Stejným způsobem řádil
i v Kostelci na Hané ve večerce, kterou
provozoval jeho známý.
To vše činil navzdory faktu, že už před
dvěma lety byl kvůli rozbitému počítači
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odsouzen k podmínce. Byl to tehdy jeho
vůbec první trestný čin, který jej společně
s drogami poslal na šikmou plochu. Po ní
sklouzl nejhlouběji, jak vůbec mohl.
Pavel Šesták přímo u soudu odmítl
vypovídat, ke všem činům se fakticky
přiznal na policii. Problém měl pouze
s ukradením peněz svému otci. „Byly
to mé peníze. Na jeho konto mi totiž
chodila výplata a on mi z ní dával jen
něco, abych neutrácel,“ hájil se.
Jeho otec se k soudu vůbec nedostavil, neboť těsně předtím vzal
souhlas s trestním stíháním zpět. Jak
se ukázalo, to však v tomto případě
nebylo možné.
Z tohoto důvodu rozsudek nepadl
a hlavní líčení muselo být odročeno.
(mls)

ná. Nedílnou součástí ocenění jsou
9ÙVOHGN\VRXWÈzH2NHUDPLFNRXSRSHOQLFL
i motivační odměny na podporu od-CVGIQTKGQD[XCVGN
padového hospodářství, které obcím Kategorie do 500 obyvatel
OÊUVQ 2NWONQX
na medailových příčkách poskytne OÊUVQ 1UVTWåP¾
OÊUVQ 8GNM¾$[UVąKEG
OÊUVQ /WVMQX
Olomoucký kraj. Obce si tak mezi OÊUVQ *TCFéCP[-QDGąKEG
OÊUVQ .KRQX¾N¾\P÷
sebe v závislosti na konečném umís- OÊUVQ .KRKPC
OÊUVQ .KVQXGN
tění rozdělí celkovou částku 325 tisíc OÊUVQ .WD÷PKEG
OÊUVQ ,CXQTPÊM
-CVGIQTKGtQD[XCVGN
korun.
Kategorie nad 15 000 obyvatel
„Jsem velice za toto ocenění rád OÊUVQ /CLGVÊP
OÊUVQ 5VCVWV¾TPÊO÷UVQ2TQUV÷LQX
OÊUVQ %JCTX¾V[
a hlavně je třeba říci, že bez našich OÊUVQ èGTP¾8QFC
OÊUVQ iWORGTM
občanů bychom cenu nedostali. Hlav- OÊUVQ $÷N¾RQF2TCF÷FGO
OÊUVQ 5VCVWV¾TPÊO÷UVQ1NQOQWE
ně jim patří dík za třídění odpadu. Ta OÊUVQ 6QXÆą
cena je jejich,“ netajil spokojenost první náměstek primátora Prostějova Jiří obyvatel o Keramickou popelnici ne- cení obsadila Olomouc.
(red)
Pospíšil (PéVéčko).
chal za sebou na druhém místě ŠumProstějov v soutěži měst nad 15 tisíc perk, bronzovou příčku pak v hodno-

0LFKDOãPXFUWDMQĚ

PROSTĚJOV Obce a města v Olomouckém kraji soutěžily i tento
rok o Keramickou popelnici. Do
soutěže, kterou každoročně pořádá Olomoucký kraj se společností
EKO-KOM, bylo zapojeno 396
obcí a měst. Hodnotilo se především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele, počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst nebo hustota
sběrné sítě.
V projektu, jehož posláním je odměnit samosprávy, které nejlépe třídí
komunální odpad, byly letos nejlepší
Prostějov, Plumlov, Majetín a Ostruž-

soutěž o Keramickou popelnici

nebo dřevěné prvky sjednocené v dekoru světlého dubu.
Parkoviště bude vybaveno místy o šířce
2,70 m. „To je o dvacet centimetrů více
než standardní parkovací stání. Vyčleněna tu budou i parkovací místa pro rodiny
s dětmi, pro něž budou k dispozici i speciální vozíky pro upevnění autosedačky
či dětské nákupní vozíky. Parkoviště
bude nově vybaveno také závorovým
systémem,“ předeslala mluvčí společnosti Lidl.
(mls)

vést k dluhovému financování. Nicméně výše případné zadluženosti
a její vliv na rozpočet města nelze
blíže specifikovat. Je třeba říci, že
i sama koronavirová nákaza představuje velký kreditní tlak na všechny
světové regionální i místní samosprávy včetně Prostějova,“ nechal se
slyšet primátor Statutárního města Prostějov František Jura (ANO
2011).
Tímto tématem se bude Večerník
podrobněji zabývat v příštím vydání.
(red)

S Cenami města Prostějova

PROSTĚJOV Přestože agentury
kvůli koronaviru snižují svá hodnocení schopnosti dlužníků splácet závazky, město Prostějov získalo opět skvělý mezinárodní rating
na úrovni Aa3.
Tento stupeň představuje bezpečnou investici s nízkým rizikem. „Provozní hospodaření města dlouhodobě vykazuje výrazné přebytky, které
slouží jako zdroj kapitálových výdajů. Omezujícím faktorem ratingu
jsou rozsáhlé plánované investiční
projekty, které mohou v budoucnu

PROSTĚJOV VYHRÁL

„Novou začneme v Anenské ulici stavět
už v průběhu tohoto měsíce,“ potvrdila
tisková mluvčí Lidlu Zuzana Holá, aniž
by potvrdila zmíněné datum uzavření
stávajícího provozu.
Nová moderní jednopatrová prodejna by měla mít uvnitř dostatek denního světla. „To zajistí prosklená část
fasády,“ vyzvedla zajímavou novinku
Holá, podle níž mají k příjemnějšímu nakupování sloužit široké uličky,
pokladny s velkou odkládací plochou

Křižovatka zvolen do Kolegia NKÚ
otevřena
s předstihem
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Foto: www.lidl.cz

PROSTĚJOV Jak už Večerník informoval v minulém vydání, objekt
Lidlu v Anenské ulici čeká kompletní demolice. Na jeho místě by měla
vzniknout zbrusu nová prodejna.
V průběhu týdne tuto zprávu potvrdila tisková mluvčí známého řetězce.
Objekt se má uzavřít již tento měsíc,
otevření nové prodejny je pak plánováno na konec letošního roku.
Dle našich informací by se prodejna
měla uzavřít už v neděli 21. června.

Pondělí 8. června 2020

Lidl se bude Město opět získalo

Nová prodejna bude mít prosklenou fasádu

Potvrzeno!

Z Tovární
ulice

boxy, které poskytují rodičce i jejímu
partnerovi maximální soukromí. „Součástí těchto boxů je kromě speciálních
polohovacích lůžek také porodní vana,
rehabilitační balony, žíněnky, sprcha,
křeslo, rádio s CD přehrávačem. Nejmodernější porodní místnosti tak umožňují
nespočet alternativních způsobů vedení
porodu,“ zopakovala tisková mluvčí společnosti Agel, do jejíhož portfolia Nemocnice Prostějov spadá. „Porodnice je
také držitelem titulu Baby Friendly Hospital, tedy nemocnice přátelské k dětem.
Po porodu je samozřejmostí bonding
i zavedený systém rooming-in na oddělení šestinedělí,“ dodala Miloševská
s tím, že možnost přítomnosti otce u porodu je za běžného stavu samozřejmostí,
a to včetně císařského řezu.

,CM8GéGTPÊMWRQVXTFKNC6GTG\C)TGRNQX¾
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Prostějov (mik) – Zajíci už rozhodně nejsou žádná plachá zvířátka, jak
jsme se kdysi učili v přírodovědě.
Doba jejich chování se změnila. „Nevěřil jsem vlastním očím. Když jsem
jel autem po Olomoucké ulici, dva
zajíci se uprostřed vozovky ‚kočkovali‘
a vůbec jim nevadilo, že kolem nich
projíždějí i jiná auta. Pak odběhli směrem k Moravě,“ svěřil se Večerníku
řidič z Prostějova.

Jen
poèkejte, zajíci!

Prostějov (red) – O výběru dodavatele veřejné zakázky mají prostějovští radní již jasno. Regeneraci
Sídliště Bohumíra Šmerala bude
mít na starost společnost Skanska.
„Předmětem veřejné zakázky jsou
stavební práce. Jde zejména o opravy komunikací, zaústění uličních
vpustí do stávajícího kanalizačního systému a do nově navržených
vsaků. Součástí zakázky je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění sídliště. Rozdělena bude na
několik etap,“ prozrazuje František
Jura (ANO 2011), primátor Statutárního města Prostějov. V rámci
první etapy bude řešena výstavba
nové komunikace za bytovými
domy, druhou obstará výstavba
nové komunikace mezi bytovými
domy, třetí etapa se zaměří na výstavbu nové komunikace v západní
části a během čtvrté etapy to pak
bude oprava komunikace před bytovými domy. „Oslovili jsme deset
možných dodavatelů stavby a jejich
nabídky byly hodnoceny na základě
ekonomické výhodnosti. Celková
předkládaná hodnota celé zakázky
by měla být 47,7 milionu korun.
Realizace této investiční akce bude
financována z prostředků města,“
doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

2chPHUDOFHp
je rozhodnuto

Prostějov (red) – Vytěžené dřevo
z pokácených stromů v majetku
města poslouží při opravě stávajícího mobiliáře dopravního hřiště
v ulici Bratří Čapků. „Vytěžené dřevo tak nezůstane ležet ladem, ale
bude dál sloužit při úpravách hřiště.
Jako bezúplatný převod z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví
příspěvkové organizace Sportcentrum-dům dětí a mládeže Prostějov
jsme odsouhlasili tři metry krychlové dřeva v hodnotě 2 100 korun,“
uvedl Jiří Pospíšil (PéVéčko), první
náměstek primátora Statutárního
města Prostějova.

Døevo
pro Sportcentrum

Prostějov (red) – Prostějovský
magistrát se bude podílet na vzniku
cyklostezky s pracovním názvem
Romže a radní proto rozhodli zařadit vznik projektové dokumentace
na tuto investiční akci do návrhu
rozpočtu na rok 2021. O zpracování se postará společnost Lesy města Prostějova. „Již v únoru tohoto
roku jsme se sešli s krajskými cyklokoordinátory s cílem vyřešit přesné trasování cyklostezky a formu
případné spolupráce zúčastněných
stran,“ nastínil primátor František
Jura (ANO 2011) s tím, že město
podpoří jeden z úseků cyklostezky
Romže. Tímto úsekem je lesní cesta
z Ptenského Dvorku do Stražiska.
„Cesta se nachází v majetku města. V rámci jednání jsme probírali
prověření možné podpory přípravy
tohoto úseku formou zpracování
projektové dokumentace, případně uložení zpracování projektové
dokumentace nájemci,“ doplnil
náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011).

Mìsto podpoøí
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pro cyklisty nečekaně vjela žena na
kole. Aby nedošlo k nehodě, musel
řidič prudce sešlápnout pedál brzdy.
Vlivem brždění spadla na podlahu
autobusu cestující seniorka, která se
zranila a byla převezena do nemocnice,“ popsala Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje. „Dechová
zkouška u řidiče autobusu byla negativní a nehoda je nadále v šetření
prostějovských dopravních policistů.
Hmotná škoda nikomu nevznikla,“
doplnila ještě informace mluvčí krajských strážců zákona.
(mik)

PROSTĚJOV Stařenka z Prostějova nezahájila minulý týden nejšťastněji. V Havlíčkově ulici se lekla otevřených dveří osobního auta,
zazmatkovala a po pádu z jízdního
kola utrpěla zranění.
„V pondělí prvního června dopoledne
jela po ulici Havlíčkova v Prostějově
směrem k ulici Sladkovského jednaosmdesátiletá žena a objížděla vozidlo
BMW, které mělo lehce pootevřené
dveře. Seniorka se se plně nevěnovala
řízení a spadla na silnici v bezprostřední
blízkosti auta, ke kontaktu ale nedošlo,“
popsala karambol Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Policisté provedli u zraněné řidičky bicyklu dechovou zkoušku, která nepotvrdila, že by před jízdou požila alkoholické nápoje. „Z místa havárie byla žena
sanitkou převezena do nemocnice,
odkud byla po ošetření propuštěna do
domácího léčení,“ informovala s tím, že
hmotná škoda nevznikla ani jednomu
ze zúčastněných.
(mik)

PROSTĚJOV Minulé úterý byl
napaden kladivem a vypadalo to
s ním zle. Ale už v pátek Pavla Látala
(na snímku) z prostějovské nemocnice pustili. I díky tomu jsme je
mohli vyzpovídat, když jsme oběť
silně násilného trestného činu zastihli v jeho „doupěti“ u zchátralého
fotbalového stadionu ve Sportovní
ulici. Co přesně se v onen osudný
den událo? A díky čemu přežil útok,
po kterém by byl leckdo mrtvý?
„Petr by se měl vrátit do blázince,“

➢ ZE STRANY 5

vou změnu v jeho chování?
„Myslím, že mu prostě ruplo v bedně. Víte, on jako mladý boxoval, ale
po úrazu toho musel nechat. Pak měl
nějaké psychické problémy, byl i na
léčení v Kroměříži.“
yy Nyní mu hrozí deset
až osmnáct let vězení.
Jaký trest by byl podle
vás pro něj adekvátní?
„Těžko říct, je důležité,
aby už nic podobného
nikdy neopakoval. Ale
myslím si, že spíš než ve
vězení, by měl skončit
v blázinci.“

obrovské kladivo!“

říká o útočníkovi Je doslova zázrak, i do oka a když jsem se trochu probral,
že se Látal cítí celkem dobře a tvrdě měl v ruce obrovské kladivo...“
yy Jak si vysvětlujete, že jste útok
zasažená hlava jej nebolí.
přežil?
EXKLUZIVNÍ
„Útok vedl vší silou, ale podle mě mu
rozhovor
kladivo nějak muselo vyjet z ruky. Trefil
mě do zadní části lebky, pak už si toho
pro Večerník
moc nepamatuji.“
Martin
yy Oba jste byli pod vlivem alkoholu.
ZAORAL
„To ano, jemu naměřili dvě promile.“
yy Co si z onoho večera pamatujete? yy Jak dlouho se vlastně znáte?
„Popíjeli jsme a Petr shodil moji ženu „Asi rok a půl. Pravidelně tu s námi přeze židle. Pak si šel lehnout. Spustil jsem spával. Předtím se nijak zvlášť agresivně
na něj, co si to dovoluje. A on se najed- neprojevoval.“
nou začal chovat jako smyslů zbavený. yy V minulosti ani nebyl soudně
Řval, že mě zabije, praštil mě do nosu trestaný. Čím si vysvětlujete tako-

2CXGN.¾VCNUGGZMNW\KXP÷UX÷ąKN
LCMUGRQFTWJÆPCTQFKN

„Řval, že mě zabije, měl v ruce

PROSTĚJOV Jak je nutné se při
cestování autobusem, notabene
v městské hromadné dopravě,
pořádně držet, si už bude pomatovat starší žena z Prostějova. Řidič musel totiž prudce zabrzdit,
aby zabránil srážce s cyklistkou.
To se stalo osudným seniorce,
která upadla na podlahu busu
a zranila se.
„Řidič linkového autobusu v Prostějově jel v úterý druhého června dopoledne po ulici Martinákova ve směru
do centra Prostějova. V křižovatce
s ulicí Rejskova mu zleva na přejezd

seniorka skončila na podlaze a spadla z kola

Řidič dupl na brzdu, Seniorka se lekla

Prostějovská nemocnice poskytla Večerníku aktuální statistiku počtu narozených miminek na porodnickém
oddělení od ledna do konce května tohoto roku. A co je potěšitelné, v každém
z pěti měsíců se v prostějovské porodnici narodilo více dětí než ve stejných
obdobích letopočtu loňského! Novorozenců navíc přibývalo i v době nouzového stavu, kdy každý z nás okolo sebe
jen slyšel hrozby o nákaze COVID-19.
„Koronavirová epidemie nezmírnila počet narozených dětí, ale na několik týdnů
zásadně ovlivnila průběh příchodů dětí
na svět. Mrzí nás, že maminky musely
zvládnout porod bez přítomnosti tatínka miminka či jiné blízké osoby. Tým
zkušených porodních asistentek a lékařů se však snažil být pro rodičky tou
nejlepší oporou. A ihned po uvolnění
opatření ze strany ministerstva pak naše

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

nemocnice přítomnost třetí osoby u porodu opět povolila,“ připomněla složité
období Radka Miloševská. „Těhotné se
během koronavirové krize, kdy byly pozastaveny předporodní kurzy a prohlídky porodnice, často dotazovaly našich
odborníků na nejrůznější informace
spojené s porodem a péčí po porodu
telefonicky, e-mailovou poštou a přes
Facebook,“ připomněla Miloševská další podrobnosti ohledně režimu porodnického oddělení během nouzového
stavu.
Za prvních pět měsíců tohoto roku
se v prostějovské porodnici narodilo
374 dětí. V souhrnu je to o pětašedesát miminek více než za stejné období minulého roku! „Je to potěšující
zjištění a věřím, že v otázce porodnosti
se opět blýská na lepší časy,“ konstatovala spokojeně mluvčí prostějovské
nemocnice, kterou potěšilo i uvolnění
návštěv, byť pořád za zpřísněných hygienických opatření. „Brzy bychom rádi
obnovili také pravidelné prohlídky porodnice. Od září pak porodnice plánuje
obnovit cvičení pro těhotné a přednášky pro budoucí rodiče,“ vzkazuje Radka
Miloševská.

PROSTĚJOV Rok za rokem jsme v uplynulé dekádě zaznamenávali nižší a nižší porodnost. Také podle mnohých vyjádření nejvyšších představitelů města začal
Prostějov v posledních deseti letech vymírat. Rodilo se
totiž čím dál tím méně dětí, naopak úmrtnost se zvyšovala, a navíc abnormálně přibývalo obyvatel seniorského věku.„Možná se právě teď blýská na lepší časy,“ vzývá
lepší zítřky Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel provozující Nemocnici Prostějov.

„Koronavirová epidemie neovlivnila porodnost, ba právě naopak,“
usmívá se mluvčí prostějovské nemocnice Radka Miloševská

(QVQ/CTVKP<CQTCN

Co se týká jmen u novorozenců, tak od
ledna do května patřila trvale k nejoblíbenějším u chlapců znovu Jakub, Jan,
Tomáš, Filip a Adam. U děvčátek pak
Ema, Adélka, Eliška, Natálie, Nela.
„Mám skutečně velkou radost z toho, že
se rodí více miminek! Je znát, že se lidem
daří v Prostějově dobře, protože většina z nás chce přivádět děti do dobrých
podmínek i prostředí. Věřím také, že na
přelomu roku se jich narodí ještě víc, neboť karanténa může mít na porodnost
svůj dopad,“ s úsměvem okomentovala
čerstvou statistiku z porodnice Milada
Sokolová, náměstkyně primátora Statutárního města Prostějov.
Porodnice prostějovské nemocnice
nabízí budoucím maminkám tři samostatné uzavřené klimatizované porodní
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NAVZDORY COVID-19 SE RODÍ VÍCE DĚTÍ

zpravodajství
www.vecernikpv.cz
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ƐĞ ǀ ŬƌĄƚŬĠŵ ēĂƐĞ ĂĚĂƉͲ
ƚŽǀĂůŝŶĂǌĐĞůĂŶŽǀǉƌĞǎŝŵ͘
ƚĂŬĠƌŽĚŝēƽŵĚĢƚşĂǀƓĞŵ
ƐƚƵĚĞŶƚƽŵ ǌĂ ũĞũŝĐŚ ƉŽǌŝͲ
ƚŝǀŶş ƉƎşƐƚƵƉ Ŭ ŶŽǀĠ ĨŽƌŵĢ
ǀǉƵŬǇ͘ƌƵŚĄǀĢĐ͕ŬƚĞƌĄŵŶĞ
ŵŝŶƵůǉƚǉĚĞŶƉŽƚĢƓŝůĂ͕ũƐŽƵ
ĂŬƚƵĄůŶş ǀǉƐůĞĚŬǇ ŶĂƓŝĐŚ
ƚƎş ƐƚƵĚĞŶƚƽ Ƶ ǌŬŽƵƓĞŬ
ĂŵďƌŝĚŐĞ͕ŬƚĞƌĠƐƚŝŚůŝĂďͲ
ƐŽůǀŽǀĂƚǀĞǌŬƵƓĞďŶşŵĐĞŶͲ
ƚƌƵũĞƓƚĢǌĂēĄƚŬĞŵďƎĞǌŶĂ͘
ǀĂƐƚƵĚĞŶƚŝ͕:ŽŶĄƓWĞƚĞƌŬĂ
Ă DĂƌƚŝŶĂ WĞƚƌŽǀĄ͕ ǌşƐŬĂůŝ
ŶĞũǀǇƓƓşǌŶĄŵŬƵƵǌŬŽƵƓŬǇ
;ƚǌŶ͘ƉƎĞƐϮϬϬďŽĚƽǌϮϭϬ
ŵŽǎŶǉĐŚͿĂWĂƚƌŝŬ\ĞŚƵůŬĂ

ĚŽŬŽŶĐĞ ƐůŽǎŝů ŶĞũǀǇƓƓş ĞǆͲ
ŝƐƚƵũşĐş ǌŬŽƵƓŬƵ ŶĂ ƐƚƵƉŶŝ
W;ĂŵďƌŝĚŐĞWƌŽĨŝĐŝĞŶĐǇ
ŶŐůŝƐŚͿ͘WƎĞĚǀşĐĞŶĞǎϭϬůĞƚǇ
ĚŽŶĂƓŝĐŚŬƵƌǌƽŶĂƐƚƵƉŽǀĂůŝ
ũĂŬŽƓŬŽůŬŽǀĠĚĢƚŝ͕ĚŶĞƐƚŽ
ũƐŽƵ ŵůĂĚş ůŝĚĠ Ɛ ƉĞƌĨĞŬƚŶş
ǌŶĂůŽƐƚşĂŶŐůŝēƚŝŶǇƐƚǀƌǌĞŶŽƵ
ŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŵĐĞƌƚŝĨŝŬĄƚĞŵ
ŶĞũǀǇƓƓş ƷƌŽǀŶĢ Ϯ͘ DĄŵ
ǌŶŝĐŚŽďƌŽǀƐŬŽƵƌĂĚŽƐƚ͘͞
yy :ĂŬǉũĞƚĞěĂŬƚƵĄůŶşƉƌŽͲ
ŐƌĂŵƓŬŽůǇƉƌŽŶĞũďůŝǎƓşĚŶǇ
ĂƚǉĚŶǇ͍
ͣhǎ ƉƎşƓƚş ƚǉĚĞŶ ǌĂŵşƎş
ĚĂůƓşĐŚϮϯŶĂƓŝĐŚƐƚƵĚĞŶƚƽ
ŬŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŵǌŬŽƵƓŬĄŵ
ĂŵďƌŝĚŐĞ ĚŽ KůŽŵŽƵĐĞ͕

ƚĂŬǎĞ ũŝŵ ďƵĚĞŵĞ ĨĂŶĚŝƚ
ĂĚƌǎĞƚƉĂůĐĞ͕ĂďǇĐŚŽŵƐŝũĂŬŽ
ƓŬŽůĂƵĚƌǎĞůŝŚŝƐƚŽƌŝĐŬǇϭϬϬй
ƷƐƉĢƓŶŽƐƚƵƚĢĐŚƚŽǌŬŽƵƓĞŬ͘
WŽēĞƚ ŶĂƓŝĐŚ ĚĢƚƐŬǉĐŚ
ĂďƐŽůǀĞŶƚƽ Ƶ ǌŬŽƵƓĞŬ
ĂŵďƌŝĚŐĞƵǎƉƎĞƐĂŚƵũĞĚǀĢ
ƐƚŽǀŬǇ͘
KĚϭϬ͘ϲ͘ϮϬϮϬŶĄƐƉĂŬēĞŬĂũş
ŬĂǎĚŽƌŽēŶş ǌĄƉŝƐǇ ĚĢƚş ĚŽ
ũĂǌǇŬŽǀǉĐŚ ŬƵƌǌƽ ŶĂ ƉƎşƓƚş
ƓŬŽůŶşƌŽŬϮϬϮϬͬϮϬϮϭ͘ZŽǌƉŝƐ
ũĞũŝǎǌǀĞƎĞũŶĢŶŶĂŶĂƓŝĐŚǁĞͲ
ďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚĂĚĢƚƐŬǉŵ
ǌĄũĞŵĐƽŵŽĂŶŐůŝēƚŝŶƵŝůĞƚŽƐ
ŶĂďşĚŶĞŵĞƉƎĞƐƚƎŝĚĞƐşƚŬǇ
ŬƵƌǌƽ ǀ ďĞǌŬŽŶŬƵƌĞŶēŶşĐŚ
ēƚƌŶĄĐƚŝƷƌŽǀŶşĐŚ͘͞
;ƉƌͿ

126+/+56¦

DŽǎŶŽƐƚƐĞƉƎŝŚůĄƐŝƚŶĞďŽǌşƐŬĂƚǀşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşũĞƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ
ƚĞů͘ϳϳϳϱϲϮϳϴϴŶĞďŽŽŶͲůŝŶĞŶĂǁǁǁ͘ďŝŐͲďĞŶ͘Đǌ͘

ŶĂďşĚŶĞŵĞ ũĂŬŽ ƐůĞǀƵ ŶĂ
ƉƎşƓƚşƓŬŽůŶşƌŽŬ͘͞
yy :ĚĞŽĐŝƚĞůŶǉǌĄƐĂŚĚŽ
ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶşƓŬŽůǇ͍
ͣĄƐĂŚ ƚŽ ƐĂŵŽǌƎĞũŵĢ ũĞ͕
ŶĂƓĞƌĞǌĞƌǀǇ͢ŶĂŚŽƌƓşēĂƐǇ͚
ƐĞǀƚŽŵƚŽƉŽůŽůĞƚşƌŽǌƉƵƐƚͲ
ŝůǇēĄƐƚĞēŶĢĚŽŵǌĚŽǀǉĐŚ͕
ĂůĞ ǌĞũŵĠŶĂ ƉƌŽǀŽǌŶşĐŚ
ǀǉĚĂũƽ͘dŽũĞĂůĞǎŝǀŽƚ͘Ăƚşŵ
ǀƓĞ ǌǀůĄĚĄŵĞ ďĞǌ ĚŽƚĂĐş
ĂƷǀĢƌƽ͘sĢƎşŵĞ͕ǎĞŶĞũŚŽƌƓş
ũĞ ƐŶĂĚ ǌĂ ŶĄŵŝ͘ ŽǀŽůşŵ
ƐŝďǉƚŵşƌŶĢŽƉƚŝŵŝƐƚŝĐŬĄ͘͞
;ƷƐŵĢǀͿ
y y EĞƉƎĞŵǉƓůĞůŝ ũƐƚĞ
ŽǌŶŽǀƵŽƚĞǀƎĞŶşŬƵƌǌƽũĞƓƚĢ
ǀƚŽŵƚŽƉŽůŽůĞƚş͍

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

yyKĚƉŽůŽǀŝŶǇďƎĞǌŶĂĚŽƓůŽ
ŬǀƽůŝŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵĂŶĂƎşǌĞŶş
DaDdŬƵǌĂǀƎĞŶşǀƓĞĐŚƓŬŽů
ǀēĞƚŶĢƚĢĐŚũĂǌǇŬŽǀǉĐŚ͘:ĂŬ
ĐĞůŽƵƐŝƚƵĂĐŝǌǀůĄĚĄƚĞ͍
ͣdĂƚŽ ŽƉĂƚƎĞŶş ƉŽƐƚŝŚůĂ
ǀşĐĞ ēŝ ŵĠŶĢ ĐĞůŽƵ ǌĞŵ͕
ŶĂƓŝ ƓŬŽůƵ ŶĞǀǇũşŵĂũĞ͘ ůĞ
ŶĞƐƚĢǎƵũĞŵĞƐŝ͘ŚƌƵďĂŽĚ
ƉŽůŽǀŝŶǇĚƵďŶĂũƐŵĞǀĢƚƓş
ēĄƐƚ ŬƵƌǌƽ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ŬƵƌǌǇ
ƉƌŽ ƐƚĂƌƓş ĚĢƚŝ Ă ĚŽƐƉĢůĠ͕
ƉƎĞƐƵŶƵůŝŶĂĚŝƐƚĂŶēŶşǀǉƵŬƵ
ƉƎĞƐ ŽŶͲůŝŶĞ ƉůĂƚĨŽƌŵƵ͘
ĄƌŽǀĞŸ ďƵĚĞŵĞ ǀƌĂĐĞƚ
ǌďǉǀĂũşĐş ēĄƐƚ ƓŬŽůŶĠŚŽ͕
ŬƚĞƌĠŶĂƓŝƐƚƵĚĞŶƚŝŶĞƐƚŝŚůŝ
ǀǇēĞƌƉĂƚ͕ƉƎşƉ͘ŚŽǀƉůŶĠǀǉƓŝ

měsíc

Prostějovská jazykovka Big Ben jako mnoho
jiných škol musela kvůli koronavirové nákaze
uzavřít své prostory od poloviny března.
Ředitelky školy paní Zuzany Šutové jsme se
zeptali, jaká je aktuální situace.
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Maminka postižené Lexinky Kateřina Piňosová
svůj boj s nepřízní osudu nevzdává
nebo třeba nějakého zkráceného
úvazku v zaměstnání. Pokud to
zdravotní stav Lexinky jen trošku dovolí, snažíme se navštěvovat
speciální školku Jistota a já budu
mít možnost najít si aspoň trochu

(QVQCTEJKX-2KÿQUQXÆ

PROSTĚJOV Před nedávnem Večerník seznámil veřejnost s nelehkým osudem tříapůlroční Alexandry Hlochové
z Prostějova, která se zásluhou maminky Kateřiny Piňosové
i jejích nejbližších vyrovnává s následky epilepsie, mozkové
obrny a vzácné genetické vady. Členové redakce a zaměstnanci vydavatelství Haná Press již malé Lexince finanční
částkou na transparentní účet přispěli, podobně tak učinili
i manželé Černoškovi a další lidé s otevřeným srdcem a snahou pomoci. Přidáte se? Třeba vás popostrčí následující zpověď maminky. Kateřina Piňosová (na snímku) se nám svěřila
se svými pocity a popsala životní příběh nemocné holčičky.

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

Michal
KADLEC

20060510927

yy Jak vzpomínáte na chvíli, kdy
Lexinka přišla na svět?
„Měla jsem z toho pochopitelně
obrovskou radost, stejně jako celá
moje rodina. Lexinka se narodila
údajně zdravá. První výrazné problémy nastaly až později.“
yy Kdy jste se dozvěděla, že něco
na zdravotním stavu holčičky
není v pořádku?
„Oficiálně mi to lékaři bylo sděleno,
když malá měla půl roku a dostala
epileptický záchvat. Od té chvíle
se rozjelo naše kolečko řešení po
nemocnicích a zjišťování konkrétních zdravotních problémů. Abych
pravdu řekla, já osobně jsem už po
narození Lexinky cítila, že s ní není
něco v pořádku, že ve svém vývoji
jaksi zaostává. Tehdy mě ale hodně
lidí i z nejbližšího okolí mělo spíše
za hysterickou matku. Říkali, ať se
nestresuji, ať to neřeším, že děti určité věci prostě doženou, že to tak

bývá. Nikdo kromě mě tomu nevěnoval pozornost. Až do té doby,
kdy nastal onen problém s prvním
epileptickým záchvatem.“
yy Jak zněla diagnóza pro vaši
dcerku právě po tomto záchvatu?
„Tak především bylo zjištěno to první možné, že Lexinka má epilepsii.
A řešilo se, co s ní bude dál. Absolvovali jsme všechna možná vyšetření včetně genetiky, vyšetření zraku,
sluchu i motoriky. Během následujícího roku nebo roku a půl se postupně přicházelo na to, kde je skutečný
problém. Přišlo se na závažnou genetickou vadu.“
yy Řeč byla také o mozkové obrně...
„O této lékařské diagnóze se zprvu
vůbec nemluvilo, ale později jsem se
o ní dočetla v lékařských zprávách.“
* Jak zjištění o nemoci Lexinky na
vás jako na maminku zapůsobilo?
„Byla jsem z toho úplně hotová
a přiznám se, že jsem tomu ani nechtěla uvěřit. Člověk se s něčím
takovým nemůže smířit a já osobně jsem se s tím nesmířila dodnes.
Pořád doufám, že se stane zázrak
a malá Lexinka se nakonec uzdraví. Nesmířila jsem se s tím, ovšem
naučila se s tím žít. Samozřejmě po-

řád hledám cesty, jak zdravotní stav
dcery zlepšit.“
yy Ale první náznaky zázraku přicházejí, stav Lexinky se částečně
zlepšuje, nebo ne?
„Malinké pokroky tam jsou, ale spíše
je vidí lidé z mého okolí než já, když
jsem s Lexinkou vlastně nonstop.
Nevidím je prostě tak výrazně jako
ti, kteří malou vidí třeba s větším
časovým odstupem. Ale Lexinka se
sama hodně snaží, je to bojovnice.
Navíc je velice hodná a celou rehabilitaci snáší dobře. Pokroky tedy určité jsou, i když prognóza není dobrá.
Od ostatních maminek ale vím, že
kolikrát opravdu přijdou takové
zázraky ve zlepšení zdravotního stavu, které by nikdo nepředpokládal.
A o to se pochopitelně snažím i já.“
yy Můžeme vědět, kdo je teď vaší
největší oporou při starostech
o Lexinku?
„Pro mě to byla vždycky rodina.
Tedy moji rodiče, bratr, švagrová
a nyní také můj současný přítel. Ti
všichni věnují maximum svého času
pro to, aby mi pomohli. Také Lexinčin druhý dědeček, který se snaží si
malou pravidelně brát a ulevuje mi
i tím, že s ní občas jede na některá
rehabilitační cvičení. Všem ze svého
nejbližšího okolí jsem tak za všechno nesmírně vděčná.“
yy Vzhledem ke zdravotním problémům vaší dcerky je pro vás
nyní určitě složité najít si nějaké
zaměstnání. Jak to řešíte?
„Ano, je to tak, protože starost
o Lexinku mi bez přehánění zabrala čtyřiadvacet hodin denně. Do
budoucna to se mnou vypadá tak,
že si seženu práci spíše takzvaně
na vlastní triko formou podnikání

vhodnou práci, abych vše mohla
zajistit.“
yy Jak vy sama vidíte vlastní budoucnost v závislosti na zdravotním stavu dcery?
„Jak už jsem řekla, věřím v zázrak. Po-

malu se ale připravuji na to, že o Lexinku budu pečovat doživotně. Dcerušce
bych přála životní samostatnost, aby se
jednou vdala, odstěhovala se a založila
si vlastní rodinu. Možná je to ale jen
moje zbožné přání...“
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Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?

zprávy z regionu

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

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

MOST PŮJDE K ZEMI. LIDÉ NADÁVAJÍ
Důležitá zpráva: Mostkovicemi půl roku neprojedete

MOSTKOVICE Dlouhé měsíce řidiče projíždějící Mostkovicemi
trápil dopravní semafor. Ten je stavěl před mostem přes říčku
Hloučelu, když na konstrukci byla omezena nosnost. Nyní
semafory zmizely, šoférům ale tato skutečnost na radosti
příliš nepřidá. Celý most totiž půjde k zemi. Pro řidiče nejen
v Mostkovicích to znamená další komplikaci v podobě objížďky. Zejména místní pak už zkraje stavby nadávají…

PŮVODNÍ REPORTÁŽ
pro Večerník
k

Martin
ZAORAL

Po vjezdu do slepé uličky už byli líní
se vrátit a raději kličkovali místními
uličkami. Zasahovat proto musela
i policie. „První tři dny to byla doslova katastrofa. Řidiči kašlali na
dopravní značení, když po vjezdu do
slepé uličky před mostem zjistili, že
se dál nedostanou. Místo toho, aby
se vrátili, tak to nesmyslně zkoušeli
projet našimi postranními uličkami.
Mnozí se tady zamotali a často jezdili i v protisměru. Bylo jen dobře,
že zasahovali policisté,“ ohlédl se na
konci týdne za událostmi mostkovický starosta Jaroslav Peška, podle
něhož se situace po třech dnech
přece jen zklidnila. „Postupně přišli
na to, že když pojedou po panelovce
a u hřbitova zahnou do obce, tak to
pro ně nebude žádná velká zajížďka
a časově je to vyjde mnohem lépe,
než když se to budou snažit jezdit
vedlejšími uličkami. To samé samozřejmě platí pro oba směry jak
Na začátku týdne ovšem řidiči ne- od Prostějova, tak i od Plumlova,“
brali na vědomí dopravní značení. ¨vzkazuje Peška.

Katastrofální
FKRYiQtŐLGLÿŢ

Plumlov tøídí
nejlépe v kraji
Plumlov (mls) - Z velkého úspěchu
se mohou těšit v Plumlově. Město se
umístilo ve své kategorii na prvním
místě v soutěži obcí Olomouckého
kraje „O keramickou popelnici“.
V kategorii obcí od 2 001 do 15 tisíc obyvatel druhou příčku obsadilo
město Velká Bystřice a třetí obec
Lipová-lázně. Do soutěže, kterou
každoročně pořádá Olomoucký
kraj se společností EKO-KOM
je zapojeno 396 obcí a měst Olomouckého kraje. V klání se hodnotila vykazovaná data v systému. Šlo
především o množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území
jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla mimo jiné i hustota sběrné
sítě a další doplňková kritéria.

Hasièská Velká cena
Prostìjovska nebude

a Michal
SOBECKÝ

Od minulého
léh týdne lidé Mostkovicemi v tomto směru vůbec neprojedou a musí vzít zavděk objízdnou
trasou pod ohrozimským kopcem.
Místo obehnala páska, zmizelo také
mostní zábradlí. Konstrukce je ale
stále na místě. Lidem se částečně
i proto nelíbí, jakým tempem se
na stavbě postupuje. „Nadávají, že
musí objíždět. A hodně,“ prozradila
Večerníku Alena Finková, která pracuje v blízkosti mostu. Sama z jeho
uzavření není dvakrát nadšená. „Stalo se tak v pondělí prvního června.
A od té doby se prakticky nic neděje.
Pracuje zde vždycky někdo jen chvíli. Potom se divíme, že stavby trvají
tak dlouho,“ posteskla si nad tím, že
most v Mostkovicích bude neprůjezdný takřka až do konce roku.
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8RQPF÷NÊéGTXPCQFUVCTVQXCNCFNQWJQQéGM¾XCP¾W\CXÊTMCOQUVWX/QUVMQXKEÊEJ0CRčNTQMWVCMąKFKéKRąKLFQWQRTčLG\F
QDEÊ
Foto: Michal Sobecký

%XGHWR
VWiWPHJD

Stavbu
VWDURVWDNYLWXMH

Celá akce je rozdělena na dvě etapy,
přičemž obě se budou provádět za
úplné uzavírky. „V první má být most
odstraněn a postaven nový, když bude
mírně upraveno výškové a směrové vedení. Ve druhé etapě dojde na opravu
silnice – směrové a výškové napojení
na nový most včetně úpravy křižovatky s místní komunikací,“ uvedla k chystaným manévrům dělníků,“ prozradila
Eva Knajblová, tisková mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Jak doplnila, práce by měly skončit v závěru
listopadu a náklady se vyšplhají na 24
milionů korun.

Mostkovice jsou v zajetí dopravních uzavírek relativně často. Není
to tak dlouho, co se šoféři museli smířit s uzavřením dalšího mostu přes
Hloučelu. Nyní už skoro rok čekají
na to, kdy projedou hlavní dopravní
tepnou obce, tedy Prostějovskou ulicí, bez nesnází. Třeba mostkovický
starosta ale celkovou rekonstrukci
mostu uvítal. „Jeden most u nás se
už opravoval, tenhle byl dlouhodobě
ještě v horším stavu. Všem muselo být
tedy jasné, že se zrekonstruovat musí.
A je dobře, že ho zboří a místo něj postaví nový,“ uvedl Jaroslav Peška, který

si rovněž liboval, že po počátečních
zmatcích panuje na hlavní mostkovické ulici dlouho nevídaný klid.

Å8]DYŐHQë´
UHJLRQ
Prostějovsko se stalo během května
a června „rájem“ silničních uzavírek.
Řidiči neprojedou například Stařechovicemi, na problémy se musí
připravit při cestě přes Holubice
nebo Určice. Již klasickou záležitostí je uzavřená silnice na hlavním
tahu mezi Laškovem a Ludéřovem.
V Klopotovicích se pak od konce
května opravuje průtah obcí, v Brodku u Prostějova je zase na silnici živo
díky rekonstrukci mostu.

Prostějovsko (mls) - Letošní ročník
Velké ceny Prostějovska v požárním
útoku se konat nebude. Definitivní
rozhodnutí padlo koncem května.
Pořadatelé se shodli na tom, že by
nebyli schopni zajistit všechna opatření, která by takové akce provázely.
To však nevylučuje, že se díky uvolnění budou některé ze závodů konat
samostatně, nebudou se však započítávat do tabulky celého seriálu.

Zaènou s kanalizací
Krumsín (mls) - Dlouho připravovaná stavba vodovodu se rozběhla v Krumsíně. Spolu s tím by měla
v dohledné době rovněž začít výstavba kanalizace. Zakázku za zhruba 32 milionů korun vysoutěžila
společnost Quantum z Vyškova.

8zVHFK\VWDMÉQD9RGQÉ
Konice (mls) - Vodní ulice vedoucí
podél říčky Romže v Konici by se již
brzy měla dočkat kompletní opravy.
Rada města jako zhotovitele stavby
schválila společnost Eurovia CS.

67$7,6Ì&29ë/839ÿ81Ì1ă

Kriminálka řeší zmizení vzácných papoušků
%JQXCVGNK\VQJQVQFQOWPCQMTCLKèWPÊPCWMTCFN\CVÊOPG\P¾OÚRQDGTVC
FGUGVX\¾EPÚEJRCRQWwMčFTWJW#NGZCPFTC8GNKMÆJQ
2x foto: Michal Kadlec a internet

ČUNÍN Poslední stavení u silnice ve směru na Konici na samém
okraji obce bylo během pondělního dopoledne v obležení policistů. Nebylo divu. Sedmdesátiletému chovateli Jiřímu Kýrovi
se totiž někdo vloupal do voliér
a ukradl z nich deset vzácných papoušků. Škoda zatím není přesně
vyčíslena, sami kriminalisté ji ale
odhadují v řádu statisíců korun!

Michal KADLEC
Neobvyklý kriminální čin vzbudil
velkou pozornost a v Čuníně teď
lidé snad nemluví o ničem jiném.
„V pondělí prvního června dopoledne nám volal na linku 158 chovatel cizokrajných ptáků z Čunína,
že mu neznámý pachatel odcizil od
nedělního večera do pondělního
rána z voliéry papoušky,“ potvrdila

kuriózní případ Miluše Zajícová,
tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje.
Zloděj se dostal na oplocený pozemek chovatele a odtud na dvorek,
kde se nacházela voliéra. „Urazil na
ní visací zámek a odnesl si deset papoušků druhu Alexandra Velikého.
Mezi nimi se nacházel i vzácný bílý
samec albino,“ prozradila policejní
mluvčí. Jak vzápětí přidala, krádeží utrpěl majitel obrovskou škodu,
kterou dosud zatím nelze upřesnit.
„Majiteli vznikla škoda, která se
přesně vyčísluje, ale předběžně lze
říci, že bude řádově ve stovkách tisíc
korun. Událost šetříme pro trestný
čin krádeže,“ zareagovala Zajícová.

Večerník se během uplynulého víkendu na místo činu vydal
s úmyslem zjistit přímo od okradeného chovatele další podrobnosti. Se zlou se ale potázal.
„Nebudu vám k tomu nic říkat, ani
nemám co,“ odmítal jakýkoliv rozhovor sedmdesátiletý Jiří Kýr. Nabídku, že by případné fotografie
ukradených ptáků mohly pomoci
při pátrání, ostře odmítl mávající rukou. „Zveřejnění v médiích
by věci jen uškodilo. Chovám
papoušky celý život a celou ptačí
politiku moc dobře znám,“ odvětil
chovatel, kterého se ještě Večerník zeptal, zda vůbec tuší, kdo mu
vzácné papoušky mohl ukrást. „Už

dost, odmítám cokoliv komentovat,“ odvětil stroze Kýr a zamířil
od branky zpět do svého domu.
Obyvatelé Čunína samozřejmě
o lupu „století“ v této obci živě
diskutují. „Ukrást ptáky není jen
tak. Musel to být zkušený člověk,
který ptákům také rozumí. Určitě
to není nic lehkého je z klece dostat a jen tak v tichosti je odvézt
někam jinam,“ svěřil se Večerníku
se svými myšlenkami muž, kterého jsme odchytili před zdejší
prodejnou. „On je pan Kýr takový
hodný podivín, ale ta krádež jej
štve strašně moc,“ přidal se další
bodrý chlapík.
Zatímco chovatel se nechce

o krádeži vzácných ptáků vůbec
bavit, policisté žádají veřejnost
o pomoc při pátrání po dosud
neznámém zloději. A samozřejmě také po vzácných ptácích.
„V souvislosti s tímto případem se
obracíme na veřejnost se žádostí o pomoc a přivítáme jakékoliv
informace o podezřelém prodeji
těchto vzácných papoušků nebo
případně o jejich výskytu ve volné
přírodě. S jakýmikoliv poznatky,
které povedou k nálezu odcizených papoušků, nás kontaktujte
na telefonním čísle 974 781 320
nebo na lince 158,“ apeluje na širokou veřejnost tisková mluvčí krajských policistů Miluše Zajícová.

20060510886

tiny. To vše jsem dal odstranit a zaměřil
se pouze na výsadbu zajímavých stromů. Chtěl jsem zdejší prostředí co nejvíce přiblížit divoké přírodě, protože ta
je stejně ze všeho nejkrásnější,“ vysvětlil
být velká hrobka, ale tu už jsme nestihli šlechtic, který zemřel v roce 1936.
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
vybudovat, neboť nám byl zámek zaba- Četným návštěvníkům se originální
pro Večerník
ven. Tak je zde alespoň náhrobek. Pů- prohlídky parku líbily a v závěru je oceFOTOGALERIE
vodně patřil jednomu ze šlechticů, jenž nili potleskem. „Bylo to fajn, dozvěděla
klikni na
BYLI JSME
náš zámek navštívil a zemřel tady. Jinak jsem se celou řadu zajímavostí. Další
www.vecernikpv.cz
U TOHO
Kde se naučil malíř Josef Mánes plavat? málně pět světových jazyků,“ vyprávěl místo odpočinku celé naší rodiny není mi ještě unikly, protože jsem průvodce
5GVM¾PÊ P¾XwV÷XPÊMč U JTCD÷VGO (TCPVKwMGO ,QUGHGO ++ 5KNXC6CTQWEQW
Kde jsou pohřbeni aristokraté z rodu František Josef II. Silva-Tarouca v po- nijak označeno,“ přiblížil František Jo- vždy neslyšela. Ale i kdybych neslyšela
RTQD÷JNQRąÊOQRąGF\¾OMGO
Foto: Martin Zaoral
Silva-Tarouca, kterým zámek patřil? dání Marka Ruznara, který přítomným sef II. Silva-Tarouca, který měl lví podíl nic, příjemná procházka po zajímavých
Kolik schodů má rozhledna ve zdejším přímo v parku ukázal i místo, kde je sám na současné podobě úžasného parku. místech tohoto nádherného parku ur- na, jedna z přítomných maminek.
jedinou atrakcí, kterou víkendová akce
parku? Kde se v něm skrývá drak? Proč šlechtic pohřbený. „Původně tady měla „Dříve tady bývaly různé altány a i kvě- čitě stála za to,“ zhodnotila akci Marti- Kostýmované prohlídky však nebyly přinesla. Lidé se do parku mohli vyprav parku nerostou květiny? Odpovědi
vit nejen s příslušníkem šlechtického
na tyto a ještě celou řadu dalších otázek
rodu, ale i se správcem parku. Zejmé3x foto: Martin Zaoral
se dozvěděli účastníci komentovaných saa
na pro děti pak byla připravena pátrací
prohlídek jedinečného zámeckého parakce, která malé i větší detektivy po
ku v Čechách pod Kosířem, které prostopách malíře Josefa Mánesa zavedla
váděl sám František Josef II. Silva-Tahned na osm míst v parku, kde na ně
rouca. „Na břehu tohoto rybníka býval
čekaly zapeklité hádanky.
malý přístav, odkud na něj vyplouvaly
Víkendový den otevřených byl prvloďky. Také jsme se tady učili plavat.
ní z vlny akcí, které se pro letošek
Toho využil i malíř Josef Mánes, který
na zámku v Čechách pod Kosířem
u nás bydlel díky pozvání mého otce.
chystají. Už tuto neděli se opět seOstatně všichni členové naší rodiny
tkají amatérští malíři na workshopu
byli všestranně rozvíjeni, v parku jsme
.KFÆUGOQJNKUG\P¾OKVKUP÷MVGTÚOK\DÚXCLÊEÊOKéNGP[ 2TQJNÊFMCRCTMWRąÊVQOPÆ\CXGFNCKFQCNV¾PMWMFGLUQW 6TCUC RTQJNÊFM[ \CXGFNC P¾XwV÷XPÊM[ K PC  UEJQFč organizovaném Potvůrka Klubem,
se učili jezdit na koni, střílet, ale i mav sobotu 20. června v parku propukJTCD÷EÊTQFKP[
MXKF÷PÊ/¾PGUQX[MTGUD[MT¾UPÚEJ*CPCéGM
UVQWRCLÊEÊEJPCXTEJQNPQXQIQVKEMÆX÷åG
lovat. Kromě toho každý z nás uměl
ne pravá Svatojánská noc plná magie
hrát na hudební nástroj a ovládal minia kouzel.

První větší akce letošního roku v Čechách pod Kosířem se vydařila

ccoo vše
všee bbylo
yloo k vi
vidění
iděnní v zám
zámeckém
á eckkém
m pparku...
arrkuu...

PŘEMYSLOVICE Takové psychopatické jednání se na silnicích vidí snad
jen někde na Balkáně... V Přemyslovicích ale začátkem uplynulého týdne
došlo k incidentu, který skutečně přesahuje rámec běžného chování řidičů
u nás. Šoférovi dodávky se v kopci
nezdařilo předjíždění a tak si vylil zlost
na jiném, podstatně mladším řidiči.
Osobní vůz zablokoval, rozbil okno
na předních dveřích a mladíkovi za volantem dal pěstí do nosu!
Policisté teď řeší případ, který vskutku
na regionálních silnicích nemá obdoby.
„V úterý druhého června dopoledne
jel osobním vozidlem značky Rover 45
mladý řidič ve směru do Přemyslovic,
když jej v kopci nad Hluchovem dojela
dodávka značky Mercedes. V nepřehledném úseku a přes plnou čáru začal
šofér dodávky vozidlo mladého řidiče
předjíždět, manévr se mu ale nezdařil
kvůli protijedoucímu vozidlu a musel se
zařadit zpátky. Své emoce řidič dodávky
nedokázal s největší pravděpodobností
zvládat, protože začal na Rover jedoucí
před ním najíždět,“ popsala základy následného incidentu Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje.
Nezdařený předjížděcí manévr šoféra dodávky natolik rozčílil, že se rozhodl situaci
řešit úplně jinak, než by se na slušného
člověka slušelo... „V Přemyslovicích mladíka za volantem Roveru předjel a zablokoval mu cestu. Mladý řidič Mercedes
ale objel a pokračoval dál v cestě. V kopci zvaném Šumbalov jej uvedené vozidlo
opět předjelo a zablokovalo cestu. Obě
auta zastavila a podezřelý řidič dodávky
vystoupil a přes otevřené okno zaútočil
na sedícího mladíka, kterému dal ránu
pěstí. Aby nedocházelo k dalšímu napadání, zavřel mladší z mužů rychle okno.
Podezřelý byl ale natolik agresivní, že
začal kopat do auta a pěstí rozbil okno

v místě, kde poškozený seděl. Pak se
vzdálil a odešel k nákladovému prostoru
dodávky. Toho mladík využil a podařilo
se mu překážku objet a z místa se vzdálit,“ informovala dále policejní mluvčí.
Násilník po tomto incidentu nasedl do
své dodávky, otočil se a odjel zpět směrem na Přemyslovice. „Napadený mladík, naštěstí nezraněný, neváhal a celou
událost nahlásil na policii. Na vozidle
vznikla předběžně škoda za patnáct
tisíc korun. Ve věci pak byly zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození cizí věci
s jednoletou trestní sazbou odnětí svobody,“ doplnila Zajícová.
(mik)

0CwVXCPÚwQHÆTFQF¾XM[PCRCFNONCFÊMCX4QXGTWXUMWVMWPGX[DÊTCXÚO\RčUQDGO
4Q\DKNVCMÆQMPQPCCWV÷CFCNąKFKéKR÷UVÊFQPQUW
ZHQVQ2QNKEKGè4
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čerky,“ upozornil nový starosta obce
Tomáš Pavelka.
Obchod je tak aktuálně prázdný, bez
využití. To se ale brzy může změnit.
„Je zde poptávka ze strany místních,
abychom se zkusili poptat řetězců.
Bude ale na zastupitelstvu, aby rozhodlo. Otázkou je, zda obnovení
prodeje není riskantní, v důsledku
by totiž kvůli nízkým tržbám mohly
zaniknout obě prodejny,“ uvádí nejmladší starosta v České republika.
(sob)

NĚMČICE NAD HANOU Dobrou zprávu má město Němčice nad
Hanou pro všechny, kterým není lhostejné životní prostředí. Nebo
pro ty, kteří jsou rádi za každý nový strom. U Němčic nad Hanou jich
totiž nedávno bylo vysazeno požehnaně. A další by ještě měly přibýt.
Na dvou místech v těsném okolí města se tak skutečně začínají některé lokality pořádně zelenat.
„Jedná se o dva projekty. V jednom případě jde o lokální biokoridor, který se táhne po katastru Němčic nad Hanou až skoro k Víceměřicím. Ve
druhém pak necháváme obnovit historickou výsadbu okolo potoka Žlebůvka,“ prozradila Večerníku místostarostka města Jana Oulehlová.
Právě druhé z akcí vracející do zemědělské krajiny zeleň si mohou dobře
povšimnout mnozí řidiči, stromy se totiž objevily nedaleko silnice mezi Prostějovem a Němčicemi nad Hanou po pravé straně. „Celkově se jedná o několik
tisíc stromů, konkrétně by jich mělo být čtyři až pět tisíc. Je jich hodně, protože
zelené pásy se budou táhnout podél celého katastru města,“ informuje Oulehlová. Část prostředků na ozelenění šla z městské kasy, zbytek pak z Operačního
programu životního prostředí.
(sob)

Komu se nelení, tomu se zelení

70÷OéKEXÚTC\P÷RąKDWFGUVTQOč

MOŘICE O něco smutnější střed
obce už mají pár měsíců v Mořicích.
Místo výlohy plné zboží totiž na lidi
zírají jen prázdné výkladní skříně
a vyklizený prostor. Obchod sousedící s hasičskou zbrojnicí zkrátka
uzavřel. A je otázkou, zda se v něm
ještě někdy bude prodávat.
„Byla zde Hruška, která skončila už
před pár lety. Poté zde působil řetězec Enapo. Ten skončil teď nedávno,
pravděpodobně kvůli nízkým tržbám,
navíc je zde konkurence v podobě ve-

e6¿PRxNDr]HMHSU¿]GQRWRX

Co bude s obchodem?
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komplikace v dopravě a také množství práce hasičům. „Z důvodu vyprošťování havarovaného kamionu
byla dálnice ve směru od Vyškova na
Olomouc v místě nehody od sedmé
hodiny ranní uzavřena. Dopravní

policisté zde řídili provoz, kdy řidiči
na zmíněném exitu z dálnice sjížděli
a na nedalekém nájezdu opět najížděli zpět.
Po vyproštění kamionu s pomocí těžké techniky odtahové firmy byl ko-

lem půl deváté zprovozněn levý jízdní
pruh, pravý byl dále uzavřený z důvodu úklidu. Krátce po jedenácté hodině
byl provoz na dálnici D46 u Brodku
u Prostějova obnoven již plně,“ sdělila
dále policejní mluvčí.
Během středečního dopoledne zasahovali na místě havárie profesionální
hasiči z Prostějova i Vyškova, kterým
vydatně pomáhali dobrovolní hasiči
z Brodku u Prostějova. „Nákladní vůz
narazil do svodidel a při tom utrhl jednu palivovou nádrž, druhou pak prorazil. Řešili jsme únik asi dvou set litrů
paliva. Zasypali jsme sorbentem sto
metrů komunikace a posléze jsme asistovali při odtahu nákladního vozidla,“
popsal práce Zdeněk Hošák, tiskový
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Olomouckého kraje.
(mik)
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„Kromě nutné změny územního
plánu je tady ještě jeden majetkový
problém. Město vlastní předmětné
pozemky i historické budovy, ale za
minulého režimu na nich byly státem
vystavěny plechové kůlny. Jak se ukazuje, převod těchto objektů do plného
vlastnictví města je časově náročný.
Legislativa je nastavena tak, že budovy
z majetku státu, byť na cizích pozemcích, lze převést pouze tzv. odstátněním čili privatizačním projektem,“ vysvětlil obtíže starosta Konice Michal
Obrusník.

Michal SOBECKÝ

KONICE Velký rozruch vyvolaly na
začátku roku informace o tom, že by
v Konici měl vyrůst Penny Market.
První konický supermarket by se měl
nacházet na místě bývalé STS, tedy
v bezprostřední blízkosti náměstí
nebo autobusového nádraží. Jak se
ale nyní ukazuje, přípravy na stavbu
se protáhnou. A jen tak tedy se nakupovat se slevou ve městě nebude.

I přes tento nečekaný problém přípravy nadále probíhají. „Město jedná
s investorem, lokalita je vytipována,
zájem oboustranný,“ ubezpečil starosta.
„Samozřejmě existují určitá úskalí, která musíme společně překonat,“ uvedl
k možnému vzniku supermarketu.
Konice by se tak měla stát prvním
místem v regionu Prostějovska, kde

by prodejna této velikosti a tohoto
typu vyrostla. Stoprocentně jisté
však není nic. „Zájemce samozřejmě
může od svého záměru odstoupit.
Pokud se tak nestane a zájmy investora i města se potkají, odhaduji
začátek výstavby Penny marketu
v horizontu dvou let,“ vyjádřil se
Obrusník.

#TG¾NDÚXCNÆJQ565UGO¾RTQO÷PKVMPGRQ\P¾PÊPCNQMCNKVWUGUWRGTOCTMGVGO
2ąÊRTCX[UGCNGPGLURÊwRTQV¾JPQW
Foto: Martin Zaoral

zjistili jsme

„Důvodem oprav na části komunikace jsou značné poruchy zapříčiněné enormním nárůstem dopravy
za posledních deset let. Navrhování
vozovek pozemních komunikací,
které stanoví MČR, třídě dopravního zatížení IV. S ohledem na dnešní
intenzitu dopravy je toto již značně
nevyhovující stav a konstrukce by
měla odpovídat třídě dopravního zatížení III,“ uvádí tisková mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje Eva
Knajblová.

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Horké chvilky na silnicích mohou očekávat šoféři, kteří
se ode dneška vydají z Prostějova
ve směru na Kojetín. Silnice totiž
bude hned na několika místech
neprůjezdná. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce, která má za cíl zejména zlepšit povrch silnice číslo
367. Ta patří k vůbec nejfrekventovanějším na Prostějovsku, navíc
zde ve velkém směřuje také nákladní doprava.

Velká část uzavřených úseků se pak
bude týkat Čelčic. V okolí i přímo
v obci jsou na silnici výmoly a vyjeté
koleje. Po opravě volá také krajnice.
„Vozovka je v hrozném stavu, zejména
v obci. Jezdí tu hodně těžké dopravy,
mnohem více než dříve. Uvidíme, jak
to dopadne. S pracemi se musíme smířit,
obec navíc přispěje, naše jsou totiž poklopy od kanálů a šachty, budeme tedy
i dohlížet, aby se udělaly pořádně,“ říká
starosta Čelčic Karel Černý. I on zmínil
nákladní dopravu, která trápí obyvatele
5KNPKEGOG\K-QLGVÊPGOC2TQUV÷LQXGOFQ\P¾\PCéPÚEJ×RTCX0CP÷MVGTÚEJ
nejen této obce. Zatímco v roce 2010
OÊUVGEJDWFG\EGNCW\CXąGP¾
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ
obcí projelo necelých 600 těžkých nákladních vozidel za den, o osm let poz- Lidi budou ale muset vydržet, protože Pohromu lze přitom čekat zejména
ději už to bylo skoro 900.
ta silnice už opravit skutečně potřebu- začátkem září, práce by se totiž měly
A co znamenají opravy pro řidiče? je,“ vyjádřil se starosta Čelčic.
protáhnout až do školního roku.
Zejména dlouhé objízdné trasy. Při
Harmonogram prací:
příjemnější cestě směrem na Kojetín
nebo na Klenovice jim nezbude než
'VCRC#tCåéGTXPCtW\CXąGPÊUKNPKEGOG\K
vzít zavděk trasou přes Výšovice a dále
-NGPQXKEGOKPC*CPÆCèGNéKEGOKQUVTčXGMXèGJQXKEÊEJ
Němčice nad Hanou, respektive Pi'VCRC$téGTXPCCåéGTXGPEGtW\CXąGPÊUKNPKEGOG\K
vín. Jedno je jisté, mnohé řidiče čekají
-NGPQXKEGOKPC*CPÆCèGNéKEGOKC×UGMXQDEKèGJQXKEG
na cestách větší nervy než obvykle.
'VCRCtéGTXGPEGCå\¾ąÊtW\CXąGPÊUKNPKEG
„S objížďkami to není vůbec jednoduOG\KèGNéKEGOKCèGJQXKEGOK
ché. Skoro v každé obci se něco dělá.

Havárie kamionu uzavřela dálnici .G\Y\URVWHY.RQLFL3HQQ\PDUNHW" ĂLGLçLWXG\QHSURMHGHWH5KNPKEKPC-QLGVÊPéGM¾XGNM¾TGMQPUVTWMEG
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Martin ZAORAL

ČECHY POD KOSÍŘEM Po dlouhém půstu následují hody. Uvolnění opatření proti koronaviru pomalu, ale jistě spouští lavinu akcí, na které lidé očividně čekali s nebývalou dychtivostí. To se projevilo už uplynulou sobotu 6. června v rámci Víkendu otevřených zahrad, který do zámeckého parku
v Čechách pod Kosířem přilákal velké množství návštěvníků. Večerník nevyjímaje!

1¿VLOQÛLQFLGHQWQDNRSFLY3ĆHP\VORYLFËFK

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu
aneb jsme s vámi u toho...
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VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD PŘITÁHL DO ZÁMECKÉHO PARKU DAVY

region

BRODEK U PROSTĚJOVA Zatím
nikdo neví proč, ale řidič kamionu
uplynulou středu časně ráno nezvládl řízení a na dálnici u Brodku
u Prostějova najel do svodidel. Kvůli vyšetřování a hlavně odstranění
následků havárie musela být dálnice na několik hodin uzavřena. Hasiči pak řešili únik nafty na vozovku.
„Provoz na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc ve středu třetího
června od čtvrté hodiny komplikovala havárie kamionu. Nákladní vůz
najel do svodidel u sjezdu na Brodek
u Prostějova,“ informovala už během
dopoledne Marie Šafářová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství Policie
Olomouckého kraje s tím, že okolnosti havárie jsou předmětem dalšího
šetření. „Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na více jak 1 300
000 korun,“ šokovala vysokou částkou
Šafářová.
Při havárii nebyl naštěstí nikdo zraněn, nehoda ale přinesla výrazné

Podvodné jednání oznámila na policii pětačtyřicetiletá žena z Prostějovska. Na konci května si na internetu
vyhlédla mobilní telefon značky
Apple iPhone. Neznámý pachatel
nabízel telefon k odprodeji za částku
7 000 korun. Žena s částkou souhlasila a také souhlasila s tím, že peníze
odešle předem na určený bankovní
účet. Od té doby, co peníze odeslala,
s ní pachatel nekomunikoval a ani jí
žádný telefon nedoručil. Policisté věc
šetří pro trestný čin podvodu.

Mobilu se nedočkala

Tvrdého spánku muže, který pobýval
na ubytovně ve Výšovicích, využil neznámý pachatel. Ze středy na čtvrtek,
v nočních hodinách, vnikl nepozorovaně do jeho pokoje, který nebyl
uzamčený a ukradl mu hotovost ve výši
6 300 korun. Poškozený neměl peníze
položené nikde viditelně, ale uschoval
si je pod polštář s tím, že tam jsou v bezpečí. Bohužel se ale přepočítal a přišel
o ně. Přivolaní policisté případ zaevidovali a šetří ho pro trestný čin krádeže
s dvouletou trestní sazbou.

Spáče okradl
na ubytovně

Předminulou neděli 31. května
v odpoledních hodinách v katastrálním území Budětska na Konicku se
v lese procházel takzvaný „hledač
pokladů“, když mu detektor kovů
zahlásil nález předmětu. Muž zapátral a ze země vyhrabal věc, která připomínala munici. Nechal ji na místě
a přivolal prostřednictvím operačního střediska policie hlídku, která
provedla ohledání nalezeného předmětu. Po vyhodnocení a předběžné
prohlídce byl na místo přivolaný pyrotechnik, který zjistil, že se jedná
o dva protipancéřové dělostřelecké
granáty ráže 7,5 centimetru vyrobené v Německu pocházející z období
druhé světové války. Oba granáty
policejní specialista zajistil a převzal
je k odborné likvidaci.

Výbušný „poklad“
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rozhovor večerníku

Pondělí 8. června 2020

Bývalý oddaný sociální demokrat Pavel Smetana nyní hájí barvy „Okamurovců“
PROSTĚJOV Bývalý náměstek
primátorky Prostějova a dlouholetý radní či zastupitel města Pavel
Smetana (na snímku) prožil v posledním půldruhém roce skutečně
bouřlivé období. Po jednadvaceti
letech opustil řady ČSSD, rozvedl
se, našel si novou přítelkyni a záhy
mu zemřela bývalá manželka. Navíc přestoupil do zcela odlišné politické strany – stal se manažerem
hnutí Svoboda přímé demokracie.
Jak on sám přiznal, důvodem byla
dlouhodobá osobní nespokojenost, kdy velice dlouho upozorňoval na zásadní chyby uvnitř sociální demokracie, které nyní věští
politický pád až na samé dno.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC

20060510923

yy Prostějovské veřejnosti jste
znám za dlouhá léta vaší působnosti v komunální politice jako člen
rady města, náměstek primátorky
a zastupitel za ČSSD. První otázka míří ke komunálním volbám
v roce 2018. Jak jste pociťoval neúspěch sociálních demokratů?
„Neúspěch ČSSD se dal očekávat,
byl způsoben třemi faktory. Zaprvé
odklonem od původního programu
a zásad, na kterých vznikla, a jejím odklonem od zájmů lidí, práce k městským liberálům, kteří upřednostňují
témata lidem práce vzdálená, jako je
inkluze, gender, multikulturalismus
a tak dále. Za druhé jsme se i my jako
zvolení zástupci občanů Prostějova
dopustili řady chyb. Zde můžu jako
příklad uvést ustupování destruktivní
části opozice z řad TOP 09, Pirátů či
skupině kolem paní Naiclerové. Též
nám nepomohly ústupky aktivistům typu Jakuba Čecha. Dále ČSSD
nedokázala dostatečně prezentovat
úspěchy, kterých dosáhla na komunální úrovni v předchozích letech.
Třetím nedostatkem pak byla špatně
složená kandidátka, kde se na čelných
místech objevili lidé, kteří byli pro
veřejnost neznámí, anebo lidé takzvaně veřejně ‚profláklí‘, které veřejnost
negativně reflektovala. O neviditelné
kampani či nesmyslném heslu ‚Nenecháme Prostějov zbankrotovat‘, a to
po čtyřech volebních obdobích v radniční koalici a dobré finanční kondici,
raději ani nebudu mluvit. Sečteno
a podtrženo, výsledek čtyř mandátů
jsem očekával. A vzhledem k tomu,
jak ČSSD postupuje v sebedestrukci
jak na úrovni celostátní, tak i místní,

se dá očekávat postupný odchod této
tradiční strany z politické scény...“
yyNa půl roku po těchto volbách
jste skončil de facto na dlažbě,
dlouho jste nemohl najít práci. Jak
jste tyto měsíce prožíval z osobního hlediska?
„No, byly to náročné měsíce, ale
vzhledem k tomu, že jsem očekával
ci, začal jsem se na
konec na radnici,
řipravovat. Odchod
toto období připravovat.
ka tak nebyl nijak boz pozice náměstka
pak. Oddechl jsem si
lestivý, spíše naopak.
od kolotoče, ve kterém se pohybuje
každý politik, který politiku vnímá
oužící občanům. Nejako řemeslo sloužící
ádné trafiky ani jiné
očekával jsem žádné
výhody, naopak jsem se snažil dostat
kleníku‘ a zapojit se
z ‚politického skleníku‘
ota. Samozřejmě léta
do běžného života.
znamenají, ale pokud
v politice vás poznamenají,
si uvědomujete, že funkce je pouze
věc dočasná, tak se dokážete se situací
at. Vzhledem k tomu,
rychle vypořádat.
že za tu dobu, coo jsem byl v politice,
ace v podnikatelské
se změnila situace
oblasti, bylo již nemyslitelné obnovovíc ani zdravotní stav
vat živnost. Navíc
ňov
oval
al výkon řemesel.
mi už neumožňoval
tedy
d zaregistroRozhodl jsem se te
du pr
ppráce.
áce.
vat do evidence Úřadu
m se vš
šak
a
Nespoléhal jsem
však
pouze na tento úřad a zaat práci
čal jsem si hledat
m řadu
sám. Oslovil jsem
m stmě
potenciálních zaměsttnil se
tn
navatelů a zúčastnil
ovýc
vý h
mnoha výběrových
cejc
řízení. Bohužel cejch
máexnáměstka prim
primájaako
torky se ukázal jako
em
větší zátěž, než jsem
spěch
ch
si myslel. Až úspěch
ní
ve výběrovém řízen
řízení
ovéhoo
na pozici řadového
zaměstnance Úřadu
možnil
práce mi umožnil
d
začít znovu. Dodnes v duchu děkuji odvaze výběrové
komise, která mi bez ohledu na mé
předchozí působení v politice dala
šanci začít znovu.“
yy Hodně se před rokem namluvilo a napsalo o vašem nepříliš klidném rozchodu s ČSSD. Řekněte
upřímně, proč jste opustil řady
sociálních demokratů, ve kterých
jste oddaně působil dvě desetiletí?
„Jste-li někde aktivní jedenadvacet let,
tak toto rozhodnutí není jednoduché.
Nicméně ČSSD, do které jsem v roce
1997 vstupoval, není ČSSD model
2018 ani 2020. Strana za vedení Miloše Zemana byla stranou lidí práce,
zaměstnanců a živnostníků, mladých
rodin i seniorů, národně orientovaná,
ovšem mezinárodně spolupracující, strana zahrnující levici i středové
liberály. To vše byla ČSSD. A jaká je

dnes? Je to strana hájící lidi, kteří se
práci vyhýbají, strana, která se posunula do spektra městských liberálů,
kde mezi voliči loví především Piráti
a TOP 09. Vedení sociální demokracie je spojenectví lidí neschopných
a všehoschopných. Zkrátka je to jiná
strana hlásající názory, s kterými se již
nemůžu ztotožnit. A není tedy pravda, že by ji opustili voliči, kteří
se, jak někteří doufají,

Rok 2019 byl rokem, kdy jsem započal
z gruntu změny profese, strany i svého
soukromého života. Přestěhoval jsem
Prostějova a následně začal
se v rámci Prostě
nový život s Janou Halvadžievovou…

Foto: Michal Kadlec

vrátí. Ona opustila své voliče změnou
své politiky a idejí, o které se opírá. Je
to smutný konec této nejstarší politické strany v českých zemích.“
yy Veřejnost vzápětí brala jako
velké překvapení váš „přestup“ do
SPD. Proč jste se rozhodl vstoupit
právě do tohoto hnutí?
„Ptáte se, proč jsem vstoupil do SPD?
No právě proto, proč jsem odešel
z ČSSD! Šel jsem za svými voliči.
SPD je dnes stranou hájící pracující lidi, stranou bojující za práva lidí
práce a je jedno, zda zaměstnance, či
živnostníky, obojí jsou potřeba pro
zdravý chod ekonomiky. Je to strana
podporující invalidní občany, seniory a mladé rodiny a odmítající bezbřehou podporu nepřizpůsobivých.
Vždyť její program Rodina na 1. místě je programem zaměřeným na tyto

skupiny občanů. Dále je toto hnutí
zaměřené na obhajobu národních
zájmů a odmítající islámský extrémismus i řízenou migraci do Evropy.
Také nezapomíná na národní tradice
a ty, kteří za tyto tradice umírali. Odmítá experimenty, jako je inkluze,
multikulturalismus či legalizaci drog.
Prosazuje referendum, a to včetně
referenda o vystoupení z Evropské
unie, která opakovaně jako projekt
zklamala, naposledy nyní v době
koronavirové pandemie. Prostě je to
strana národně a sociálně orientovaná a mnoha bývalým voličům ČSSD
blízká, tedy blízká svými názory
i mně. K podobnému závěru mimochodem dospěl i kolega a poslanec Jaroslav Foldyna, který se nedávno stal
členem poslaneckého klubu Svoboda
přímé demokracie.“
yy Čím se nyní zabýváte a co je
vlastně součástí vaší práce?
„V současné době se věnuji tomu,
co mě baví a naplňuje. Pracuji jako
manažer krajů právě pro SPD a mou
prací je pomáhat tomuto hnutí budovat stranickou strukturu v rámci celé
České republiky, spolupracovat při
volebních kampaních, zajišťovat servis pro regionální, oblastní a místní
organizace.“
yy
Jste čirým manažerem „okamurovců“ nebo v blízké budoucnosti
hodláte i kandidovat v některých
volbách, například v komunálních
v roce 2022?
„Jsem, jak říkáte, čirý manažer SPD
a kandidaturu ani ve volbách do krajského zastupitelstva, ani do Senátu
nezvažuji. To se týká i dalších voleb
do Poslanecké sněmovny, které budou příští rok, či do zastupitelstev
obcí v roce 2022. Dal jsem si za cíl
pomoci vybudovat pevné zázemí
pro zastupitele, poslance a členy SPD
a své zkušenosti využít k upevnění

pozic této strany
v rámci politického
systému ČR. Toto je pro
sys
mě vyšším
vyš úkolem než osobní pozice v rámci jakéhokoliv zaMožná tím, že nebudu
stupitelstva. M
kandidovat, zklamu
zk
některé své dosavadní voliče, ale věřím, že v řadách
SPD se najd
najde dostatek kvalitních
kandidátů, kteří
kte mě dokáží nahradit.
Politika mě vždy
v
bavila a na straně
druhé pro mě
m nikdy nebyla cílem
osobních zájmů,
zájm ale prostředkem,
jak pomoci prospěšným
pr
věcem pro
občany.“
yy
yy Když se na uplynulý rok podíváte zpětně,
zpětně nemrzí vás odchod
z ČSSD?
„Jak jsem již uvedl, nemrzí mě odchod z ČSSD, mrzí mě pouze to, kam
tuto stranu ve
vedení ČSSD, počínaje
panem Sobot
Sobotkou a konče současným vedením
vedením, dovedlo. Vyčerpal
jsem totiž všechny
všec možnosti, jak tuto
stranu změnit směrem k jejím původním hodnotám.
hodn
Poslední pokus
byla snaha s kkolegy napříč republikou v rámci platformy
p
‚Zachraňme
ČSSD‘. Bohužel
Bohu i tento pokus nevyšel a stranu ovládli ti, kteří ji dnes
řídí a nesou plnou odpovědnost za
do
to, kam ji dovedou.
Jsem dnes členem jiné str
strany a prosazuji její cíle,
které mají bblízko k původní zemak ČSSD.
Č
novské
“
yy Máte v řadách sociálních
demokratů v Prostějově i nadále
přátele?
„Ano, mám. A to jak na místní úrovni, kde snad mohu jmenovat bývalého primátora Pišťáka, nebo i v rámci
ČR, jako je například pan Zimola.“
yy Jak prožíváte současnou
dobu s ohledem na nebezpečí nákazy COVID-19?
„Současná doba není jednoduchá
a přináší občanům řadu problémů.
V první řadě ohrožuje koronavirus
občany na zdraví a na životech a důsledky tohoto ohrožení si dnes ani
neumíme představit. Bohužel tento
virus nezmizí a je jen otázkou, zda
a jak se s ním dokáže vypořádat každý z nás. Chci věřit, že postihne co

nejmenší počet občanů a nezpůsobí
velké ztráty na životech. Denně slyšíme a čteme o počtech nakažených,
vyléčených a bohužel i mrtvých. Za
každým tímto číslem si však musíme představit konkrétní lidský osud,
který tato pandemie ovlivnila a ještě
ovlivní. Svět už nebude nikdy jako
dřív, ale věřím, že vše zvládneme a časem tato pandemie opadne, tak jako
španělská chřipka před sto lety. Tato
pandemie bude mít vliv i na ekonomiku států a mnoha lidem změní život i po této stránce.“
yy Zapojujete se do nějakých
akcí?
„Spolu s kolegy z SPD jsme zjišťovali distribuce ušitých roušek, a to jak
těch, které nechal ušít poslanec Radim Fiala, tak i těch, co ušili a stále
šijí naši členové a příznivci, či roušek, které zdarma ušili a dodali přátelé z vietnamské komunity v Olomouckém kraji. Celkem se nám do
různých organizací zaměřených na
pomoc seniorům, handicapovaným
občanům, zdravotnickým zařízením, domovům pro seniory či dětským domovům podařilo doručit
zhruba 3 800 roušek. Dále pomáhám přátelům a známým, kteří jsou
ve věkové skupině 60 plus například
s nákupy a dovozem těchto nákupů.“
yy Jak se máte v osobním životě?
„Ten se začal měnit už před rokem,
kdy jsme se po vzájemné slušné
domluvě rozvedli s mojí nedávno
zesnulou manželkou. Přestěhoval
jsem se v rámci Prostějova a následně jsem začal nový život s Janou Halvadžievovou. Tato změna též znamenala, že se má rodina rozrostla o další
dvě dospělé děti mé nové partnerky
a společně se snažíme pomáhat jak
našim rodičům, tak i dle potřeby
všem našim dětem. Jak občas říkám,
rok 2019 byl rokem počátku zásadních změn, rokem, kdy jsem započal z gruntu změny profese, strany
i svého soukromého života. Letošní
rok začal bohužel smutně, ale věřím,
že všechna mračna jednou přejdou
a slunce zase rozzáří oblohu.“

vizitka
PAVEL SMETANA
✓ narodil se 28. května 1970 v Přerově
✓ rozvedený, má dvě vlastní dcery plus
nevlastního syna a dceru
✓ vystudoval gymnázium v Přerově,
v roce 2014 dostudoval Univerzitu Tomáše
Bati, Fakultu humanitních studií
a Institut mezioborových studií,
obor sociální pedagogika
✓ do roku 1993 pracoval jako programátor a referent
odbytu v Přerovských strojírnách
✓ od roku 1994 do roku 2018 byl živnostníkem v oboru stínicí techniky
✓ v březnu až v červnu 2010 byl poslancem Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
✓ v letech 2010 až 2015 pracoval jako asistent poslance Pavla Holíka
✓ v období let 2015 až 2018 působil jako náměstek primátorky
statutárního města Prostějova
✓ od října 2018 do března 2019 byl nezaměstnaný
✓ od dubna 2019 do října 2019 pracoval na Úřadu práce ČR
v Prostějově jako poradce projektu PDU, od října 2019
je manažerem krajů Svoboda přímá demokracie
✓ mezi jeho koníčky patří cestování, historie, politologie, sociologie,
sci-fi literatura a filmy
zajímavost: v minulosti se zapojil do aktivit proti US radaru v Brdech,
sbíral podpisy, držel řetězovou hladovku a účastnil se demonstrací
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Tržnice se „nalepí“ na budovu Společenského domu!
PROSTĚJOV Kvůli pandemii
COVID-19 odložené setkání s občany na téma budoucnosti jižní
části centra Prostějova provázelo
minulou středu odpoledne určité zklamání. Veřejné projednávání obří investiční akce města včetně rekonstrukce Společenského
domu, výstavby parkovacího
domu, řešení problematiky
tržnice a dalších úprav okolí se
v sále„Kaska“ neslo v duchu velmi malého zájmu veřejnosti. Na
besedu s radními a pracovníky
odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu dorazila jen
hrstka občanů!
původní
reportáž
pro Večerník

Michal
KADLEC
Večerník těsně po šestnácté hodině,
kdy beseda nad daným tématem začala
uvítacím projevem primátora Františka
Jury, napočítal v sále jedenatřicet účastníků, z nichž zhruba polovinu tvořili
radní a zastupitelé... „Jsme tu od toho,
abychom vám prezentovali vítězný návrh v architektonické soutěži na řešení
budoucnosti jižní části centra města
a hlavně vás informovali o plánech na
rekonstrukci Společenského domu.
Před více než rokem už jedna taková
schůzka s občany proběhla a padlo na ní

Akce se konala ve stínu nezájmu veřejnosti...
nové uspořádání prostoru od náměstí T.
G. Masaryka až po Wolkerovu ulici. Samozřejmě je dbáno především na fakt, že
celé toto území se nachází v historickém
a památkově chráněném centru, navíc
jeho součástí je kostel Povýšení svatého Kříže se zahradou. Co se týká toho
nejdůležitějšího, tak v připravovaném
projektu na revitalizaci jižní části centra
města počítáme na základě vítězného
návrhu s vybudováním parkovacího
domu na místě současné volné parkoněkolik návrhů, které jsme začlenili do
připravovaného projektu. Jsem rád za
velice konstruktivní přístup veřejnosti
i všech zastupitelů a věřím, že i tentokrát
si vyslechneme mnoho podnětných nápadů, ze kterých můžeme v dalších plánech čerpat,“ pronesl František Jura, primátor Statutárního města Prostějova.
Vzápětí si vzal slovo nový vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského
magistrátu Petr Brückner. Ten přítomné
návštěvníky veřejného setkání seznámil
s konkrétními závěry, které vycházejí
z vítězného architektonického návrhu
z kanceláře volného seskupení architektů
Gogolák a Grasse. „Architektonická soutěž byla první tohoto druhu v porevoluční historii Prostějova. Věříme, že jsme
z velkého množství návrhů od různých
odborníků vybrali to správné a nejlepší.
Vítězný návrh vybírala porota složená

*QFKPQX¾ FGDCVC TCFPÊEJ U XGąGLPQUVÊ RąKPGUNC ąCFW RQFP÷VPÚEJ P¾XTJč ,G
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2x foto: Michal Kadlec

ze čtyř členů České komory architektů
a tří členů z řad pracovníků magistrátu,“
pronesl Brückner, načež předal slovo
Václavu Lužnému, vedoucímu oddělení
rozvoje a investičních záměrů. Ten hostům besedy podrobně popsal, jakým
způsobem se vítězný návrh vyrovnal
s budoucím uspořádáním okolí „Kaska“
včetně jeho rekonstrukce. „Návrh řeší
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Michal SOBECKÝ
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Posun a pořádný. Jinak člověk, který se
zajímá o dění v Prostějově, schůzku z minulého týdne posoudit snad ani nemůže.
Patřím k nim a zároveň jsem z těch, kteří
v „Kasku“ vyrůstali, i když ne na diskotékách. Pamatuji si tedy například tak trochu partyzánské akce Honzy Navrátila,
který tehdy ještě nebyl zastupitelem. Jeho
petiční akce a happeningy za zachování stánku poutaly pozornost, ovšem jen
„obyčejných“ lidí. Zastupitelstvo bylo ve
většině spíše hluché, pořád se počítalo
s tím, že „Kasko“ půjde k zemi a na místě
vyroste obří nákupní centrum. Zdálo se,
že velké kulturní akce to mají v Prostějově
spočítané.
Posuňme se nyní o nějakých deset let do

současnosti. Sedím ve Společenském domě
a chvílemi uvažuji, jestli se mi to nezdá.
Věc, která před pár lety opravdu vypadala
jako sen, se skutečně děje – veřejné projednání toho, jak má nejen „Kasko“, ale také
celé jeho okolí vypadat. I když veřejné...
Lidé sem byli sezvaní, ale jednoduše nepřišli. Kromě politiků a úředníků, případně
jejich blízkých, dorazila možná desítka
ryze nezávislých lidí. Což je dost ubohý výsledek na to, že se jednalo o budovu, kterou
velká část obyvatel aspoň párkrát v roce
navštíví. Že by snad lidé nebyli zvědaví, co
se se Společenským domem chystá? Nebo
už byli z dřívějška informacemi přesycení?
Možná obojí. Já si ale myslím, že zafungovala pohodlnost. Nechat si dnes přinést vše

pod nos a nehnout přitom prstem je pro
mnohé prostě jednodušší...
Možná ale někteří nepřišli také proto, že
nečekali zajímavé informace. Ty na místě většinou padly. Už jen samo shrnutí
vývoje kolem objektu bylo zajímavé stejně tak skutečnost, že nepadla ze strany
prezentujících zmínka o Manthellanu.
Zazněla však řada důležitých faktů, z publika přicházely dobré postřehy týkající
se úprav šaten, toalet v patře nebo lepší
vzduchotechniky. Dvě však nezazněly –
kdy a za kolik? Těžko říct, jestli to byl záměr, v dnešní nejisté době možná ano. Ale
aspoň nástin, zejména u počátku stavby,
měl být zveřejněn. Takhle byla schůzka
neúplná.

vací plochy mezi Wolkerovou a Komenského ulicí. Architekti Gogolák a Grasse
navrhují rovněž zrušení stávající tržnice
s výhledem na její přemístění a vlastně
jakési „přilepení“ tržnice na severní fasádu budovy Společenského domu. Na
místě, kde stojí tržnice dnes, se tak uvolní
prostor pro výstavbu bytového domu
a v návrhu se počítá rovněž s výraznými

prvky zeleně i novými malými náměstíčky. Zajímavé je jistě i to, že počítáme
s demolicí vchodového oblouku s terasou, která je součástí budovy kulturáku,“
seznámil Lužný občany s nejzásadnějšími změnami, se kterými se nyní bude
pracovat. „Je jasné, že pokud bychom
tržnici přemístili přímo k severní straně
budovy Společenského domu, bude
k tomu samozřejmě zapotřebí odborného vyjádření jak ze strany památkářů, tak
hlavně Dopravního inspektorátu Policie
ČR. Bude se totiž muset řešit příjezdová cesta k tržnici i náhrada a uspořádání
parkovacích ploch,“ dodal náměstek
prostějovského primátora pro stavební
investice Jiří Rozehnal.
Pracovníci magistrátu dále na veřejném setkání s občany informovali
o historii objektu a o rozsahu nutných
rekonstrukčních zásahů. „Bude se řešit
například rekonstrukce střechy, obvodového pláště nebo výměna okenních
otvorů. Při přípravě rekonstrukce se
bude prověřovat i možnost využití
dešťových vod, rozšíření gastroprovozu nebo úprava dispozice prvního
podlaží,“ zmínil Václav Lužný.
Při setkání s občany, které trvalo bez
dvou minut rovnou hodinu, dostali
prostor k diskusi i návštěvníci besedy.
Lidé se vyjadřovali k návrhu umístění tržnice, k fasádě kulturního domu
a zmíněny byly i konstruktivní podněty
od uživatelů objektu, například nutnost

Å6ODEi~ÿDVWYHŐHMQRVWLMHSUR
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PROSTĚJOV První muž Prostějova
byl určitě přesvědčen o tom, že veřejné jednání ohledně problematiky
rekonstrukce Společenského domu
a jeho okolí přiláká ve středu odpoledne velký počet zájemců. Opak byl
ale pravdou a pro primátora Františka
Juru (ANO 2011, na snímku) to bylo
velké zklamání.

Michal KADLEC
yy Jaké pocity máte ze středečního
setkání s občany ohledně budoucnosti jižní části centra města?
„Bohužel z hlediska počtu přítomných je
to pro mě zklamání, ale tak to zkrátka je.
Očekával jsem plný sál, nicméně musím
konstatovat, že většina dotazů či připo-

mínek byla konstruktivní, věcná a budou
podle mého názoru ku prospěchu řešení
budoucnosti Kulturního a společenského centra i jeho okolí.“
yy Během setkání ale padly ze strany
veřejnosti některé zajímavé připomínky. Bude s nimi město v projektu
pracovat?
„Určitě ano, vždyť jsme to deklarovali už
při vyhlášení architektonické soutěže.
Veřejnost chceme do celého projektu
maximálně zapojit. Ostatně už nyní jsou
v plánech připomínky, které padly na
prvním setkání s občany v dubnu loňského roku.“
yy Plánuje vedení města ještě nějaká
setkání s občany na toto téma?
„Pokud bude třeba, tak ano.“

Smíšené pocity převládají 6FKĎ]NDY\YRODOD0ËUQÛRSWLPLVPXVL]NODP¿QË
PROSTĚJOV U členů radniční koalice převlá- Další z náměstků, který společně s primátorem
dá zklamání z nízké účasti veřejnosti při pro- Františkem Jurou besedu s občany řídil, nijak výjednávání budoucnosti jižní části centra města. znamně nevybočil z názorů svých kolegů. „Byl
Večerník se ptal čtyř náměstků primátora na jsem překvapen nízkým počtem účastníků, na drujejich dojmy ze středečního
hou stranu musím říci,
setkání s občany.
pohledem KOALICE že podněty, které zazněly
„Pocit mám trochu rozpačitý.
od občanů, byly velmi
Musím ale přiznat, že nízký počet účastníků mě konkrétní, konstruktivní a prospěšné pro budoucí
moc nepřekvapil. I v minulosti nebyl nijak masový. řešení Společenského domu. Zastávám názor, že
Možná některé jiné investiční akce budou pro ob- u významných investic týkajících se města, by měla
čany města zajímavější,“ sdělil Jiří Pospíšil (PéVéč- být veřejnost zapojena do veřejné diskuse,“ je překo), první náměstek primátora. Podobně se vyjád- svědčen Jiří Rozehnal (ANO 2011).
řila i náměstkyně Alena Rašková (ČSSD). „Také já „Jsem samozřejmě velmi ráda, že veřejnost dostala
mám smíšené pocity. Na jedné straně jsem ráda, že možnost se k budoucnosti této části města vyjádřit.
se setkání uskutečnilo, na straně druhé si uvědomu- Nízký počet účastníků besedy mě vůbec nepřeji, že řada občanů by velice uvítala rychlou opravu kvapil, podobných debat se většinou netýká nějaká
‚Kaska‘ i okolí a tato setkání berou jako oddalování masová účast. Kdo chtěl a koho námět zajímal, ten
řešení. Nízký počet účastníků mě nepřekvapil, stále přišel. Osobně si vůbec nedokážu v žádném případě
ještě většina lidí na jednání v uzavřených prostorách představit, že podobné záměry vedení města s vekvůli neukončené pandemii nepřijde. Veřejného řejností neprojedná. Máme tyto konzultace i ve voprojednávání investice města však nelituje. „Pova- lebním programu, tedy je určitě podporuji. Důležité
žuji je za nezbytná. Kolikrát pohled laika z venku je, aby občané dostali příležitost vyjádřit se,“ přidala
může rozsvítit ‚provozní slepotu‘ odborníků,“ míní Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města
Rašková.
Prostějov), náměstkyně primátora.
(mik)

PROSTĚJOV Před pár lety to vypadalo, odpoledne také jeho kolega z hnutí František
že se dřívější KaSCentrum a dnešní Spole- Fröml. Ten má k problematice blízko zase z jičenský dům bude bourat. Nyní se naopak ného důvodu, je vystudovaným architektem.
vážně hovoří o rekonstrukci. A to pořádné. „Na mě to působilo, že to byla taková schůzka
Tématem se dlouhodove stylu ‚aby se neřeklo‘.
bě zabývají také mnozí
Mám taky nepříjemný
pohledem
opozice
opoziční
zastupitelé.
pocit, že kvůli ekonoA někteří z nich tedy
mické situaci se v donemohli na schůzce chybět. Jaké pocity si hledné době stavět nezačne. Osobně jsem pak
odnesli z jednání a následné diskuse? Podle čekal třeba diskusi na téma tržnice a parkování
jejich slov smíšené. Často se pak vyjádřili u ní a také, že přijde více lidí. Takže pro mě
v tom smyslu, že schůzka nenaplnila jejich schůze byla spíše zklamáním,“ uvedl František
očekávání.
Fröml.
Na místě nemohl chybět třeba Jan Navrátil. Další oslovení opoziční lídři se pak shodli, že
Právě lídr hnutí Změna pro Prostějov se pro- nepadly prakticky žádné nové a do té doby neblematikou Společenského domu zabývá už známé informace. Faktem je, že nebyla prezenpřes deset let a vedl i kampaň za zachování sálu. tovaná možná podoba Společenského domu,
„Uspořádání schůzky hodnotím pozitivně, je to ale pouze zmínky o tom, že se neuvažuje nad
pokrok,“ říká Jan Navrátil. Poukazuje ale na je- zateplením nebo o možnosti zbourání půlkruden problém. „Je třeba řešit etapizaci, celá věc se hového vchodu do budovy. „Účel schůzka netáhne. Je to zkrátka takové zpomalené. Bylo by splnila. Částečně pro malou účast lidí, částečně
přitom fajn, aby sezóna 2021 v ‚Kasku‘ proběhla proto, že se mohlo jednat o více problémech
normálně a aby 1. dubna 2021 bylo možné začít a podstatnějších věcech. Chyběla mi větší nase stavbou,“ tlačí na vedení města Jan Navrátil. bídka toho, co se s ‚Kaskem‘ může stát,“ vyjádřil
Do Společenského domu dorazil ve středu se zastupitel za KDU-ČSL Petr Kousal. (sob)

zvětšení šaten pro účinkující, návrh na
přemístění toalet do prvního patra, zmodernizování pódia, doplnění terasy zelení, umístění více salónků podél sálu pro
zvětšení kapacity. Padlo také upozornění
na nutnost kvalitnější vzduchotechniky
či akustiky a zajímavý byl námět na využití sklepních prostor pro malé divadelní
scény nebo oddělení prostor sálu. Padly
samozřejmě i připomínky ke vstupnímu
oblouku objektu, kterého se týkají změny řešení navržené v urbanistické soutěži.
„Bylo by vhodné v projektu využít také
dobré nápady od trhovců,“ zmínil opoziční zastupitel Jan Navrátil a mířil tím
k novému plánu přemístit tržnici k samé
budově Společenského domu. „Jsem
pravidelným návštěvníkem mnoha akcí
tady v kulturáku. A mám k tomu jednu
zásadní připomínku. Když se tady na
koncertech nebo plesech sejde více než
pět set lidí, za pár hodin se tady nedá
vůbec dýchat. Chtělo by to silnější vzduchotechniku. Byl bych také rád, kdyby se
z tohoto baráku stalo místo, které by žilo
po celý rok a přes léto by nebylo prázdné.
Mám tím na mysli potřebu zřízení restaurace nebo zahradní kavárny,“ nechal
se slyšet Radek Šmíd. „Musí jít o multifunkční zařízení, ‚Kasko‘ nesmí zůstat jen
místem pro plesy,“ souhlasil další z přítomných Ivo Mochťák. „Samozřejmě je
zájmem investora i občanů dosáhnout
toho, aby objekt byl více komunitní a flexibilní, s využitím pro různé spolky nebo
školy a stal se ‚živým‘ organismem. Chceme, aby se ‚Kasko‘ stalo novým srdcem
města,“ slíbil při setkání s občany primátor František Jura.
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Martina VÁÒOVÁ

„Osobně Společenský
dům moc nevyužívám, ale mohl by se
trochu změnit vzhled
zvenčí. A aby ta stavba
fungovala na principu
udržitelnosti – třeba zelená střecha, soláry na střeše, využívání dešťové vody.
Prostě aby to šlo s dobou. Fajn by byl
také parkovací dům. Do hloubky se
zde jít nejspíš nemůže, prý je zde spodní voda.“
Irena MARKOVÁ

„Jsem hlavně ráda, že
se podařilo dům zachránit. Protože ještě
před pár lety to nebylo
vůbec jistý. Je hrozně
fajn, že jsme teď ve
fázi, kdy se bavíme o tom, jak má vše
v centru města má vypadat. Je otázka,
jestli to nakonec nebude s kompromisy.
Je ale zároveň fajn, že na radnici došli
k tomu, že by se mělo to jižní centrum
opravit. Mohlo by se to řešit v budoucnu spolu s Wolkerovou ulicí, odkrýt zde
tok vody mlýnského náhonu. Mohlo by
to navázat na ostrůvky parčíků a tak,
aby centrum nebylo tak vyprahlé. Co se
týká tohoto domu, tak je přímo kultovní pro spoustu dospívajících.“
Ludmila DVOØÁKOVÁ

„Myslím si, že je dobře,
že zde tato stavba zůstane. Nevím, jestli
by bylo potřeba něco
upravit nebo změnit
uvnitř. Ale ten sál je
hezký. A přísálí se zase využívají na
různé kroužky a aktivity. Můj názor
ale je, že by tady nějaký kulturní stánek
měl být.“
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Konstelace hvězd Prostějova
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Nacházíme se v období jako stvořeném pro zcela nové plány. Fantazii se Prostějovanům meze klást nebudou, takže hodně lidí v touze splnit si svá vysněná přání
využije všeho a všech. Většina z nás dojde zdárně svého cíle.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Zaměříte se na dokončení pracovních
úkolů, které jste během uplynulého
týdne zameškali. A uděláte dobře.
Nadřízení se na vás zlobí a každá
vaše aktivita je může obměkčit.
Zvyšte své nasazení na maximum.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Nebudete
se bát učinit i razantní rozhodnutí,
i když to někoho bude bolet. Ať se
to někomu bude líbit, nebo ne, víc
budete myslet na sebe než na druhé.
Nezapomeňte ovšem na narozeniny svého blízkého.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Přepadne vás malomyslnost a hned se budete
vzdávat svých plánů při sebemenším
problému. Nemáte totiž dostatek sebevědomí, v tom je vaše slabost. Možná
vás ale někdo postrčí a bude líp.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Musíte se
spolehnout na cizí radu nebo pomoc. Dostanete se do problémů, které sami prostě nevyřešíte. I když budete přesvědčení, že vše zvládnete,
není tomu tak. Nestyďte se přiznat,
že potřebujete někoho druhého.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Udržujte si
odstup od lidí, se kterými máte
problémy. Není ten správný čas na
hádky nebo jakékoliv další spory.
Ukliďte se někam do ústraní a řešte
si vlastní problémy. Máte jich více
než dost.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Soužití
s partnerem není jednoduché, na
druhé straně si neumíte život bez něj
představit. Podle toho se také zařiďte
a neházejte si vzájemně klacky pod
nohy. Potřebujete jeden druhého.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dostanete hodně lákavou nabídku na změnu zaměstnání, kterou však s díky
odmítnete. Vaším problémem totiž
je, že se odmítáte stěhovat, což by
nová a mnohem lépe placená práce
vyžadovala.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. V domě,
ve kterém bydlíte, dojde k neštěstí. Budete si vyčítat, že jste tomu
mohli zabránit, bude se totiž jednat
o vašeho hodně dobrého známého.
Vzchopte se, vaše vina to rozhodně
nebude.

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Budete se celkem dobře bavit a nic na
tom nezmění ani fakt, že druzí se na
vás budou dívat jako na podivíny.
Nevšímejte si toho a řiďte se vlastními plány. Prožijete také velice krásné chvíle s partnerem.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Budete muset začít šetřit, protože
nad vaší dosavadní působností v zaměstnání se stahují mračna. Co nevidět se budete hlásit na pracovním
úřadě. Hrozbu propuštění odvrátí
snad jen zázrak.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Budete
mít dostatek času na to, abyste si splnili svůj životní sen. Takže žádné výmluvy a vrhněte se na to! Možná budete
mít k ruce na pomoc blízkého člověka, se kterým svůj cíl zvládnete lépe.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Vaše dobrosrdečná povaha nyní narazí. Pomůžete člověku, o kterém jste si doteď
mysleli, že jej dobře znáte. Omyl.
Dotyčný vás velice zklame tím, že
pomoc přijme a pak vás u kolegů
pomluví.

nákupní servis
pro vás
... tentokrát ze sortimentu: NANUKY…
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Nanuk je typ mraženého výrobku. Jde většinou o zmrzlinu, vytvarovanou do válce
nebo zaobleného kvádru, zpravidla vanilkové nebo smetanové příchuti obalenou v čokoládě a připevněnou na tenké, ploché dřívko, v poslední době se ale vyrábějí nanuky
i s ovocnou příchutí nebo například bez čokolády. Zjistili jsme, že jahodového Mrože
a Classico Corneto nabízí nejlevněji Penny market, kde mají – stejně jako v Bille - za
nejnižší cenu i Ruskou zmrzlinu. Tvarohového Míšu a karamelového Noggera koupíte
za nejnižší cenu v Lidlu, pro Magnum si zajeďte do Teska. Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 3. června.

/QDKNPÊUD÷TtLCTQ
Statutární město Prostějov, prostřednictvím společnosti FCC Prostějov, zajistí dne 13. června v níže
uvedených okrajových částech města mobilní sběr
odpadu.
a) nebezpečný odpad – jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy,
fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů
b) pneumatiky – jedná se o pneumatiky z osobních
vozidel do velikosti 20“, pneumatiky z traktorů, nákladních vozidel, strojů apod. se nepřijímají!
c) objemný odpad – jedná se o odpad z domácností,
který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic.
Jsou to například staré koberce, linolea, starý nábytek
a podobně.
d) vyřazené elektrozařízení – jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech. Jsou to např. ledničky,

ÄDVRYÙKDUPRQRJUDP
SURSÔHG½QÉRGSDGÕ
stanoviště

čas předání
odpadu a elektrozařízení

1. Vrahovice M. Pujmanové u mostu
2. Vrahovice ul. J. Suka
3. Vrahovice ul. M. Alše
4. Vrahovice ul. K. Světlé
5. Čechůvky točna
6. Domamyslice u samoobsluhy
7. Čechovice u pošty
8. Žešov u pomníku

10:45 - 10:55
11:00 - 11:10
11:15 - 11:25
11:30 - 11:40
11:45 - 11:55
12:15 - 12:30
12:35 - 12:50
13:15 - 13:30

televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné
trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky
a podobně.
Popel, běžný domovní odpad a bio odpad se likviduje při pravidelných týdenních svozech komunálního odpadu. Žádáme proto občany, aby nám tyto
druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Závazná pravidla pro přebírání odpadů v rámci
mobilních sběrů prováděných ve městech/obcích
v době pandemie COVID-19:
1. Všechny osoby budou mít po celou dobu pohybu
v místě předávání odpadu zakrytá ústa a nos rouškou či
jinými ochrannými prostředky a odpad budou předávat
v rukavicích.
2. Osoby stojící ve frontě budou dodržovat odstup minimálně dva metry.
3. Minimální odstup dvou metrů bude zachováván i ve
vztahu k pracovníkům přebírajících odpad.
4. Předávat odpad bude vždy pouze jedna osoba, výjimečně dvě a to pouze v případě těžkých odpadů či velkých zařízení.
5. Čekající ve frontě bude předávat odpad až na základě
pokynu pracovníka FCC Prostějov, s.r.o., tj. po odchodu
osoby, která předávala odpad před ní.
6. V případě nedodržení těchto pravidel nebude odpad
převzat.
Mimo výše uvedený termín je možné odpad odvést
na sběrný dvůr u Svaté Anny (tel. 582 334 711)
a sběrný dvůr ul. Průmyslová (tel. 725 824 716)
Děkujeme občanům, že třídí odpad, odkládají ho na
místa k tomu určená a dodržují mimořádná opatření
při odkládání odpadů!
(red)

Pondělí 8. června 2020

INFORMUJE
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Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý
považuje za chybu, že poslanci nepřijali žádný z pozměňovacích návrhů pro vládní režim C programu
Antivirus. A to navzdory tomu, že stát by tímto režimem podnikatele nedotoval, jen jim krátkodobě ponechal část finančních prostředků, aby měli hotovost
k udržení pracovních míst. Záchranná síť tak podle
něj nebude kompletní, firmy i v důsledku dnešního
rozhodnutí Poslanecké sněmovny budou propouštět
zaměstnance.
„Záchranná síť pro podnikatele a jejich zaměstnance po
jednání Poslanecké sněmovny mohla být téměř kompletní. Nezaměstnanost kvůli tomu poroste,“ míní Dlouhý.
Hospodářská komora požadovala upravit tři parametry

režimu C. A sice aby pomoc nebyla limitována jen pro
zaměstnavatele do 50 zaměstnanců, aby se s ohledem na
reálnou situaci ve firmách rozumně upravila podmínka
poklesu mezd a aby byl vyloučen souběh s podporou
Antivirus na úrovni jednotlivých zaměstnanců, nikoli celé
firmy.
„Na statistikách nezaměstnanosti v následujících měsících se nyní ukáže účinnost současné vládou vytvořené
záchranné sítě. Podle našich analýz na základě zpětné
vazby od zaměstnavatelů bude mít nadále velké díry. To
znamená, že oky sítě budou propadat firmy, které na žádnou pomoc státu nedosáhnou, protože záchranná síť dnes
nebyla dokompletována,“ poznamenal Vladimír Dlouhý.
Zdroj: HK ČR

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: Prostějov, Vrahovice
konec obce směr Čelčice s čísly 208 Obec: Prostějov
Dne: 24. 6. 2020 od 10:00 do 16:00 a 165. Ulice od č. 41 a parc. č. 199 po č. Dne: 30. 6. 2020 od 7:30 do 15:30
hodin. Vypnutá oblast: část obce 124 a 37 a dále oboustranně ulice od č. hodin. Vypnutá oblast: ul. RozhonoVrahovice s celými ulicemi M. Maje- 168 a 164 po č. 162 a 189. Dále č. p.193 va č. 1 - 11, Švabinského č. 4 - 16.
rové /mimo č. 29, 2 (Medicoms spol. a 195. Jednostranně ulice od č. 118 po Obec: Prostějov
s r.o.) 4, 6 /, Za Drahou /mimo areál č. 110 (vč. č. 127). T1. U mostu: část Dne: 1. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 hoSladoven a OP/, Kopečného, Fré- obce podél silnice od Bedihoště od č. din. Vypnutá oblast: část města Kosbortova, Střížova, Podivínského, Po- 142 a 151 (vč. č. 153, 154, 150) po č. 54 telec - celé ul. Legionářská, Revoluční,
láčkova, Tylšarova, Krumlovského, a 118. Oboustranně od č. 83 a 44 po č. Příhon, Zahradní, Krátká, Lešanská,
Z. Wintra + garáže v sousední ul., J. 148 a 48. Oboustranně ulice od č.198 Husova, Partyzánská, Přemyslovka, Za
Hory č. 1 a 2, Vrahovická - pravá stra- a 71 po č. 192 a 194. Odběratelská tra- Kapličkou, Dvorek, Bezručova, Smetana od č. 62 po č. 168, oboustranně fostanice Čehovice ZD (č. 300684).
nova č. 1 a 22, Třebízského - mimo část
M. Alše od koupaliště (včetně) po ul. Obec: Prostějov, Vrahovice
ulice od č. 407 po č. 673, část ul. TyršoPrešovská + č. 35a, P. Jilemnického, Dne: 25. 6. 2020 od 7:30 do 14:30 va - levá strana od ul. 8. května po č. 36
I. Olbrachta č. 48, Staškova, Košická, hodin. Vypnutá oblast: ul. Vrahovic- (obchod), mimo č. 954, část ul. 8. květPrešovská, Jaselská, Kyjevská, Trpin- ká - pravá strana od č. 170 po č. 208, na od křižovatky ul. Legionářská po koky, Sokolovská, K. Světlé (mimo areál levá strana od č. 169 po ul. Majakov- nec města sm. Prostějov vč. ČS PHM,
policie), oboustranně Čs. arm. sboru ského vč. budovy ZŠ, ul. I. Olbrach- nádraží, kovovýroba Z. Balaš, dále část
od č. 34 a 39 po č. 104 a 49.
ta od č. 1 a 2 po č. 43 a 46, celá ul. J. od ul. Husova po ul. Tyršova.
Obec: Prostějov
Köhlera.
Obec: Mostkovice
Dne: 24.6. 2020 od 7:30 do 10:00 Obec: Prostějov
Dne: 2. 7. 2020 od 7:30 do 14:30 hohodin. Vypnutá oblast: fa. NAVOS, Dne: 29.6. 2020 od 7:30 do 14:30 din. Vypnutá oblast: část chatové loa.s., Kralický Háj.
hodin. Vypnutá oblast: ul. Olo- kality u „třešňové aleje“ s č. chat: 868,
Obec: Prostějov, Vrahovice
moucká č. 64 - 80, Barákova č. 5 – 17. 896, 743, 812, 922, 921, 923, 926, 942,
Dne: 25. 6. 2020 od 7:30 do 9:30 Obec: Čelechovice, Studenec, 987, 988, 991, 1004, 856, 800, 646,
hodin. Vypnutá oblast: Areál ZŠ Vl. Smržice
647, 863, 828, 884, 883, 1045, 1041,
Majakovského 1. Odběratelská tra- Dne: 29. 6. 2020 od 8:00 do 11:00 1048, 859, chata na parc. č. 764/2.
fostanice Vrahovice ZŠ (č. 300675). hodin. Vypnutá oblast: část obce Obec: Čechy pod Kosířem
Obec: Prostějov, Vrahovice
Čelechovice včetně podnikatelských Dne: 3. 7. 2020 od 7:30 do 14:30 hoDne: 25. 6. 2020 od 7:30 do 10:00 subjektů s ul. Ruská, Za Ruskou, din. Vypnutá oblast: celé ulice: Havlíčhodin. Vypnutá oblast: ul. Vrahovic- U Sokolovny, Hlavní, Nádražní, kova (mimo č.17, 18), Mánesova (vč.
ká č. 170, M. Alše oboustranně od. č. Trávníky, Zahradní, Hliníky, Příční areálu zámku), Podlesí (vč. č. 11-16,
1 a 2 po č. 51 a 42 + č. 813, 811, celá od ul. Hliníky po č. 134 a 231, Cukro- 182, 10, 308). Na ul. Komenského:
ul. Husitská.
varská - pravá strana s č. 18 - 345, celý kostel, ZŠ, č. 5, 35, 195, 6 a dále č. 229.
Obec: Prostějov, Vrahovice
areál ZD vč. č. 320, 287, 286 /mimo Obec: Konice
Dne: 25. 6. 2020 od 7:30 do 14:30 areál bývalého Cukrovaru/, celá obec Dne: 24. 6. 2020 od 8:00 do 12:00
hodin. Vypnutá oblast: ul. Majakov- Studenec vč. vodárny nad obcí, dále hodin. Vypnutá oblast: celé ulice:
ského - č. 1 - 11, kostel, žel. stanice, část obce Smržice s ulicemi: Podhájí, Zahradní, Komenského, Sportovní
zahrady u dráhy, oboustranně ul. Čs. U Kocandy, J. Kotka č. 1- 9, Šama- (mimo areálu TJ Sokol a restaurace),
Arm. sboru od č. 1 a 2 po č. 37 a 32. novská, U Hřiště, U Kocandy, Kou- na ulici Husova č. p. 486, 487, 488, 489,
Obec: Čehovice
pelky a oboustranně Zákantí po č. 677. (Během odstávky bude probíhat
Dne: 26. 6. 2020 od 7:30 do 13:30 154 a 20a (Makovec), dále celý areál rekonfigurace sítě NN a krátkodobé
hodin. Vypnutá oblast: T3. U ZD: s firmami UNIAGRIS s.r.o., AGRO- bezproudí může postihnout další odOboustranně ulice od č. 26 a 91 po PELLETS s.r.o., PV Smržice s.r.o.
běrná místa). E.ON Distribuce a.s.
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OD 8. DO 14. 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 každé úterý, čtvrtek a pátek od 22:30 - 23:30 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.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 9. června.
úterý 9. června - blok 22
nám. Odboje, Hybešova, J. Kuchaře, Neumannovo nám., Vrlova, Kotěrova, Kotěrova – parkoviště, Vencovského,
Barákova II (Kotkova – nám. Odboje), V. Outraty (Kotkova- Arbesovo nám.), Arbesovo nám., Zborov, Olomoucká komunikace SSOK pravá strana (Vrlova – Říční)
čtvrtek 11. června - blok 23
křižovatka 0462 - směr palírna k mostu 1/46, křižovatka 0462 - směr přes obec křižovatka II/433, odbočka v centru obce, točna

www.vecernikpv.cz

Pondělí 8. června 2020

PRODÁM
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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

Volejte: 739 322 895
NN-RãWRYR29FLKOD
.þ
NN03XMPDQRYp29EDONRQ
.þ
2NUXåQtFLKOD29EDONRQ\ .þ
)LQVNi'9SRUHN
.þ

Prodám levně 8 metrů čtverečních
minerální vaty tlouštky 10 cm.
Tel.: 774 664 966
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Volejte: 739 322 895
&KDWD.RVWHOHFNi
NMHGQiQt
Volejte: 723 335 940
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Dne 13. června 2020
vzpomeneme 23. výročí
úmrtí naší milované
dcery Andrejky PROCHÁZKOVÉ
z Ohrozimi.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomenou. S bolestí a láskou
v srdci vzpomínají rodiče.

KOUPÍM
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

1292 67$9%<1$. /Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH 
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Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2ORPRXFNi100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUD YH GYRĜH
.þ
Volejte: 739 322 895
'YRĜiNRYDFLKOD
.þLQN

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s
panem Josefem KUČEROU.
Dále děkujeme Pohřební službě
Makový a MuDr. Vaverkové za lidský
a profesionální přístup.
Manželka s rodinou.

2 6 7$ 71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
3URQiMHPJDUiåH]D0HFKDQLNRX .þPČVtF
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX

Dne 7. června 2020
jsme si připomenuli 20. smutné
výročí, co nás navždy opustila
paní Věra PÁCLOVÁ,
rozená Burešová
z Plumlova.
S láskou vzpomíná syn Jaroslav
s rodinou, vnuk Jaroslav s rodinou.

VOLEJTE: 739 322 895

FINANCE

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.

'23258ý8-(0(
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Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč,
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes.
Tel.: 603 218 330
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Půjčky 5-50000.fy.Expres Casch.
Prostějov a okolí. Tel. 728 321 390
Koupím stavební pozemek v Prostějově.
Tel: 608 709 521 Děkuji.
Rychlá půjčka 5-30.000 Kč. Peníze ještě dnes. ExpressCash. Kdykoliv volejte.
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme Tel.: 777 064 241
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbra- Zprostředkuji půjčku 5-30.000 Kč.
ně, stříbrné předměty, šperky a veškeré Peníze ihned po schválení. ExpressCash.
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní Kdykoliv volejte. Tel.: 733 666 493
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
SLUŽBY
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Stěhování bez pomoci zákazníka
a vyklízecí služby. Rychle, levně.
Vykupujeme starý nábytek do roku
Prostějov 604 389 367
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319 721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.

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

www.realitypolzer.cz

REALITY
Koupím byt 2+1 v OV, západní část
města. 777 602 873
Pronajmu byt 1+1 v Pv. Od 1.6.2020.
Cena 5.000 Kč+inkaso. Tel.: 732 548 756

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

Pronajmu vybavený byt 1+1 v Pv.
Tel.: 704 41 66 41
Koupím dům se zahradou.
Mobil: 732 116 877

STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329
Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
nebo na Běláku. 605 011 594
16011421482

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

Dne 11. června 2020
uplyne 10 roků,
kdy nás navždy opustil
pan Stanislav PROKOP
z Tištína.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Neplačte, že jsem odešla,
ten klid a mír mi přejte,
jen v srdcích svých si věčnou
vzpomínku na mne zachovejte.

Dnes, tj. 8. června 2020
vzpomínáme 2. smutné
výročí úmrtí
paní Drahomíry ŠOCOVÉ
z Kelčic.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel Josef, dcera Radmila
a syn Rostislav s rodinami.

Dne 13. června 2020
vzpomeneme 1. rok,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka a babička,
paní Alenka FRANCOVÁ
z Hrochova.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná rodina.

VZPOMÍNKY ZA

200 KÈ
608 960 042

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

Dnes, tj. 8. června 2020
vzpomínáme 11. smutné
výročí úmrtí
pana Zdeňka SKŘIVÁNKA
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Věra.

Zapalte svíce,
kdo jste ho rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ním prožívali.

Dne 9. června 2020
uplyne 10. rok,
co nás navždy opustil
pan Vojtěch NEZVAL
z Krumsína.
Za tichou vzpomínku děkuje všem,
kteří ho znali a měli rádi, manželka
a synové s rodinami.

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

%\WFLKODL SDQHOSODWEDY KRWRYRVWL
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Dnes, tj. 8. června 2020
vzpomínáme 5. smutné
výročí od úmrtí
pana Otokara HOŘÍNKA
z Prostějova.
S láskou vzpomíná manželka
Naďa s rodinou.

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

DARUJI

352 . /, (17<+/('È0(

Pronajmu byt v přízemí 1+1. Volný.
Kauce. Tel.: 727 875 306

Utichlo srdce, zůstal jen žal,
ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

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

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

3OXPORYVNi3URVWČMRY
info@realitypolzer.cz
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nabídka realit a nemovitostí / řádková inzerce/vzpomínky

Dne 7. června 2020
uplynulo již 35 roků,
kdy nás nečekaně opustil ve věku
39 let náš milovaný tatínek, syn a bratr
pan Jaroslav ŠIMEK
z Prostějova.
Letos v listopadu
by se dožil i s manželkou
Miladou 75 let.
Všem za tichou vzpomínku děkují
jeho maminka Jarmila, sestra
Danuše, syn Jaroslav
a dcera Ilona s rodinami.

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš, odešel jsi
jak vánek, když zajde do polí,
jen vzpomínky zůstaly.

Zapalte svíce,
kdo jste ji rádi měli,
vzpomeňte na krásné chvíle,
které jsme s ní prožívali.

Dne 14. června 2020
by oslavila 85. narozeniny
paní Ludmila ŠIDLOVÁ.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 7. června 2020
jsme vzpomenuli 3. smutné
výročí úmrtí
pana Vítězslava TYLŠARA
z Přemyslovic.
S láskou vzpomínají a za tichou
vzpomínku děkují manželka
Helena, syn Stanislav
a dcera Dana s rodinami.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

„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

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

20052110745

Pohřební služba Pavel Makový

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/

GRATULACE

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Rudolf Dohnal 1928
Želeč
Ladislav Vysloužil 1946
Čelechovice na Hané
Jiří Smažinka 1944
Kojetín
Adam Matoušek 1985
Plumlov
Libuše Sequensová 1944
Prostějov
Petr Koukal 1946
Prostějov

JE V PÁTEK
12. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

Poslední rozlouèení
Pondělí 8. června 2020
Simona Murková 1973 Olomouc 11.45 Obřadní síň Prostějov
František Kunčík 1945 Vícov 13.15 Obřadní síň Prostějov
Úterý 9. června 2020
Růžena Znojilová 1938 Prostějovičky 14.00 Obřadní síň Brněnská 104
Čtvrtek 11. června 2020
Olga Čechová 1934 Prostějov 15.00 Obřadní síň Brněnská 104
Pátek 12. června 2020
Libuše Frodlová 1927 Ptení 14.00 kostel Ptení

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Františka Marková 1922
Marie Vychodilová 1933

Prostějov
Bílovice

UZÁVÌRKA INZERCE
200562120790

Dnes, tj. 8. června 2020
slaví bývalý
hráč hokeje
TJ Železáren Prostějov
Alois DOHNAL
80. narozeniny.
Do dalších let
hodně zdraví
a pohody přeje
družka Iva.

Nabízím kompletní péči o osobu bez
řešení situace vlastními silami. Naplnění volného času. Nákupy léků, úklid,
možnost dopravy. Lékař, úřady, vše další
u osobního jednání. Tel.: 704 174 025

Poslední rozlouèení
Pondělí 8. června 2020
Josef Kuchař 1943 Prostějov 12.30 Obřadní síň Prostějov
Středa 10. června 2020
Jana Šantová 1954 Dzbel 11.45 Obřadní síň Prostějov

Pohřební služba FCC Prostějov
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Alois Mačák 1939 Prostějov
Eva Svačinová 1954 Otonovice
Zdeněk Nakládal 1930 Plumlov

Poslední rozlouèení
Pondělí 8. června 2020
Karel Frgál 1933 Prostějov 14.00 Obřadní síň Prostějov

www.vecernikpv.cz

nabídka pracovních míst
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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

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
20052720845

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.

Do výrobní firmy ve Vrahovicích přijmeme svářeče CO2, na HPP i brigádně.
Info na tel: 603 533 508

Provoz
dvousměnný
jednosměnný
pružná prac. doba

Kvalifikace
střední odborné
střední odborné
ÚSO s maturitou

Pokrývači/klempíři
Pracovníci skladu
Švadlena/krejčí
Trenéři plavání

34 000-40 000 Kč
18 750-22 500 Kč
17 800-20 800 Kč
29 740-34 930 Kč

jednosměnný
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný

střední odborné
střední odborné
střední odborné
vysokoškolské

Firma
FTL, Prostějov
MINAM, Držovice
OKNO NEMOVITOSTÍ,
Drozdovice
LB AGROSTAVBY, Pv
PROFROST, Pv
EASY FLY, Prostějov
ZŠ Prostějov, Dr. Horáka

20052720852

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
8=É9ħ5.$
ìÉ'.29e
,1=(5&(

20
20043010672

Plat (Kè)
35 000-45 000 Kč
20 000-25 000 Kč
25 000-40 000 Kč

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

Přijmeme 2 prac. na obsluhu při balení
sladkého pečiva.
Pracoviště PV. 6 - 14 hod.
Info 722 553 345

20060410881

Pozice
Dispečeři
Mechanici
Obchodní zástupci

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

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.
Hledáme spolehlivou pracovnici na pozici POKOJSKÁ do hotelu v Prostějově.
Pracovní doba pouze dopoledne 8-11.
Vhodné pro studentky a důchodce. Nástup možný ihned. Tel.: 777 00 54 88.

Pondělí 8. června 2020

Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

JE V PÁTEK
12. ÈERVNA
V 10.00
HODIN
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XMTCLKQR÷VOÊTP÷X\TQUVNC
OLOMOUCKÝ KRAJ A je to tady!
Během května se zvýšil celkový počet uchazečů o zaměstnání na 15
046 osob, počet hlášených volných
pracovních míst se naopak snížil na
8 432 a podíl nezaměstnaných osob
stagnoval na hodnotě 3,5 procenta.
To jsou základní aktuální data ze
statistiky nezaměstnanosti, kterou
v pátek vydal Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci.
K 31. květnu evidoval krajský „pracák“
celkem 15 046 uchazečů o zaměstnání. To je počet o 256 vyšší než na konci
předchozího měsíce, ve srovnání se
stejným obdobím minulého roku byl
vyšší o 3 445 lidí. „Z tohoto počtu bylo
14 182 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což
je o 309 více než na konci předchozího
měsíce a Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku dokonce o 3 639
osob,“ konstatoval Jaroslav Mikšaník,
analytik trhu práce Úřadu práce ČR,
Krajské pobočky v Olomouci.
V průběhu minulého měsíce bylo
nově zaevidováno 2 029 osob, ve srovnání s dubnem méně o rovnou tisícovku a v porovnání se stejným obdobím
předchozího roku o 238. „Z evidence

Nejvíce
jovsku,
na Prostì
je zde
bez práce í
2 111 lid

odešlo celkem 1 773
uchazečů o zaměstnání. Bylo to o 123 osob
více než v předchozím měsíci a o 1
124 než ve stejném
měsíci minulého roku.
Do zaměstnání z nich
ve sledovaném měsíci nastoupilo
1 489, to je o 264 více než v předchozím měsíci a o 129 méně než ve stejném měsíci minulého roku, dále 313
uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, což
je o 37 více než v předchozím měsíci
a o 220 méně než ve stejném období
minulého roku, 161 uchazečů pak
bylo vyřazeno bez umístění,“ poskytl
další podrobné informace Mikšaník.
V jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl vývoj nezaměstnanosti kromě Jesenicka podobný,
všude čísla rostla! K největšímu
nárůstu absolutního počtu došlo na
Olomoucku (o 123 osob), relativně
nejvíc se zvýšila na Prostějovsku,
kde se počet zvýšil o 6 procent. „Tady
úřad práce evidoval poslední květnový
den celkem 2 111 nezaměstnaných
osob, z toho 1 144 žen. Zdejší pobočka

úřadu má nahlášeno 1 612 volných pracovních míst a podíl nezaměstnanosti
vzrostl v Prostějově na 2,9 procenta,“
prozradil analytik.
Ze zajímavostí lze uvést, že ke konci května bylo v Olomouckém kraji 7 660 žen
bez práce, jejich podíl na celkovém počtu
uchazečů činil 51 procent. „V evidenci bylo také 2 264 osob se zdravotním
postižením, což představovalo patnáct
procent z celkového počtu nezaměstnaných. Dále to je 636 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých,
jejichž počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 61 osob a ve srovnání
se stejným měsícem minulého roku byl
naopak vyšší o 177. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli čtyřmi procenty.
Podporu pobíralo 5 310 uchazečů o zaměstnání, to je pětatřicet procent všech
uchazečů vedených v evidenci,“ uzavřel
Jaroslav Mikšaník.
(red)
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I třiadvacáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 11. 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

Vrchlického
Jitka SNÁŠELOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
HÁDEJTE, KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Barbora Kucsa Prágerová
Kamil DVORSKÝ, Protivanov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
GARANCE ORIGINALITY
Jan PETRSKÝ, Plumlov
Výherce získává: DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnasortimentprodejny.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
8, 4, 8, 1
Anna ROZEHNALOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ VOUCHER v hodnotě 400 Kč na vstupné.
SU
DO
KU

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

19100461102

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Basicdoškolyidoživotasradostí. MariePAVLÍČKOVÁ,KostelecnaHané
Výhercezískává:DÁRKOVÝPOUKAZvhodnotě400Kčnazkušeb.vyuč.hodinu.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDH[NXU]LOLKRYDUX

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

CHRPA, PANOVAT, TAVY, PISTOLE, CHALVA, LOUŽ, BABA, KVIL,
PRAŠULE, VZADU, SESUN, CHOVY, ROSA, NARVAL, ORLE, SUPL,
SLEPEC, VIZE, PRYŽE, AVERZE, PÉRA, MASÉR, BRACH, OREL,
STOA, VYNADAT
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili SPORTU
a graficky lehce poupravili nejlepší hráčku prostějovských volejbalistek v loňské sezóně, který však řady VK
opustila a nově už je hráčkou konkurenční Olomouce...

ětPVN\

1DãH79
VWDQLFH
7XPiã

2NUDVQê
]iKRQ

'XWi
PtUD

,QLFLiO\
VNODGDW
'YRĜiND

1HGRWN
QXWHOQRVW

6WDYEH]
PUDNĤ

BÁDEJTE, KDO SE
SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...

9ĤNRO

3ĜtWČåH

=QDþND
WHOOXUX

ýiVWL
EiVQČ

=HPČGČO
VWDYHQt

6HGDGOR
NRþtKR

äHQVNp
MPpQR

%DUHYQp
YVWXSQt
]DĜt]HQt

2YLQRXW 1HYRGLYi
OiWND
=iYRGQt
VWUiå
]NUDWND

äiUXY]G
QiGRED
/HYR
ERþHN

7UXS

âSDQČO
VNê
VRXKODV

1i]HY
]QOLWUX
,QUHåLV
/LSVNpKR

%DVHEDOO
UR]KRGþt
]86$

6OLE

2EHFX
.RPiUQD

,QWHUQHW
ãDFKLVWD
6HYHUVNp
]YtĜH

$]EHVW

$XWRUVNê
DUFK
]NUDWND

=iPH]t

Výherce získá DÁRKOVÝ VOUCHER
YKRGQRWČ.þQD~NOLGRYpVOXåE\

%ULWVNê
ãOHFKWLF

%êN

3RSUDYþt

'DLVRQ
8PRQW
ãDHDUO
$YRW
ãHMWURN
3<QDYH
NEHO,åD
VtUDEDWR

20051460718

%R.

20051260701

20051560722

...POD JEDNOU STŘECHOU

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\VWXGLD

24

www.vecernikpv.cz

zveme vás...

TIP

Pondělí 8. června 2020

ku
9H îHU Qtku

NOC KOSTELŮ

KDE: REGIONÁLNÍ SVATOSTÁNKY
KDY: PÁTEK 12. ÈERVNA, 18.00-22.00 HODIN
Později, ale přece. Noc kostelů nabízející možnost pořádně poznat tyto
církevní stavby a užít si navíc bohatého programu se přes všechny nástrahy uskuteční! I když se tato mezi veřejností velice oblíbená akce obvykle
koná koncem května, i do tohoto termínu zasáhl koronavirus. Nicméně
posunutí na druhý červnový pátek
už umožní široké veřejnosti nejen
navštívit tato místa za zpřísněných
hygienických podmínek, ale také si
vyslechnout například koncerty vážné či duchovní hudby.
To vše tradičně nabízí Noc kostelů,
k níž se ve velkém připojují také kostely
a kaple po celém regionu. Víte například, kde je v Prostějově kaple Andělů
Strážných? I takové méně nápadné církevní stavby během akce, jakou je Noc
kostelů, ožívají.

Letošní rok ale bude jiný nikoliv pouze
datem pořádání. Organizátoři se totiž
rozhodli uskromnit. Stejně jako v případě změny termínu stojí za tímto krokem
koronavirus. „Letošní rok nám zamíchal
s plány. Ale i přes nepříznivou situaci
chceme prostějovskou veřejnost ujistit, že Noc kostelů bude. Sice ne v tom
rozsahu, jak jsme byli zvyklí, ale bude,“
informují organizátoři.
Co to znamená? V Prostějově budou
otevřeny pouze tři kostely – Povýšení
svatého Kříže na Filipcově náměstí,
Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici
a evangelický sbor Českobratrská církev evangelická na náměstí U Kalicha.
Zájemce přesto čeká bohatý program.
V Brněnské ulici zazpívá schola, v hlavním kostele mezzosopranistka Pavla
Zbořilová, evangelický sbor zase nabízí
film Bohové z Molenbeeku. Každý si tak

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 8. června
17:30 V SÍTI
český dokument
20:00 VYSOKÁ DÍVKA
historické drama Rusko
úterý 9. června
15:00 MODELÁŘ
česká komedie/drama
17:30 PROBLÉMISSKY
historická komedie Velká Británie/Francie
20:00 VLASTNÍCI
česko-slovenská komedie
středa 10. června
17:30 ZAPOMENUTÝ PRINC
dobrodružná fantasy komedie Francie
20:00 ZEMĚ MEDU
dokument Severní Makedonie/Turecko
čtvrtek 11. června
17:30 BOURÁK
česká komedie
20:00 DOKONALÝ PACIENT
thriller Švédsko
pátek 12. června
15:00 JEŽEK SONIC
americká komedie
17:30 V SÍTI
20:00 BOURÁK
sobota 13. června
15:00 FRČÍME
animovaná komedie USA
17:30 BOURÁK
20:00 V SÍTI
neděle 14. června
10:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
kanadský animovaný film
15:00 FRČÍME
17:30 BOURÁK
20:00 EMMA.
romantická komedie Velká Británie

Kino klub

DUHA
sobota 13. června
17:30 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
česko-slovenská komedie
20:00 PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
čtvrtek 11. června
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
se zápisem do pamětní knihy města Prostějova
(obřadní síň prostějovské radnice)
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
do 15. srpna
VZPOMÍNKY NA ŽIVOT
výstava jedinečných dokumentárních fotografií pořízených z kulturních akcí pořádaných statutárním městem Prostějov
(vestibul Kulturního klubu Duha)

Muzeum a galerie
v Prostìjovì
Hlavní budova, nám. T. G. Masaryka 2
úterý 9. června
15:00 MALOVÁNÍ NA SKLO
tvůrčí dílna
do 12. července
PODMOŘSKÝ SKLENĚNÝ SVĚT
výstava tavené skleněné plastiky Jaroslava Proška
HUSSERL ART-ACTIVE
fenomenologické apropriace, L. Bárta
– obrazy, Miloš Karásek - sochy

UŽ BRZY!
Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

přijde na své. Navíc nemohou chybět dvě
již tradiční součásti programu prostějovské Noci kostelů, tedy pozdrav primátora
statutárního města a projížďky v kočárech
organizované Václavem Obrem po náměstí T. G. Masaryka. Zajímavost si pak
pro příchozí připravili studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu. Malé
skupinky pěti osob totiž s doprovodným
slovem provedou po věži kostela Povýšení
svatého Kříže.
Ve všech uvedených kostelech začíná program v 18.00 hodin a shodně
končí po dvaadvacáté hodině. Kromě
prostějovských svatostánků nebude
ochuzen ani zdejší region. Noc kostelů proběhne například v Držovicích,
Mostkovicích, Plumlově, Ptení, Konici, Jednově či na Stínavě a Stražisku. Podrobný program najdete na
www.nockostelu.cz.

aneb, co se
kde děje…
Špalíèek
Uprkova 18, Prostějov
do 19. července
PRŮŘEZ TVORBOU
výstava obrazů Markéty Zlesákové

Zámek Prostìjov
středa 10. června
17:00 ŽIVOT A DÍLO FOTOGRAFA
VÁCLAVA ŠEVČÍKA
vernisáž výstavy fotografií
(nádvoří zámku)

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 9. a čtvrtek 11. června
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

KDE SE CO DÌJE?
47/.Ú5: 
10;7/,:
NA AKCE
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VECERNIK@PV.CZ

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

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 9. června se od 17:00 hodin
uskuteční kurz rodinného poradce
„JAK BUDOVAT ZDRAVÝ PARTNERSKÝ VZTAH? III. - JAK NA VETŘELCE?“
* ve čtvrtek 11. června se od 17:00 hodin pořádá kulinářský podvečer s A. G.
Aziizem „INDONÉSKÉ MENU“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 8. června se od 16:00 hodin
koná tvůrčí dílna „KERAMIKA“
* ve středu 10. června se od 7:45 hodin
koná akce pro seniory „ORCHIDEJE
MALÉHO KOSÍŘE“, sraz v 7:45 hodin
na hlavním nádraží v Prostějově.
* v sobotu 13. června se od 15:00 hodin
uskuteční oslava „DEN ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ NA HLOUČELE“

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
SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NE- ulici 15: pondělí 9-12:00 a 14:-16:30,
DOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR, z.s. čtvrtek 9-12:00
Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel. 775
549 777 oznamujeme všem klientům, že
Regionální pracoviště TyfloCentra
poradenské pracoviště v Prostějově má Olomouc v Prostějově nadále poskytuje
změněnou provozní dobu: úterý a střeslužby nevidomým a slabozrakým
da od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16:30
občanům na adrese: Kostelecká 17,
hodin, čtvrtek jen pro objednané klienProstějov.
ty. Můžete využít služeb našeho zařízení
v podobě odborného sociálního poradenství a nabídky baterií do sluchadel a drobné
<<< www.vecernikpv.cz
příslušenství ke sluchadlům (hadičky, čistící
tablety, či ušní tvarovky různých velikostí).
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

Ve Zdětíně se těší

akce v regionu...
V „Mexiku“ se chystá druhý Gulášvar
Masojedové z celého okolí se tuto sobotu 13. června sjedou
do Víceměřic, kde se v areálu Bloudníku bude podruhé konat klání o nejlepší kotlíkový guláš. A i když soutěžící mohou použít prakticky
jakékoli suroviny, maso zůstává základem. „Guláš může být z jakéhokoli masa,
hub, fazolí, zelí, brambor, fantazii se meze nekladou,“ vzkazují organizátoři. Ti
na letošní rok zavedli jednu novinku. Guláše nově nebude hodnotit pouze porota,
soutěžící nadto získají ještě cenu veřejnosti. Ta si pak stejně jako loni může od
favorita z řad kuchařů vybrat porci guláše a mít tak dobrotu k doprovodnému
programu sestávajícímu například také z hudby či tomboly. Soutěžící musí počítat s brzkým vstáváním, začátek akce je naplánován na 8.00 hodin.

Sraz veteránů
na mlýně v Hradčanech

Malířský workshop
na zámku pod Kosířem

Petr Burian zve všechny milovníky starých
časů do Hradčan-Kobeřic na mlýn, který
už rok vrací zpět k životu. Nadcházející víkend se zde uskuteční netradiční sraz veteránů a program je opravdu nabitý. V pátek
12. června se můžete těšit na sjezd přespolních, naplánována je také malá projížďka
po historických místech v blízkém okolí.
K večeru pak dojde na přednášky cestovatelů, ale i jiných zajímavých lidí ze světa motorismu, po setmění je v plánu promítání
motorkářského filmu. V sobotu 13. června
od 9:00 hodin přijde na řadu představení
nejzajímavějších strojů, prohlídky mlýna
a příprava orientačního závodu družstev
s výjezdem po 12.00 hodině. Poté jsou
mezi 14.00 a 15.00 hodinou na programu ukázky linkování, povídání o lakování
a postupech, jak konzervovat původní lak
a přednášky o cestování na starých motorkách po světě. Odpoledne budou připraveny i vyjížďky na koních pro děti, jako bonus
se můžete těšit i na vyhlídkové lety vrtulníkem. Vše zakončí večerní tancovačku se
živou kapelou. Svojí návštěvou podpoříte
úsilí v opravě mlýna, aby se přestal rozpadat
a mohl sloužit občanům.

U příležitosti 200. výročí narození malíře Josefa Mánesa si zámek v Čechách
pod Kosířem ve spolupráci s olomouckým Potvůrka Klubem připravil
sérii malířských workshopů. Kurzy
probíhají v autentických prostorách,
kde tento významný umělec tvořil.
Pod vedením zkušených lektorů si
lidé mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky a vytvořit si tak jedinečné
umělecké dílo.
Druhý z nich se bude konat v neděli
14. června 2020 od 9:30 hodin. Sraz
a prezence budou od 9:30 do 10:00
hodin u oranžerie, kde si můžete zapůjčit stojan i židle. Konec je plánován
na 13:00 hodin.

3ċ('3/$71e
/(91ă-,
608 960 042

na Olympiádu
dětí a mládeže
ZDĚTÍN Originální akce se chystá
ve Zdětíně. Tuto sobotu 20. června
od 15:30 hodin by na tamním fotbalovém hřišti měla proběhnout
Olympiáda dětí a mládeže za účasti mladých sportovců ze Zdětína
i okolních obcí.
Registrace účastníků bude probíhat
od 14:30 hodin, děti se utkají v celkem třech věkových kategoriích. Soutěžit mezi sebou budou předškoláci
a žáci prvního a druhého stupně základních škol. Připraven bude sprint
na 40 až 60 metrů, běh na 300 až 900
metrů, trojskok z místa, hod míčkem
a štafetový závod. „O první ročník
jsme se pokoušeli již loni u příležitosti
sto let Sokola Zdětín a pětasedmdesáti roků fotbalu ve Zdětíně. Sešlo se
asi pětapadesát dětí z okolních vesnic,
ale hustý déšť nám nedovolil dokončit víc než polovinu soutěží,“ prozradil
Večerníku Tomáš Kučera z TJ Sokol
Zdětín, který s podporou místní obce
akci pořádá.
Akce je otevřená všem dětem z blízkého či širokého okolí. Co organizátory k jejímu uspořádání vedlo?
„Zjistili jsme, že ne všechny děti
mají možnost navštěvovat kroužky,
které by chtěly. Pokud však mají vytvořené podmínky, pak jsou snad
všechny soutěživé,“ reagoval Tomáš
Kučera s tím, že pokud by kdokoliv měl zájem děti přihlásit, ať neváhá a kontaktuje jej na e-mailu
kucera@montazekucera.cz. (mls)
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LETNÍ PRÁZDNINY:te
A nepøijde
MÁTE TO ZA Rz½GQÅY\G½QÉ
JEDENÁCT!

namísto
180 Kè zaplatíte
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POUZE

99 Kè

Pokud se vám naše nabídka líbí a rádi byste jej dostávali pohodlně až k vám domů, máme pro vás jedinečnou příležitost. Zakoupením předplatného výrazně ušetříte oproti pultové ceně a navíc získáte pravidelný
přehled o aktuálním dění v celém regionu i v době, kdy si užíváte na dovolené. Po příjezdu zpátky vás bude
Večerník čekat ve schránce a nic podstatného vám tak neutečete!
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Ceny pro výherce
9LUWXiOQtOLJ\9HĀHUQtNXSőHGiQ\
PROSTĚJOV Ceny za minulé tři hrací týdny Virtuální ligy
Večerníku si v naší redakci převzali další výherci této originální sportovní soutěže. Na snímku jsou zleva Oldřich Lošťák,
Antonín Dušek, Miroslav Šimek a Drahomír Duchek.

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY A VÝZVA PRO SPORTOVNÍ
FAJNŠMEKRY V PODOBĚ 8. KOLA VIRTUAL LIGY
NA DVOUSTRANĚ 40-41
FXQWUVTCPC
40-41

Kaut,

Naleznete
uvnitř

POZOR, ZASE
SE TO ZVYŠUJE!

9¾IPGT

ƔƔ V blízké Litovli se objevilo nové
ohnisko koronaviru. Jak to zasáhlo
Prostějovsko? dvoustrana 26-27
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POD KOSÍŘEM
TO ŽIJE
ƔƔ Akce se pomalu rozjíždějí, nejak-

Marek SONNEVEND
D

ttivnější jsou jednoznačně na zámku
v Čechách pod Kosířem
strany 28 a 29

PROSTĚJOV Drtivá většina prvoligových soupeřů užž má hráč
hráčské
ské
é hokejové
ého
kádry téměř komplet pohromadě, zatímco členové
hokejového
p
„A“-týmu Prostějova pro příští sezónu se dlouho dali sečíst na prsK Jestřábi bětech obou rukou. Teď však přišel průlom a vedení LHK
hem jediného týdne oznámilo hned kvarteto nových posil!
dna, zkuše
ený
Jmenovitě jsou jimi ostřílený útočník Tomáš Kaut z Kladna,
zkušený
ejlepších le
let
et
obránce Tomáš Drtil ze Šumperka a dva mladí, do nejlepších
vý Františe
spějící forvardi Lukáš Motloch (Frýdek-Místek) a gólový
Františekk
Wágner (Kadaň). Konečně se tak soupiska ptačích dravců
rychleji
vců rychlej
eji
zaplňuje, momentálně čítá již patnáct borců!

20060510920

VÍCE O HOKEJI ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ
NĚ 42-43,
NKÁŘEM
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S NOVÝM BRANKÁŘEM
NĚ 44
ONDŘEJEM BLÁHOU PAK NA STRANĚ
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Jaroslava Kopecká oslavila 100. narozeniny,
0ęF7wCL8FC>CJ¤A¤CFC?ÑJ¶9Ò

PROSTĚJOV Dvě milé události čekaly
gistrápředstavitele prostějovského magistrátu během uplynulého týdne. Primátor
mátor
František Jura společně s prvním
m nágratulovali
vali
ƔƔ Minulý týden oslavil jednadva- městkem Jiřím Pospíšilem gratulov
cáté narozeniny Jestřáb Petr Chlán, dvěma Prostějovankám
autor sedmadvaceti kanadských k jejich úctyhodným narobodů z minulé sezóny.
zeninám.
ƔƔ Od pátku 5. června až do 9.
července bude na trati mezi Prostějovem a Olomoucí nepřetržitá
výluka vlakového spojení.

ƔƔ Domovní správa Prostějov
oznámila, do kdy si bruslaři počkají na led. Zimní stadion by ho měl
znovu nabízet od 20. července.

2TKO¾VQT (TCPVKwGM ,WTC
DNCJQRą¾N MG MWNCVÚO 
PCTQ\GPKP¾O 2TQUV÷LQXCPEG
,CTQUNCX÷-QRGEMÆ

(QVQ/CIKUVT¾V

O÷UVC2TQUV÷LQXC

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.

20060520925

,GwV÷QVąKTQM[XÊEGO¾XGUXÆOåKXQV÷\CUGDQW8÷TC4Q\DTQLQX¾2TXPÊP¾O÷UVGM2QURÊwKNURQNGéP÷URTKO¾VQTGORąKwNK
DNCJQRą¾VQUQDP÷
(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

První gratulace mířila ke 103.
narozeninám Věry Rozbrojové.
František Jura s Jiřím Pospíšilem
s kyticí v ruce pak ještě přáli ke kulatým 100. narozeninám Jaroslavě
Kopecké. „Přeji vám pevné zdraví
a hodně optimismu. A věřím, že
vám budu chodit blahopřát ještě
řadu let,“ pronesl před Věrou Roz-

brojovou při osobním setkání primátor Jura. „Přeji spoustu zdraví,
hodně sil a také optimismu. Takováto milá setkání s vitálními
lidmi prostě musí nabíjet energií,
to je jasné,“ gratuloval zase paní
Kopecké první muž Prostějova
společně s prvním náměstkem
Pospíšilem. Kromě primátorské

kytice byl pro oslavenkyně připraven dárkový balíček, který předal pracovník Kulturního klubu
DUHA Pavel Noha.
Obě jubilantky slavily narozeniny
v kruhu rodinném již před časem,
ale městská gratulace mohla přijít
teprve po vládním uvolnění opatření
proti covid-19.
(red)

➢
4x foto: internet

P
PŘICHÁZÍ
PEKÁREK

ƔƔ Tým BK Olomoucko oznámil
další posilu, která na Hanou přichází
z Hradce Králové
strana 31

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

NA
LÍŠEŇ
až v nedělii
Pro vstupe
nky
opìt do
pøedprode
je

vs.

PROSTĚJOV První dva domácí záPRO
přeru
pasy po přerušení
Fortuna:národní ligy byly
svým způsobem výjimečné a v tomto formátu se již nebudou opakovat.
Platila v nich totiž přísná epidemiologická pravidla, která dovolila návštěvu utkání pouze zlomku diváků především z řad majitelů permanentek. To
se od tohoto týdne mění, jsou povoleny akce s účastí maximálně pěti set
osob, což téměř kopíruje obvyklou návštěvnost domácích zápasů. Určitá
omezení budou ale platit i nadále, protože stále platí, že do tohoto počtu
jsou započítáni všichni nezbytní aktéři zápasu, partneři klubu a podobně.
Zároveň pro tuto sezónu končí tradiční termín sobotních zápasů. Od
utkání s Líšní se bude doma hrát pouze v neděli, utkání se Zbrojovkou je
na pořadu dokonce v pondělí 6. července. Tradiční čas v 17.00 hodin přitom zůstává. „Nejsme s tímto termínem nadšení, ba právě naopak. Nedá
se ale nic dělat, takto to Ligová fotbalová asociace určila a my to musíme
respektovat,“ konstatoval šéf prostějovských fotbalistů František Jura.
Přestože se jedná o naprosto netradiční den, bude o to více žádoucí, aby si fanoušci prostějovské kopané cestu na stadion Za Místním
nádražím našli. Nejen hráči podporu vnímají a logicky o ni stojí. „Věřím, že diváci přijdou. Čekají nás zajímavé bitvy a vrchol sezóny,“ láká
Jura do hlediště areálu SCM Za místním nádražím v Prostějově.
I na utkání s Líšní bude probíhat předprodej vstupenek, nově ve středu, čtvrtek a pátek od 14:00 do 16:30 hodin. Pokud by ještě nějaké
vstupenky do naplnění maximální povolené kapacity zůstaly, byly by
před utkáním k dispozici u pokladen. O aktuálním stavu budou informovat webové stránky 1.SK Prostějov.
Bude tuto neděli naplněna povolená kapacita 500 přítomných osob na
stadionu?
(tok)

VŠE O ESKÁČKU NAJDETE
NA STRANÁCH 35 AŽ 38

➢

pandemie

+HMWPDQ2NOHäWĚNSUR9HÿHUQtNÅ-HQ]DQHGĚOLSŐLE\O\
+HMWPDQ2NOHäWĚNSUR9HÿHUQtNÅ-HQ]DQHGĚOLSŐLE\O\
GYDWXFW\QHPRFQëFKYOLWRYHOVNpPGRPRYĚVHQLRUŢ´

www.vecernikpv.cz

sport

Prostějov (mik) – Nouzový stav
podstatně ovlivnil také počet klientů
Senior taxi v Prostějově. „Zatímco tato
služba byla v jiných městech během nouzového stavu zrušena, my jsme ji ponechali v činnosti. Samozřejmě během uplynulých dvou měsíců došlo k výraznému
poklesu klientů, kteří Senior taxi využívali.
Zatímco ještě v únoru využilo této služby
1 104 seniorů, během března to bylo
už jen 705 a v březnu dokonce pouze
353 klientů,“ uvedla Alena Rašková,
náměstkyně primátora Prostějova.

.RURQDYLURYOLYQLO
i Senior taxi

Otinoves (mik) – Zprávy z otinoveské
mlékárny, kde se před časem nakazila
zhruba desítka zaměstnanců covid-19
a provozovna dva týdny byla nucena
uzavřít provoz, jsou již optimistické.
Všichni pracovníci jsou již vyléčeni
a mlékárna provoz obnovila. Zdejší
obecní úřad navíc aktuálně přišel
s další optimistickou zprávou. „Po více
než dvou měsících znovu otevíráme
mateřskou školku, a to v pondělí 8.
června. Podmínkou pro zařazení dítěte
do mateřinky je pouze čestné prohlášení
rodičů o jeho bezinfekčnosti a nerizikovosti,“ uvedl na internetových stránkách
obce starosta Otinovsi Petr Kolář.

92WLQRYVLRWYÉUDMÉXzLvNRONX

Prostějov (mik) – Prostějovská nemocnice je jedním z mála zdravotnických či sociálních zařízení, která dosud ještě alespoň
částečně nezrušila zákaz návštěv. Bohužel
k tomu nedošlo ani během uplynulého
týdne, kromě návštěv pacientů z řad
rodinných příslušníků nemohl zatím ani
Večerník fotit nově narozená miminka na
porodnickém oddělení. Vše by se mohlo
změnit až dnes. „Vedení společnosti Agel
bude v pondělí 8. června jednat o možném
odvolání zákazu návštěv. Výsledek ale nechci v tuto chvíli nijak předjímat,“ uvedla
pro Večerník mluvčí prostějovské nemocnice Radka Miloševská.

V nemocnici budou jednat

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

Vláda premiéra Andreje Babiše zrušila
povinnost nosit roušku na koupalištích a v bazénech. Nasadit si jí
budou muset lidé pouze
tehdy, pokud budou
méně než dva metry od
jiné cizí osoby. Stejně
tak vláda zrušila omezení, kvůli kterému
musely být zahrádky restaurací zavřené od 23.00
do 6.00 hodin.
„Rušíme povinnost nosit roušku na koupalištích, bude ji nutné mít pouze pokud
bude člověk ve vzdálenosti menší než
2dvametry od jiné osoby,” uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr
zdravotnictví Adam Vojtěch. Rozvolnění
se podle ministra týká jak na přírodních,
tak venkovních koupališť. Stejně tak se
ruší i omezení pro venkovní zahrádky. „Na
zahrádkách umožňujeme neomezený
provoz z hlediska času,” potvrdil Vojtěch.
Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení časové omezení ještě zůstane. Kdy se
i toto zruší, bude záležet podle ministra na
epidemiologické situaci v České republice.
Dále se zvyšuje povolený počet lidí na
veřejných i soukromých akcích. Na 500
osob se zvedne maximální počet osob na
všech sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních a dalších podobných akcích a shromážděních. Stejné
omezení platí pro výstavy, slavnosti, poutě,
přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdě-

lávací akce a oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé. Navíc už nebude nutné dodržovat
odstup jednotlivých obsazených
sedaček, a všechna místa se tak
mohou zaplnit. Pro všechny
veřejné i soukromé události a provozy přitom dál
platí některá zvýšená hygienická pravidla, zejména
dodržování odstupů a používání dezinfekce.
Tyto změny budou platit od 8.
června, tj. dnešního dne.
Pondělí je také dnem, kdy se mohou vracet do škol i žáci druhého stupně základních škol, nebo středoškoláci, kteří letos
nematurovali. Ti jsou posledními, kdo se
do lavic od 11. března nemohli podívat.
Druhý stupeň základních škol a střední
školy obnoví ovšem provoz jen omezeně
a různými způsoby. Některé základní školy budou mít každý den výuku pro jinou
třídu, jiné třeba po dvou hodinách denně
pro všechny třídy. Střední školy s ohledem
na program nabitý přijímacími zkouškami
či maturitami plánují pro studenty hlavně
možnost individuálních konzultací.
Novinkou je také to, že roušky nebudou
muset od pondělí nosit moderátoři a redaktoři televizního a rozhlasového vysílání
i s hosty ve studiu, pokud dodrží dvoumetrový odstup.
Zvířata v zoo si prohlédne víc lidí, vláda
totiž zvýšila maximální počet návštěvníků
zoologických zahrad, botanických zahrad
a arboret na 250 lidí na hektar, dosud jich
mohlo být 150. Například pražská zoo přitom tento limit leckdy vyčerpala už v dopoledních hodinách. Od 15. června vláda
plánuje na podobných místech zrušit limit
úplně.
(red)
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Fakt jsem se těšil. Byl jsem zvědavý, jak někdo půjde do sprch, kde se osprchuje, na
mokrý obličej si dá roušku, půjde k bazénu,
kde ji někde pohodí, a když vyleze z vody
ven, opět si přiloží tu mokrou a zválenou
věc na tvář.
Něco podobného jsem si absolutně nedokázal představit. Nařízení vlády ze všeho
nejvíce připomínalo pozoruhodný experiment, který měl zjistit, co všechno ještě
sneseme. Ale třeba to měl být svérázný test
inteligence. Nebo prostě vtip. Co já vím?
Když jsem navzdory tomu minulé pondělí
navštívil prostějovské lázně, roušku jsem
si skutečně vzal. A to dokonce i ze šaten

na bazén. Ale na obličej jsem si ji nedával,
pouze jsem ji nesl v ruce a pozorně sledoval dění kolem sebe. Nejenže jsem si chtěl
zaplavat, opravdu jsem toužil na vlastní oči
spatřit, jak může něco podobného fungovat. Nepodařilo se mi to. Nikoho, kdo by
se původním nařízením vlády řídil, jsem
prostě mezi zhruba třicítkou návštěvníků
neobjevil.
Říkal jsem si, že se třeba dočkám příště. Bohužel vláda mezitím toto kuriózní opatření
zrušila.
Docela je mi to líto. Podobná příležitost vidět takovou absurditu v praxi se v životě už
asi opakovat nebude...
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pokus o vtip,
či originální

Roušky na bazénech:

Martin ZAORAL

.20(17Éì
9(Ġ(51Ì.8

PROSTĚJOV Jednou z prvních kulturních akcí po nekonečně dlouhé koronavirové
pauze byla výstava voskových figurín v sále Společenského domu v Prostějově.
Figuríny provázející návštěvníky českými dějinami byly doprovázeny poutavým
vyprávěním jedné z organizátorek akce. Přestože už předminulý týden byla
platná mnohá rozvolňovací opatření, pořadatelé nechtěli ponechat nic náhodě.
Vypravěčka historie stojící v těsné blízkosti Karla IV. z vosku tak po celou dobu měla
na obličeji ochranný štít z plexiskla. A tak se ani český král králů nemohl nakazit...

Michal KADLEC

FOTO VEÈERNÍKU

Michal KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

V dlouhodobé rovině je na druhém místě
Prostějov se 79 případy potvrzeného koronaviru, následují Přerov s padesáti a Šumperk s osmačtyřiceti případy. Nejméně nakažených je pak na Jesenicku, a to jedenáct.
V tuto chvíli registrujeme 683 vyléčených
„K nedělní osmnácté hodině registrujeme o devětačtyřicet případů více než v neděli osob,“ zveřejnila v neděli 7. června večer Hejtman Olomouckého kraje včera Večerv Olomouckém kraji už 776 případů pozi- 31. května. Nejvíce nakažených přibylo aktuální údaje krajská hygienička Růžena níku přiznal, že rapidním navýšením počtu
tivně testovaných osob na covid-19. Je to během uplynulého týdne na Olomoucku. Halířová.
nově nakažených osob oproti předchozím

OLOMOUCKÝ KRAJ Po několika týdnech velice optimistických zpráv a minimálním počtu nově
nakažených lidí covid-19 přiznal Večerníku hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, že se
situace v kraji nově zdramatizovala. Od minulé neděle v kraji přibylo 49 pozitivně testovaných
osob na covid-19, z toho je ovšem skoro polovina případů registrována v Domově seniorů v Litovli.
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Čtrnáct hráček vékáčka
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Pondělí 8. června 2020

do beach turnajů

Michal SOBECKÝ
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PROSTĚJOV V lokalitě biokoridoru
Hloučela bylo minulé pondělí 1. června otevřeno discgolfové hřiště pro
veřejnost.
„Jsem velice rád, že se vše povedlo. Nebylo to bez problémů, dost dlouho jsme
například hledali lokalitu, kam discgolf
umístit. Rozhodně nejde o poslední počin zde v biokoridoru. Máme jisté vize,
které bychom tady v příštím roce chtěli
zrealizovat. Biokoridor je náš prostějovský skvost a je třeba se o něj starat,“ uvedl
při oficiálním zahájení provozu primátor Framtišek Jura s tím, že celkové
náklady na pořízení discgolfu dosáhly
částky necelých 700 tisíc korun.
Pro hráče bude k dispozici možnost
výpůjček disků, kterých bylo zakoupeno sto kusů. Na ploše je umístěno devět samostatných jamek (košů) včetně popisů a velká informační tabule.
Provozovatelem bude Sportcentrum
– dům dětí a mládeže Prostějov. (red)

Foto: www.prostejov.eu

Discgolfové hřiště je otevřeno
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v kategoriích na 200 metrů a 1 kilometr. Pravidelně se zúčastňují závodů
po celé Moravě. Aktuálně tvoří tým
Rebelek 13 aktivních členek, ale pádla i místo v jejich lodi Rebélie se jistě
najde i pro další zájemce.
Poslední květnovou středu to ale přece jen přišlo. Rebelky se sešly téměř
v plném počtu a vzhledem k dané
situaci absolvovaly první letošní trénink. „Po individuální přípravě to
byla příjemná změna a holky si trénink pořádně užily. Už teď se těší na
další shledání a na čas strávený na
vodě,“ pousmála se Řehořová s tím,
že v uplynulou středu 3. června pří-

prava pokračovala. „Před koronavirovou krizí probíhaly tréninky vždy
v pondělí a ve středu, nyní pouze ve
středy,“ upřesnila na facebookových
stránkách oddílu Marcela Řehořová.
Jasno však zatím stále není ohledně
závodů, z nichž některé byly zrušeny. Ale v Pavlově, v Jedovnici nebo
v Plumlově by se klání dračích lodí
měla uskutečnit. „Vezmeme tuto sezónu nejspíš jako takové soustředění,
pilování techniky. Určitě nějaké závody odjedeme, protože kdybychom
celou sezónu zahodily, to bychom se
pak učily od začátku,“ směje se Marcela Řehořová.
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Sobotní akce vznikla vlastně jako
náhrada za závod, který byl na stejný
den naplánovaný do Kroměříže. „Pro
mnohé z mých svěřenců to mělo být
první podobné klání, na němž jsme
chtěli společně zúročit hodiny dřiny v tělocvičně. Jenže vše bylo kvůli
koronaviru odvoláno. Jako adekvátní náhradu jsme podle oficiálních
pokynů připravili ‚virtuální‘ závod.
Trasa byla dlouhá 6,1 km a bylo na ní
celkem 22 úkolů. Vše jsme okořenili
hodem oštěpem nebo broděním ve
vodě. Do poslední chvíle jsme netušili, kolik dorazí lidí, a tak jsme rádi, že
to takto dopadlo,“ nastínila provozovatelka prostějovské TRX arény Petra

Martin
ZAORAL

pro Večerník

PŮVODNÍ
REPORTÁŽ

Stryková, která akci pořádala společně se svými kamarády, s nimiž na podobných závodech po celém světě už
„vymetla nejedno bahno“.
Zatímco startovné na podobných závodech nebývá úplně levnou záležitostí, v tomto případě bylo dobrovolné.
Nakonec si pestrou trasu postupně
vyzkoušelo 42 amatérských sportovců,
kteří startovali po čtyřech zhruba desetičlenných skupinách. „Vůbec jsem
nevěděl, do čeho jdu, většinu cviků na
jednotlivých stanovištích jsem vůbec
neznal a tak jsem se řídil tím, co dělali
ostatní. K nejtěžším patřila ta, na nichž
se dělalo po třicet tzv. ‚Angličácích‘. Kdo
zvládl je, absolvoval bez větších problémů celý závod. Ještě mě trošku překvapilo to brodění Hloučelou, kdy některé
pásky musel člověk podplavat. Voda
sice nebyla nejteplejší, ale to mně osobně bylo celkem jedno,“ popsal jeden
z účastníků Martin, na něhož stejně jako
na všechny ostatní čekala v cíli stylová
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medaile z Fidorky. Organizátoři, kteří
závod připravili, sklízeli od zúčastněných jen slova chvály. „Bylo
to boží! Šlo o bráchův první
závod se vším všudy! Lépe
než Petra Stryková by to
nikdo nezorganizoval,
byla to opravdu paráda!
Moc děkujeme,“ zhodnotila za všechny Petra.
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přišlo na řadu běhání a udržování
kondice v domácím prostředí. Snažily jsme se aspoň nějakým způsobem
zpevnit, ale voda to samozřejmě nebyla,“ popsala její kolegyně Vendula
Nečasová.
S kolegyněmi ze ženské posádky
v předchozích letech sbírala drahé
kovy na všech tratích, kde se posádka
objevila. Když se ohlédneme trochu
dozadu, ženská posádka dračích lodí
vznikla v březnu roku 2017. Hned
v následujícím roce Rebelky vyhrály
titul mistryně České republiky v dračích lodích na trati 200 metrů a o rok
později vybojovaly titul vicemistryň

PROSTĚJOV Měly nemalé plány, chtěly zopakovat velké
úspěchy z předchozích sezón a poměřit síly se soupeřkami
z České republiky. Pak ale přišel Covid-19 a s rázem bylo
všechno jinak. Také Rebelky Prostějov naplno zasáhly koronavirová opatření a zákazy. Ve středu 27.května už však
čeřila jejich dračí loď Rebélie vody plumlovské přehrady.

„Jezdily jsme po celou zimu do Přerova, tam je pádlovací bazén, kde jsme
trénovaly. Měly jsme v plánu v půlce března přesunout loď do našeho
zázemí v Jacht klubu a pokračovat
v tréninku zde. To nám bohužel koronavirus neumožnil,“ nadále smutní
jedna ze zakladatelek Rebelek Marcela Řehořová. Ani zákazy a omezení
však neznamenaly, že se dračice jarem
YÙVOHGNRYÙSÔHKOHGEHDFKYROHMEDORYÙFKDNFÉ
prolenošily, ba právě naopak. „Holky
trénovaly individuálně, každá dělala
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PROSTĚJOV Rekordní počet čtrnácti členek VK Prostějov se během
prvního soutěžního víkendu 30. a 31. května zapojil do nově zahájené
beachvolejbalové sezóny 2020. Většina jich působení na písku bere jako
zpestření šestkové přípravy, přesto některé dosáhly zajímavých výsledků.
Dlouhodobě se „plážáku“ věnuje Tereza Baláková, která s ostravskou parťačkou
Klárou Faltínovou absolvovala úvodní díl narychlo vzniklé série Tipsport Beach
Series pro nejlepší ženské dvojice ČR. V Litoměřicích z toho byl přímý postup
do hlavní soutěže, ale tam dvě porážky a dělené sedmnácté místo.
Hodně se zadařilo jiné plejerce ženského „A“-týmu vékáčka Lence Knorové, jež
společně s českobudějovickou Helenou Harrisovou vybojovala skvělou třetí
příčku z Letního poháru v Praze na Braníku! Tam si zahrála ještě Adéla Benediktová, na juniorském turnaji v Opavě pak Adriana Jurčíková, Viktorie Nečasová,
Adéla Sovíková, Andrea Píchalová, Darina Tesařová, Zuzana Dostálová, Simona Marešová, Kateřina Stavinohová, Nikola Linhartová, Veronika Vykopalová
a Magdaléna Plisková.
(son)

Baláková startovala
mezi elitou v Litoměřicích,
Knorová získala bronz
v pražském Braníku
Foto: Facebook
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na tribuny pustit,“ doufá Černošková.
V rámci prvního kola Bílí vyzvou
na kurtech 1. ČLTK Modré v čele
s Markétou Vondroušovou, Karolínou Muchovou nebo Václavem
Šafránkem. Na Spartě proběhne
duel Červeného a Žlutého družstva. Každé utkání se bude skládat z devětadvaceti zápasů. Tým,
který získá 15 bodů, vyhrává celé
utkání. „Chceme vyhrát a vstoupit do soutěže co nejlépe,“ plánuje
kapitán Bílých Jaroslav Navrátil.
(lv)

www.vecernikpv.cz
Pondělí 8. června 2020

www.vecernikpv.cz
Pondělí 8. června 2020

„Hrát se bude dvoukolově každý
s každým, takže v prostějovském
areálu uvidíme tři atraktivní týmové soutěže. Jde především o to,
aby se tenistky a tenisté dostali
po vynucené pauze do formy, ale
i tak budou všichni aktéři bojovat
o co nejlepší výsledek a určitě to
bude kvalitní podívaná,“ míní ředitelka prostějovských tenisových
projektů Petra Černošková. „Pečlivě studujeme všechna vládní
nařízení ohledně pořádání akcí
pro veřejnost. Věříme, že alespoň
určitý počet diváků budeme moci

ČTYŘSTRÁNKOVÝ SERVIS
„TENIS JE ZPÁTKY“
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ží po konci série šek, který věnuje na
základně vlastního rozhodnutí.
Tipsport Charity Cup uspořádají
Nadace Tipsport, společnost Perinvest a agentury TK PLUS s PR Stars.
Pořadatelé počítají s diváky v hledišti,
vstupenky na první turnaj jsou již dokonce v prodeji na www.elitetrophy.
cz.
(lv)

PRAHA, PROSTĚJOV Velké utkání deseti reprezentačních týmů
Česka a Slovenska ve stejném
počtu utkání připravilo na 4. a 5.
července vedení obou tenisových
svazů. V NTC Bratislava proti sobě
nastoupí fedcupové reprezentační
týmy, v areálu TK Sparta Praha se
střetnou daviscupoví reprezentanti.
Podle stejného modelu proti sobě
nastoupí ve stejném termínu v Bratislavě junioři do 23 let a na Spartě
juniorky stejné věkové kategorie.
„Kdo ví, jaký osud čeká letos Davis
Cup, proto se těším na odvetu jarní
bratislavské bitvy. Po tolika týdnech mi
tenis chybí. Už jsem několikrát viděl
naše nejlepší hráče v akci a jsem přesvědčen, že v Praze budou chtít svůj
březnový výsledek potvrdit,“ uvedl
kapitán českého daviscupového týmu
Jaroslav Navrátil. Muži i ženy budou
hrát dvě dvouhry v sobotu, v neděli
pak další dva singly a čtyřhru.
Souboje čekají také mladé tenistky
a tenisty. V Bratislavě junioři do 23
let a na Spartě juniorky stejné věkové
kategorie. Tyto výběry budou hrát
stejným systémem jako seniorské výběry. Vzájemné měření sil čeká také na
talenty obou zemí. Na Slovensku proti
sobě nastoupí dorostenci do 16 let
a v Říčanech starší žáci a junioři do 18
let. V každé věkové kategorii proti sobě
nastoupí čtyři nejlepší jednotlivci a dva
deblové páry. Celkovým vítězem se
stane reprezentace země, která vyhraje
více dílčích utkání. V případě stavu 5:5
skončí akce remízou.
„Snažíme se využít všech příležitostí,
při kterých se naši nejlepší hráči mohou i v této těžké době co nejkvalitněji
připravovat. Prestižní mezinárodní zápas je pak jistě tou nejlepší přípravou,“
míní prezident Českého tenisového
svazu Ivo Kaderka.
(red)

na začátku prázdnin

se Slovenskem

Tenisové megaderby

VYCHÁZÍ JAKO SOUÈÁST PROSTÌJOVSKÉHO Veèerníku v pondìlí 15. èervna

PRAHA, PROSTĚJOV Basketbalová Kooperativa NBL bude mít
v novém ročníku stejný herní systém. Elitní týmy o tom rozhodly
na jednání Asociace ligových
klubů. Základní část tak zůstává
dvoukolová, do nadstavbové skupiny A1 postoupí nejlepších osm
týmů, zbývající čtyři budou bojovat o postup do předkola play-off.
„S formátem souhlasíme. Z možností, které se nabízely, je to nejlepší možná varianta,“ vyjádřil
názor BK Olomoucko jeho spor-

tovní manažer Michal Pekárek.
Kluby upřednostnily osm týmů ve
skupině A1 po základní části před
možností, aby o lepší výchozí pozici před vyřazovací části bojovalo
pouze šest klubů.
Asociace současně jednala o termínu začátku nejvyšší domácí
soutěže. Bylo rozhodnuto, že
první kolo se odehraje v termínu 12.-13. září. Dřívější start
Kooperativa NBL znamená, že
se bude upravovat také letní příprava. „S tím nebude větší pro-

BK Olomoucko

blém. Pro všechny to bude stejné.
O detailech ještě budeme s trenéry
jednat, některé věci už ale řešíme.
Rádi bychom například absolvovali
tradiční turnaj ve Svitu. Se slovenskými pořadateli jsme v kontaktu.
Turnaj kvůli nám posunou, tohoto
vstřícného kroku si vážíme,“ uvedl
Pekárek.
V plánu je také olomoucký turnaj
O pohár primátora. V Čajkaréně se
bude hrát s největší pravděpodobností 3. a 4. září a opět půjde o atraktivní mezinárodní měření sil. „Pro
náš klub to bude generálka na ostrý
začátek sezóny,“ řekl sportovní manažer BK Olomoucko.
(lv)

PROSTĚJOV Výbornou zprávou je rovněž to, že
všechny korfbalové výběry RG Prostějov jednotlivých kategorií obnovily postupně od 20. května do
začátku června svůj tréninkový proces. Na Facebooku
prostějovského ergéčka také vyvrcholila klubová anketa Koš roku o nejkrásnější trefu za celou minulou
sezónu.
Nejvíc hlasů nakonec dostal pohotový dvoutakt Anety
Lešanské z prosincového duelu proti Náchodu v náhradním domácím prostředí Kostelce na Hané. Tenkrát šlo
o rychlou kombinační akci celé čtyřky SK, jež vyvrcholila
těsně před koncem zápasu efektní přihrávkou Petra Šnajdra zadovkou mezi nohama a přesným zásahem „Anet“
v náběhu zpod koše.

Znovu zahájená příprava v rozvolněném režimu po nákaze covid-19 probíhá ve venkovním areálu RG a ZŠ města
PV ve Studentské ulici, přičemž s kolektivem dospělých si
tradičně může zamakat i kterýkoliv příchozí zájemce z řad
široké veřejnosti. Zapojit se můžete každé pondělí, středu
či pátek od 17.30 do 19.00 hodin.
(son)

/ÊUVPÊMQTHDCNKUVÆXwGJQX÷MWWå\¾TQXGÿQDPQXKNKUXQWRąÊ
RTCXW UPÊOGMXRTCXQ 
Foto: Facebook

už obnovily přípravu

posune se proto i příprava Aneta Lešanská, všechny týmy SK RG

Basketbalová liga začne dříve, Vítězkou ankety Koš roku se stala

minováno kvarteto z nich a jedna
náhradnice.
V týmu Karolíny Plíškové bude její
sestra Kristýna, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza
Martincová a Nikola Bartůňková.
S Petrou Kvitovou budou bojovat
o vítězství Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková,
Jekatěrina Alexandrovová a Linda
Fruhvirtová. „Obsazení je výborné,
čekám dobré zápasy,“ předpokládá
Kvitová.
Série turnajů bude mít charitativní
nádech. Každý odehraný míč bude
oceněn 50 korunami od organizátora, tuto sumu následně zdvojnásobí
Nadace Tipsport. Vítězný tým obdr-

Karolíny Plíškové

proti výběru

Petra Kvitová a spol.

novou variantu týmového souboje.
Jsem zvědavá, co přinese. Myslím,
že to bude zábava,“ říká dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra
Kvitová. „Nejvíce se těším na druhý podnik v Prostějově, kde jsem
strávila na kurtech krásné roky,“
dodává.
V každý turnajový den se uskuteční tři dvouhry a jedna čtyřhra, přičemž jednotlivé zápasy se nemohou v průběhu turnaje opakovat.
Za vítězné utkání získá daný tým
jeden bod. Ty se na konci třídenní akce sečtou a bude určen vítěz.
Na soupisce obou družstev bude
celkem šest hráček, do jednotlivých podniků pak bude vždy no-
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vše k mimořádné sérii Tipsport ELITE TROPHY
i k dlouhodobé soutěži Barvy pro budoucnost TOP Liga ČTS by Moneta

ČTĚTE
UŽ PŘÍŠTĚ

Michal KADLEC

1. kolo 11. a 12. 6. #TG¾N6-5RCTVC2TCJCèGTXGPÚVÚOtäNWVÚVÚO
#TG¾N+è.6-2TCJC/QFTÚVÚOt$ÊNÚVÚO
2. kolo 18. a 19. 6.#TG¾N6-5RQLG2TCJCäNWVÚVÚOt/QFTÚVÚO
#TG¾N6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX$ÊNÚVÚOtèGTXGPÚVÚO
3. kolo 2. a 3. 7.#TG¾N6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX$ÊNÚVÚOtäNWVÚVÚO
#TG¾N6-5RCTVC2TCJCèGTXGPÚVÚOt/QFTÚVÚO
4. kolo 9. a 10.7.#TG¾N+è.6-2TCJC/QFTÚVÚOtäNWVÚVÚO
#TG¾N6-5RCTVC2TCJCèGTXGPÚVÚOt$ÊNÚVÚO
5. kolo 23. a 24. 7.#TG¾N6-5RQLG2TCJCäNWVÚVÚOtèGTXGPÚVÚO
#TG¾N6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX$ÊNÚVÚOt/QFTÚVÚO
6. kolo 6. a 7. 8.#TG¾N6-5RQLG2TCJCäNWVÚVÚOt$ÊNÚVÚO
#TG¾N+è.6-2TCJC/QFTÚVÚOtèGTXGPÚVÚO

PROSTĚJOV, PRAHA Už na konci nadcházejícího týdne odstartuje
dobročinný turnaj Tipsport Charity Cup, v rámci něhož se během
června a července představí týmy
okolo špičkových českých tenistek. Ústředními postavami budou
Karolína Plíšková s Petrou Kvitovou. Série týmových klání odstartuje tuto sobotu 13. června v areálu
I. ČLTK, v Prostějově se bude hrát
od 29. června do 1. července. Další
termíny jsou na 11. až 13. července
a 25. až 27. července, hrát se bude
shodně znovu na pražské Štvanici.
„Týmové soutěže mám moc ráda.
Vždy jsem se nemohla dočkat třeba
zápasů ve Fed Cupu. Těším se na
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Program – Barvy pro budoucnost – TOP Liga ÈTS by Moneta

PROSTĚJOV, PRAHA Na Štvanici a kurtech pražské Sparty
ve Stromovce proběhnou tento
čtvrtek 11. a v pátek 12. června
úvodní zápasy soutěže smíšených družstev „Barvy pro budoucnost TOP Liga ČTS by Moneta,“ což je letní liga tenisových
výběrů mužů a žen. Kvarteto
týmů do ní vstoupí pod názvy
Modrý, Červený, Bílý a Žlutý.
Příznivci Prostějova budou fandit bílému výběru, který se bude
opírat o kmenové členy a členky
TK Agrofert.

VesVo
X

+NWUVTCéPÊHQVQTHEQO

„Dospěli jsme k rozhodnutí, že obě
prostějovská koupaliště otevřeme
veřejnosti současně, a to v pátek dvanáctého června,“ informoval Večerník
s definitivní platnosti Vladimír Průša,
jednatel Domovní správy Prostějov.
Jak vzápětí dodal, vlivem i nadále trvajících opatření kvůli hrozbě nákazy covid-19 budou koupaliště provozována
za přísných hygienických pravidel, se
kterými se návštěvníci budou muset
smířit. „Návštěvníci jsou povinni před
vstupem do areálu provést dezinfekci
rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude u vstupu pro všechny
k dispozici. Všichni také musí zvážit
zdravotní stav svůj a svých dětí. V případě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli

PROSTĚJOV Okolnosti zamávaly s původními plány
a nahrály jinému rozhodnutí.
Zatímco vrahovické koupaliště se mělo otevřít podle dřívějších předpokladů už minulý
týden, vedení Domovní správy rozhodlo jinak. „Koupák“ ve
Vrahovicích i krasický aquapark zahájí letošní sezónu
současně! Ale pozor, návštěvníci budou muset dodržovat
přísná hygienická pravidla
v souvislosti s hrozbou nákazy
covid-19.

stanční vzdálenost zhruba dvou metrů.
Návštěvníci jsou povinni nosit roušku
či jiný ochranný prostředek dýchacích
cest při jakémkoliv pohybu v areálu
koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku. V případě pouhého
pobytu při břehu koupaliště či bazénu, například z důvodu dohledu nad
koupajícími se dětmi, je nutno roušku
používat podle aktuálně stanovených

mimořádná opatření, především co se
týká shlukování na veřejně dostupných
místech a nošení roušek eventuálně
jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají
pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi
sebou patřičné odstupy. Při odpočinku
by jednotlivé skupiny návštěvníků / rodinných příslušníků měly dodržovat di-

opatření,“ uvedl Vladimír Průša. „Při
použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu. Je tady
nutné důkladné omytí rukou mýdlem
s dezinfekčním účinkem, nebo jejich
dezinfekce dezinfekčním prostředkem,
který bude pro všechny návštěvníky na
místě k dispozici. K osoušení rukou je
nutno používat jednorázové ručníky
nebo bezdotykové vzduchové osouše-

&X÷RTQUV÷LQXUM¾MQWRCNKwV÷XG8TCJQXKEÊEJC-TCUKEÊEJQVGXąQWUXÆDT¾P[WåVGPVQ
R¾VGM#PKFQLGFPQJQXwCMPGOčåGRąKLÊVXÊEGPGåP¾XwV÷XPÊMč
ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

by s ohledem na ostatní vstupovat do
vody zejména v situacích, kdy nelze
vyloučit kýchání, smrkání a podobně.
V případech těchto zdravotních problémů je nejlepší areály koupališť do
uzdravení vůbec nenavštěvovat,“ upozornil Průša a seznámil s dalšími přísnými pravidly, která se musejí na obou
koupalištích dodržovat. „Návštěvníci
jsou povinni dodržovat další platná

če rukou. Dále je zapotřebí upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby,“ upozornil pár dní před
otevřením prostějovských koupališť
Vladimír Průša, kterého se Večerník zeptal ještě na jednu podstatnou věc. A to
je limit pro celkový počet návštěvníků.
„V současné době máme požádáno
o výjimku z usnesení vlády, pokud jde
o počty návštěvníků. Dokud nebude
udělena, platí současně maximálně 500
osob,“ odpověděl jednatel Domovní
správy.
Už tento pátek bude tedy v Prostějově oficiálně zahájena koupací sezóna.
Uvidíme, zda v pátek počasí skutečně
dovolí brány vrahovického i krasického

koupaliště otevřít. Na obou byly oproti loňsku provedeny drobné změny.
„V aquaparku je nový provozovatel občerstvení. Nově zřídil samoobslužnou
restauraci s několika teplými jídly denně. Navíc na kopečku, kde dříve byla
nudistická pláž, bude další stánek s občerstvením. Ve Vrahovicích bude nově
spuštěna technologie se solinátorem,
což je výroba roztoku chloru ze soli,
a rovněž je zprovozněn ohřev dětského
bazénku,“ připomněl Vladimír Průša.
Dodejme, že podobná opatření
budou platná i na dalších místech
ke koupaní po celém Prostějovsku,
o nichž také informujeme v rámci
dnešního tématu.

šéf Domovní správy Vladimír Průša o opatřeních

“

„Máme požádáno o výjimku,
ale zatím může do areálů jen 500 lidí“

Vrahovický koupák i aquapark se otevírají
shodně v pátek 12. června

původní zpravodajství pro Večerník Michal Kadlec, Martin Zaoral, Michal Sobecký
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PROSTĚJOV Už od začátku koronavirové krize registruje prostějovský magistrát desítky žádostí od
podnikatelů a živnostníků o odklad
či úplné prominutí placení nájemného z nebytových prostor. Situací
se radní zabývali i při svém úterním
jednání.
Drtivá většina živnostníků působících
v prostorách pronajatých od města
byla nucena své obchůdky či další provozovny hned na začátku nouzového
stavu uzavřít. Tím se pochopitelně
dostala do neřešitelných finančních
problémů zaviněných ztrátou tržeb.
Město už ale v březnu deklarovalo, že
je ochotno pomoci formou odpuštění
či odkladů placení nájemného. Žádostí jsou už desítky a minulé úterý radní
probírali další.
„Ještě máme asi čtrnáct žádostí na odpuštění nájemného. Rada města vzala
informaci na vědomí s tím, že všechny
žádosti budou řešeny na dalším zasedání, a to individuálně. Co se týká
celkového finančního objemu, který
vznikne odpuštěním nájemného, ten
budeme teprve řešit,“ sdělil Večerníku
první náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil.
(mik)
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STRAŽISKO Plovárna ve Stražisku vyniká neobyčejně malebný okolím plným zelně. Loni tam provedli několik změn, na které chtějí navázat i letos.
Otevírat by se mělo už v nadcházející sobotu 13.
června.
Bazén ve Stražisku se už napouští. „Vše směřujeme
k tomu, abychom otevřeli už tuto sobotu. Hodně však
bude záležet na počasí, jemuž budeme přizpůsobovat
i otevírací dobu,“ potvrdila starostka obce Markéta Dvořáková, které jsme se zeptali také na novinky, jež si pro letošní sezónu ve Stražisku připravili. „Pořídili jsme novou
udírnu, takže se lidé mohou těšit na speciality z ní. Také
budeme mít nové lavičky,“ reagovala Dvořáková. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům by mělo dojít k úpravě
vstupného. „Loni dospělí za celodenní pobyt na koupališti zaplatil 70 korun, letos to bude asi o 10 korun více,“
uzavřela starostka.
(mls)

Q½MHPQÅKR XæYSOBOTU

o prominutí

NEZAMYSLICE Nejistá sezóna. Názvem filmu mapujícího osudy divadla Járy Cimrmana by se daly shrnout plány majitelů koupaliště v Nezamyslicích pro
letošní rok.
Koupaliště v Nezamyslicích je jako jedno z mála z celé
ČR v soukromých rukou. Potřeba na sebe bezpodmínečně vydělat s sebou přináší nemalé starosti. Ty v minulosti
vyvrcholily diskusemi o jeho prodeji. K němu však stále
nedošlo.
„Jisté je, že letos otevřeme. Kdy to bude, to zatím netušíme, ale předpokládám, že už v červnu,“ potvrdila Ivana
Jarošová, která zároveň vlastní i restauraci nacházející se
v areálu plovány. Majitelka žádné velké novinky pro letošek neplánuje. „Každý rok je těžký, ale tento obzvlášť.
Celá situace s koronavirem a nadcházející sezóna pro nás
budou jedna velká zkouška, zda to celé vůbec ještě utáhneme,“ nastínila.
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vodu,“ přidává starosta obce. Ten se ohlíží
také za loňskou koupací sezónou, a to
v souvislosti s omezením počtu lidí v biotopu. „Počet pěti set bychom měli splňovat.
Pouze dvakrát nám přišlo na osm set lidí,
většinou se to pohybovalo kolem čtyř set.
Loni pak celkově dorazilo dvanáct tisíc návštěvníků,“ oznámil Ladislav Jedlička.
Také Otaslavice se chystají na zahájení provozu, a to dříve než v Laškově. „Chceme
otevřít devatenáctého června. Program
zahájíme promítáním letního kina. Pro
návštěvníky máme také nachystané nové
dětské hřiště,“ prozradil starosta Otaslavic
Marek Hýbl, který zároveň upozorňuje, že
v blízkosti biotopu je umožněno stanování. Podobně jako v Laškově počítají s přísnými hygienickými normami. „Zajistíme
dezinfekce a hygienické prostředky. A budeme striktně trvat na osprchování před
vstupem do bazénu, aby lidé dezinfekcí
vodu neponičili,“ předesílá otaslavický starosta.
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LAŠKOV, OTASLAVICE Letní sezóna je tady a s ní také otevírání koupališť a koupacích biotopů. V Laškově
a v Otaslavicích už mají jasno v tom, odkdy přivítají první plavce. Méně jasná je
nakonec situace ohledně hygienických
předpisů, které budou muset provozovatelé i návštěvníci dodržovat. Pro biotopy půjde o druhou, respektive o třetí
letní sezónu. Přípravy přitom obcím
ztěžuje fakt, že se situace neustále proměňuje.
„Pravidla se mění každý týden. Hlavně
doufáme v jejich zmírnění nebo úplné
uvolnění,“ říká starosta Laškova Ladislav
Jedlička. Laškovský biotop by měl podle
jeho slov otevřít 27. června. Stoprocentně
jisté to ale není. „Tak na devětadevadesát
procent,“ usměje se. „Čekáme na uvolňování pravidel, že nebudou třeba potřeba
v areálu roušky. Aktuálně nám do napuštění chybí metr vody, od úterka běží čerpadlo, musíme ještě nechat hygienu změřit

Biotopy se chystají na otevření

NezamysliceFKWĚMtQiYäWĚYQtN\ Promítání i přísná hygiena
z½GDMÉ .RXSDOLxWøYH6WUDæLVNX
VHFK\VW¿RWHYĆËW
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týdnům je poměrně zaskočen. „V tuto
chvíli nedokáži posoudit, zda za větším
výskytem nově pozitivně testovaných
osob na covid-19 je množství rozvolněných vládních opatření. Každopádně musím říct, že největší přírůstek nakažených
jsme zaznamenali právě dnes (tj. v neděli
7. června – pozn.red.), kdy bylo v Domově seniorů v Litovli pozitivně testováno
čtyřiadvacet klientů. Musíme se na tento
aktuální problém okamžitě zaměřit, zjistit
příčiny a zavést přísná hygienická opatření.
Půjde tady samozřejmě o karanténu nejen
pozitivně testovaných seniorů, ale i personálu domova,“ řekl Večerníku Ladislav
Okleštěk.
Na Prostějovsku během uplynulého týdne
přibyl pouze jediný nově nakažený, který
je však v domácím léčení a nemusel být
hospitalizován v nemocnici. „Situace se
zde již rapidně zklidnila, což je velice pozitivní a budí to ve mně mírný optimismus.
Uvidíme, co udělá další rozvolňování opatření, v příštích dnech se například otevírají
koupaliště,“ dodal na závěr první muž Olomouckého kraje.
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ČECHY POD KOSÍŘEM Je to jen okamžik. Chvíle, kdy štěstí střídá hluboký smutek a radost beznaděj. Právě tento původní
ajství
moment byl zaklet do krásného obrazu Josefa Mánesa zpravodajství
Švadlenka. Ten se vůbec poprvé v jeho historii objevil přímo
pro Večerník
rník
na zámku v Čechách pod Kosířem, kde malíř řadu let pobýval. Výtvarné dílo v hodnotě 10 milionů korun zapůjčila pražská Národní galerie. Vidět ho zde můžete po celou následu- Martin
jící sezónu. Bude to přitom poslední šance vidět Mánesovy ZAORAL
AL
L
obrazy pohromadě, čeká je totiž několikaleté restaurování.
Obraz Švadlenka zachycuje dívku v růžových šatech při práci na
vlastní svatební róbě. Mladá žena
právě ustala při práci a zhroucená
nenadálou tragédií skryla svoji tvář
do dlaní a pláče na stole. V pozadí
je vidět žlutého ptáčka ulétlého
z otevřené klece a na zdi portrét těhotné panny Marie. Nevelký obraz
působící dojmem rychle nahozené
skici se s odstupem času stal jedním
z nejslavnějších děl tohoto precizního malíře. Kromě půvabné barev-

né kompozice za to může zejména
silný příběh, který za jeho vznikem
zřejmě stojí.
„Mnoho odborníků se přelo o to,
kdo je na obraze. Nejrozšířenější
verzí bylo, že se jedná o Františku
Pokornou, snoubenku Mánesova
přítele Adolfa Kosárka. Mladá žena
je zachycena při šití svatebních šatů
v okamžiku, kdy se dověděla o smrtelné chorobě svého budoucího
muže. Ten již v době jejich zásnub
trpěl tuberkulózou, přesto se v září

1858 vzali. Nedlouho po svatbě
se dvojici narodila dcera, Kosárek
však rok na to zemřel,“ zabrouzdal
do historie kastelán zámku Martin
Váňa.
Znalci se k této variantě přiklánějí
hned z několika důvodů. „Při bližším zkoumání je možné si za dívkou
povšimnout obrazu Panny Marie
Karlovské. Ta je ochránkyní těhotných žen, proto je pravděpodobné,
že plačící dívka na obraze je v jiném
stavu. Vzhledem k tomu, že dosud

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na www.vecernikpv.cz
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není dle dalších indicií provdána,
mohlo to v případě smrti ženicha
vést v té době ke společenskému
odsouzení. Dále je na obraze vidět
prázdná klícka a ptáček, který z ní
uletěl. Jednoduchou interpretací
objevující se do dnešní doby je příslovečné ‚ulétlé štěstí‘. A do třetice
můžeme vidět, že dívka přerušila
šití svatebních šatů, což značí světlá
látka v přední části obrazu. Znázornění šití či jiných domácích prací
znamená přípravu na manželství,
a také význam ženy jako strážkyně
rodiny,“ vyložil Martin Váňa.
Obraz, jehož hodnota je vyčíslena
na 10 milionů korun, se po ukončení
sezóny vrátí zpět do Národní galerie
v Praze. S ním budou do Prahy od-

Foto: Martin Zaoral

vezeny i všechny Máteré
nesovy obrazy, které
jsou nyní k vidění na
ěvv
zámku. „Návštěvastníci tak mají vlastnci
ně poslední šanci
ou
zhlédnout ucelenou
sbírku děl českého
ho
zy
malíře, neboť obrazy
m
projdou rozsáhlým
m
a
několikaletým
restaurováním,““
zdůraznil Břetislavv
Holásek, šéf Vlas-tivědného muzea
v Olomouci, které
má zámek v Čechách pod Kosí- 1DTC\ \CEJ[EWLG ONCFQ
W åGPW RNCéÊEÊ
UXCVGDPÊEJwCVč
RąK wKVÊ XNCUVPÊEJ
řem ve správě.


Foto:
www.sbirky.ngpra
gue.cz

Fotografie v Duze nabízí 3ÑNO<Q<I<UµHFPN@JCG½?I@U<ÜDQJO@H<?ÁG@HAJOJBM<A<3µ>G<Q<`@QàÁF<
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PROSTĚJOV Loni se ve městě konala jedna akce za druhou, letos se
vše zatím pomalu, ale jistě rozjíždí.
Zavzpomínat a zároveň se i těšit na
to, co snad bude, mohou lidé při návštěvě KK Duha u hradeb. K vidění
je tam výstava Vzpomínky na život
2019.

na ní například snímky z Wolkerova
Prostějov, Hanáckých slavností či pěvecké soutěže O Hanáckyho kohóta.
Ohlédnout se lidé mohou také za hojně navštívenými koncerty kapel Mirai,
Sto zvířat, písničkáře Xindla X a řadou
dalších akcí.
Výstava je od pátku 5. června přístupná veřejnosti. Přístupná bude denně
Martin ZAORAL
od 9:00 do 13:00 hodin a také při filExpozice je složena ze snímků Marka mových projekcích a večerních kluboGerharda a Lukáše Andrýska. Umís- vých akcích či na požádání na telefonu
těna je ve vestibulu Duhy. Objevují se 582 329 620.
(mls)

PROSTĚJOV Málokteré jméno je s Prostějovem spjato tak pevně jako jméno Václava
Ševčíka. Jeho legendárním fotoateliérem na náměstí E. Husserla prošlo hned několik generací
Prostějovanů. Pořízení snímku v něm bylo pro
mnohé z nich skutečným svátkem. Za životem
a dílem Václava Ševčíka se ohlédne výstava, která bude od nadcházející středy 10. června k vidění v Městské galerii v prostějovském zámku.
Výstava bude připravena u příležitosti 120. výročí
narození známého prostějovského fotografa. Zahájena bude slavnostní vernisáží, která se bude konat
ve středu 10. června od 17:00 hodin na zámeckém
nádvoří. O hudební doprovod se při této příležitosti postará Ševčíkův pravnuk violista Josef Janda.
„Na rozdíl od výstav Ševčíkových fotografií, které se

konaly v Prostějově v minulých letech, vztahuje se
tato výstava více k jeho vlastní osobě, chce připomenout jednotlivé etapy jeho života a jeho četné
aktivity,“ vysvětlil Ševčíkův vnuk Karel Tabery, který výstavu připravil.
Na výstavě bude k vidění mimo mnoha jiného několik ukázek snímků nevěst v krásných dobových
svatebních šatech, zastoupeno bude i několik dívčích aktů.
„Z množství Ševčíkových snímků předválečného
Prostějova, z nichž některé vyšly i na pohlednicích, byl vybrán původní vzhled divadelního foyer
Národního domu, které bylo za protektorátu přestavěno a není dosud navráceno do původní podoby. Mnohé další fotografie můžete nalézt v knize
„Fotoateliér Ševčík Prostějov“, která je stále ještě

8¾ENCXiGXéÊMRąGFX¾FÊWéÿčOVÐPQX¾PÊRQ\KVKXč
Foto: archiv . Taberyho

v prodeji v pokladně Muzea a galerie Prostějovska,“
upozornil Karel Tabery.
Výstavní sál bude přístupný přes vinárnu
každý den od pondělí do soboty od 13.00 do
19.00 hodin. Přijít podívat se můžete do 11.
(mls)
července.
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PROSTĚJOV Dva měsíce zůstávaly výstavní prostory prostějovského muzea zavřené, až 12.
května se veřejnosti znovu zpřístupnily, když jako poslední přivítala pokoronavirové návštěvníky
zdejší hvězdárna. Nyní se muzeum po nuceném uzavření snaží
nalákat zájemce o kulturu zpět.
A to hned několika cestami.
„Uvědomujeme si, že doba, kdy lidé
nikam nemohli, byla pro mnohé
velmi stresující, a tak věříme, že když
nyní, byť s omezeními, mohou opět
navštěvovat kulturní zařízení, rádi
využijí prodloužené otevírací doby,“
poznamenala ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Soňa Provazová.
Od začátku června je tak muzeum
otevřené až do 18.00 hodin s výjimkou jediného dne, kdy v pondělí
je zavírací den. Muzeum se navíc

rozhodlo získat si přízeň návštěvníků i snížením vstupného s tím,
že si uvědomuje horší finanční situaci některých obyvatel. „Přestože
v obou prostorách prezentujeme
naprosto výjimečná díla, a jistě by
se v jiných galeriích cena pohybovala mnohem výše, rozhodli jsme
se snížit, abychom se tak co nejvíce
přiblížili návštěvníkům,“ vzkazuje
ředitelka.
V budově prostějovského muzea
jsou nyní k vidění dvě výstavy. Podmořský svět skláře Jaroslava Proška
a fenomenologická výstava pánů
Karáska a Bárty o Edmundu Husserlovi, která zažila vernisáž před
týdnem. V galerii Špalíček je pak
k vidění tvorba Markéty Zlesákové. Ta představuje rozmanité dílo
autorky, a to zdaleka ne pouze dílo
výtvarné.
(red)

UŽ BRZY!
Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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Na zámku pod Kosířem ve velkém uctí Josefa Mánesa, dorazí i Mňága a Žďorp
ČECHY POD KOSÍŘEM Byla to velká sláva! Začátkem loňského října si zástupci zámku v Čechách pod Kosířem na
Pražském hradě převzali ocenění za vítězství v anketě veřejnosti Památka roku 2019. Přesto do letošního roku vstupují
s handicapem jednoho milionu korun na vstupném kvůli
opatřením proti pandemii koronaviru. O to nabitější by měl
být zbytek roku, jemuž bude vévodit zejména jméno malíře
Josefa Mánesa (čtěte na straně 28 – pozn.red.).

PŮVODNÍÍ
zpravodajství
tví
pro Večerník

Martin
ZAORAL

slav Holásek, ředitel Vlastivědného
muzea v Olomouci, které je správcem zámeckého areálu v Čechách
pod Kosířem.

=iŐLMRYpRVODY\SŐLQHVRX
NRQFHUWLGLYDGOR

Zámek v Čechách pod Kosířem se
veřejnosti zcela otevřel poslední
květnové úterý. Zpřístupněny jsou
všechny jeho prostory včetně Filmové expozice Jana a Zdeňka Svěrákových a další. „Od pondělí 1. června
jsme také prodloužili otevírací dobu
o hodinu do 18:00,“ prozradil Břeti-

celou sezónu zhlédnout ucelenou
sbírku děl tohoto českého malíře na
jednom místě. „Letos to bude naposledy, neboť mnohé z nich budou v následujících letech restaurovány. Národní
galerie pak v horizontu zhruba tří let
připravuje jejich velkou soubornou výstavu v Praze,“ vysvětlil kastelán zámku
Martin Váňa.
K Mánesovu výročí také na zámku
plánují řadu společensko-kulturních akcí. „V pátek 11. září se chystá
slavnostní koncert Mánesovy obrazy
v hudbě ve velkém zámeckém sále na
téma obrazů toho malíře a den poté
velké oslavy. Jejich součástí bude i uvedení autorské divadelní hry Obrázky
ze života Josefa Mánesa, kterou připraví místní ochotníci,“ vypíchl Váňa.

Zámek si letos připomíná 200. výročí od narození Josefa Mánesa, jednoho z nejuznávanějších českých malířů. Při této příležitosti se reportáž
1DMGLVYpKR
o zámku objevila poslední květno0iQHVD
vou neděli v pořadu Toulavá kamera
Během sezóny proběhne také něna České televizi.
Návštěvníci zámku budou moci po kolik tematických akcí. „V sobotu
4. července se chystá turistický pochod „Mánesovou stezkou“. Dále
budou probíhat malířské workshopy, tematické kostýmované prohlídky a mnohé další. Připravujeme
též vydání populární výroční turistické vizitky. Rozjíždíme rovněž
projekt „Najdi svého Mánesa“ s cílem pokusit se nalézt další nezvěstná díla Josefa Mánesa. Lidé totiž
mají často ve svých soukromých
sbírkách obrazy, o nichž netuší, že
mohl být právě on jejich autorem.
Pokud se nám ozvou, pomůžeme
0C\¾OMWXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOUGDWFGUV¾NGP÷EQFÊV

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW jim s určením autorství,“ vysvětlil
zámecký kastelán.
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Foto: Martin Zaoral

3DUNHPEXGH
]QtWKXGED
Na zámku také připravují i open air
koncerty Kulturního léta v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem.
Posluchači se mohou těšit 12. srpna
na koncert Mikolase Josefa, předního českého písničkáře, zpěváka,
a reprezentanta Česka na Eurovision Song Contest 2018 a 10. září na
open air koncert rockové skupiny
Mňága a Žďorp. „Objeví si i Jiří Dědeček, další ze známých českých
písničkářů,“ láká návštěvníky Martin
Váňa.

'DOätQRYLQN\
äDW\LHUE
Do letošní opožděné sezóny vstupuje zámek s inovovanou střechou.
Není to však jediná změna, která zde
proběhla. Novou chloubou zámku je

4GRNKMCwCVčJTCD÷PM[+UCDGN[äQHKG5KNXC6CTQWECLGMXKF÷PÊRąÊOQRąGFQDTC\GO
PCP÷OåVWVQwNGEJVKéPWX[OCNQXCN,QUGH/¾PGU
Foto: Martin Zaoral

i rekonstruovaný portál u hlavního
vstupu. „Zachycuje erb šlechtického rodu Silva Tarouců, jimž zámek
v minulosti patřil a díky nimž se tu
objevil také malíř Josef Mánes,“ upozornil dále kastelán. Na zámku se
pak objevila i replika šatů hraběnky
Isabely Žofie Silva-Tarouca. K vidění je přímo před obrazem, na němž
tuto šlechtičnu vymaloval Josef Má-

nes. Vedle ní je od stejného autora
vypodobněn její manžel August
Alexandr. „Jedná se o rodiče Františka Josefa II. hrabě Silva-Tarouca,
který byl nadaným malířem a také
výborným hospodářem i chovatelem koní. Jako odborník na tvorbu
parků a zahrad se podílel na vzniku
zdejšího proslulého parku,“ doplnil
kastelán zámku.
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PROSTĚJOV Bez jedné plánované akce se museli nyní obejít
příznivci prostějovského Ekocentra Iris. Na uplynulou sobotu
mělo naplánovanou vycházku na
přírodní památku Za Hrnčířkou
nedaleko Ohrozimi. Konat se tam
měly aktivity pro děti, zejména
však vycházka do přírody. Akce se
ale nakonec vůbec neuskutečnila.
„Účelem bylo kromě seznámení s
touto památkou také to, že se účastníci měli zapojit do hrabání sena.
Tím že den předtím seno zmoklo,
nemělo smysl zrovna hrabat. Navíc
jsme se obávali také bláta,“ uvedla
ředitelka ekocentra Eva Zaltoukalová. Událost tak skončila dříve,
než začala. „Je to škoda. Zase to ale
bereme tak, že déšť aspoň pomohl
přírodě,“ poznamenala Zatloukalová. Ochránce přírody sobotní nepříjemnost od organizování volného
času neodradila. Na dnešek tak je v
plánu výroba keramiky přímo v ekocentru, na středu vycházka do oblasti Malého Kosíře za orchidejemi.
Sobota zase má být ve znamení Dne
životního prostředí.
(sob)
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PROSTĚJOV Jeden příběh skončil,
další začal. Loni prostějovská veřejnost, alespoň ta zajímající se o vědu
a hvězdnou oblohu, zažila překvapení. Pozici vedoucího pracovníka
hvězdárny opustil Karel Trutnovský, muž trvale s děním hvězdárny
spojený. Do funkce byl následně
ustanoven Rudolf Novák působící
předtím v Brně. Už v krátkém vyjádření pro Večerník začátku své práce
na Hané uvedl, že některé věci chce
na hvězdárně změnit. V koronavirové
pauze nám vedoucí útvaru, odborný
pracovník a pedagog volného času
poskytl obsáhlejší rozhovor nejen
o inovacích.

Michal SOBECKÝ
yy Jak jste se dostal k astronomii?
Zajímaly vás hvězdy už v dětství?
„Ano, už od minulého století. Tedy
vlastně tisíciletí. Dokonce i politické zřízení bylo jiné. Je to už dávno...“
(usměje se)
yy Čím vás obor nejvíce zaujal?
„Možná to bude znít divně, ale tím, že
není cítit. Astronomie má například proti
medicíně tu obrovskou výhodu, že vše
ve vesmíru se nachází v takřka v absolutní
izolaci. Nevymyslíte lepší karanténu, než
je průměrný prostoročas. Kde nic tu nic
a je to neuvěřitelně daleko i pro světlo. Nu
a také proto, že jsou hvězdy i noci krásné
a nesmírně zajímavé.“
yy Původně jste pracoval v Brně.
Jaká byla vaše pozice, náplň práce?
„Všechno, co bylo zrovna potřeba,
a často o dost víc. Takže klasika.“
yy Co vás přimělo vyzkoušet si působení v Prostějově? Čím vás zaujala nabídka?
„„Možná to zase bude znít trochu divně, ale kvůli jedné čtyřicítce...“

yy Váhal jste nad ní dlouho?
„Ne. Když je někde čtyřicítka s CCD
kamerou, tak nikdo normální neváhá
ani minutu!“ (směje se)
yy Když jste přišel do prostějovské
hvězdárny, jakým způsobem fungovala? Co z dědictví po Karlu Trutnovském hodnotíte pozitivně a co
negativně?
„Já občas chodím i na ni. Máme dvě
pochozí střechy. No za to, že máme tu
čtyřicítku, může právě Kája. A nejen za
to jej mám moc rád. Proč tím pádem
přemýšlet nad něčím negativním. Pozitivní je také to, že si na hvězdárně ve
Ždánicích významně polepšil v mnoha ohledech, takže máme vlastně win-win situaci. Negativní je asi jen to, že
nemůžeme pracovat dohromady na
jedné hvězdárně. Udělali bychom
toho víc. Kdo ví, třeba jednou...“
yy Jak nyní zhruba vypadá váš běžný pracovní den, když odhlédneme
od koronaviru?
„Obávám se, že odhlédnout od koronaviru teď nebude několik let možné.
Hodiny, které jsme normálně věnovali
veřejnosti, teď věnujeme těm ostatním
věcem, které jsou potřeba. Instalace
serverů, infrastruktury, malování,
opravy, úpravy…“
yy Měl jste v plánu změnit některé
aktivity hvězdárny. Co konkrétně
jste dosud upravil?
„Náplň klubů Gemini 1 a Gemini 2.
Mnohem víc času nyní trávíme v pozorovatelně a u internetu. Zdvojnásobili jsme také počet hodin, kdy k nám
můžete chodit koukat na hvězdy.
V tom budeme pokračovat i tento
podzim a přibydou další otvírací hodiny. Dokončili jsme také modifikaci té
naší čtyřicítky pro CCD pozorování,
ale i to vizuální – lze nyní použít dva-

krát tolik okulárů než dřív. Dokončujeme také úpravy dalekohledu Meade
LX 200, aby bylo možné s ním snadno
hýbat pomocí počítače a fotografovat, nejen koukat. A také měřit CCD
kamerou. Tu zatím nemáme, ale kdo
ví, třeba nám ji koronavirus nadělí.
(úsměv) Předěláváme naše podzemní
prostory a budujeme zde malou PC
učebnu, chystáme se mírně zútulnit
interiér budovy, což zatím znamená trochu destrukce a prachu. Také
máme nachystané nové internetové
stránky a čekáme už jen na formality, abychom je mohli zprovoznit.
Pozorujeme a studujeme novinky,
abychom věděli, kam mířit dalekohledy a co u nich říkat, a sníme.
Používám množné číslo proto, že mi
s tím vydatně pomáhají kolegové. Já
konkrétně jsem takové malé ozubené kolečko v tomto soukolí. I když
občas bych byl raději planetová převodovka.“
yy Jak přitáhnout k astronomii
děti? Je to podle vás těžký úkol?
„Nemyslím si, že je nezbytně nutné
děti někam tahat a k astronomii tím
míň. Naše ambice je děti zaujmout.
A ukázat jim, že přírodní zákony
jsou o dost zajímavější, než se zdá,
a nabídnout jim k tomu také nějaké
tvrdé dovednosti. Takže si ukazujeme, jak funguje internet, analogový telefon, křemíkový čip, zrcadlo
s okulárem a tak dál a tak dál. A také
jim pořád opakujeme, ať se okamžitě
naučí mluvit a číst anglicky, protože
česká Wiki je za trest.“
yy Jaký dopad na činnost hvězdárny
má současná koronavirová krize?
„To budeme moci posoudit, až krize
skončí. Zatím se snažíme zůstat mentálně pozitivní a viruprostí.“
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ČECHY POD KOSÍŘEM Radost
výletníkům udělal Klub českých turistů, konkrétně jeho značkaři. Ve
čtvrtek 7. května totiž dodělali poslední úpravy a završili tak přípravy
pro zpřístupnění nové turistické
stezky. Modrá značka nyní spojuje
Čechy pod Kosířem a zhruba šest
kilometrů vzdálený Bělecký Mlýn.
„Již jsme umístili všechny zbývající
směrovníky a cedule, trasa je hotová,“ potvrdil značkař pro oblast Prostějovska Ivan Dostál.
Ten vysvětlil, proč Klub českých turistů ke značení přistoupil. A k čemu má
trasa sloužit? „Je to spojka Čech pod
Kosířem a Běleckého Mlýna, dvou zajímavých míst. O vyznačení nové značky
nás požádaly Čechy pod Kosířem společně s Hluchovem, tak jsme jim vyhověli,“ podotkl nadšenec patřící ke KČT
Smržice. Tamní klub má i cyklosekci,
Zdroj: Mapy.cz

nicméně Dostál cyklisty před vyjetím
na modrou trasu varuje. „Není úplně
vhodná pro kola. Zhruba dvě stě metrů
od ‚běláku‘ je dost výrazné převýšení,“
vysvětlil.
A co je možné na trase vidět? Celou
řadu zajímavostí. Jen Čechy nabízí zámecký park s rozhlednou, zámek s řadou kulturních akcí a vedle zámecké
expozice také Muzeum Zdeňka a Jana
Svěrákových. V obci je rovněž Hasičské muzeum a Muzeum historických
kočárů. Ze staveb dále zaujme kostel
a historická kovárna. Do Hluchova jde
trasa nejprve poli a pak lesem s oborou
a přírodní památkou Brus. Hluchov se
pak může pochlubit hezky opraveným
obecním úřadem a kapličkou, rovněž
moderní, zajímavě pojatou budovou
školky. A konečně Bělecký Mlýn je známý nejen jako restaurace, ale též chovem řady zvířat v blízkém okolí. (sob)
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třeba na tom dvanáctém museli se znalostmi pomoci i rodiče. Jinde si ale kluci a holky vyzkoušeli házení a střelbu na
cíl nebo slalom se zavázanýma očima.
„Zatím se nám tady líbí. Přivedl nás sem
tento mladý muž,“ ukazovala se smíchem Miroslava Zahradníková na chlapíka v uniformě. Nebyl zdaleka jediný,
po nádvoří se v ruských, československých nebo v německých uniformách
ze druhé světové války pohybovaly
desítky lidí. „Syn miluje vojáky. Vyzkoušeli jsme si skoro všechno. A nejvíce nás
bavilo asi střílení,“ dodala.
Kromě uniforem byly k vidění také
zbraně nebo plně vybavený polní
lazaret. Zajímavostí pak bylo, že některé vystavené potřeby pro polní
nemocnici byly původní. Navíc akce
nefungovala jen jako zábava pro děti

nebo dospělé, ale přinesla i poučení.
Na jednom stanovišti se děti naučily
něco o obvazech. Na dalším si mohly
vyzkoušet první pomoc. „Je to hezké.
Posledně jsem tu nebyl. Nicméně si
ale myslím, že lidi, co přijdou, nebudou zklamaní,“ říkal potěšeně kastelán

zámku Pavel Zástěra. Zároveň ale zůstává opatrný. „Uvidíme, co to přinese.
Omezení by snad měla být volnější,
tak snad léto bude normální. Není to
ale tak jako v jiných letech. V pozadí to
tak trochu šimrá, budeme tedy čekat,
jak to dopadne,“ dodal Zástěra.

&÷VKXQL¾EKJKUVQTKG6[JNGX÷EKLFQWFQJTQOCF[QéGOåUGRąGUX÷FéKNMCåFÚ
P¾XwV÷XPÊMUQDQVPÊJQF÷VUMÆJQFPGX2NWONQX÷
Foto: Michal Sobecký
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Dorazili zkušení borci i talentované mládí
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těšit i na pohybové aktivity, dospělí
pak můžou zase ocenit informační
stánek o vodě.
Na akci se podílí také Okrašlovací
spolek, zahrádkáři nebo komise
životního prostředí. Jak říká Eva
Zatloukalová, akce je pro všechny
generace – každá si zde něco najde.
Iris však událost musel přesunout.
„Běžně bývá na náměstí, nevěděli
jsme ale, kolik bude povoleno lidí.
Rozhodli jsme se tedy akci přemístit k říčce Hloučela,“ uvedla Eva Zatloukalová.
Den životního prostředí se tak koná
v okolí Bistra U Matesů v ulici Pod
Kosířem. Začátek akce je naplánován na 15.00 hodin, konec o tři hodiny později.
(sob)

lo dětmi tolik oblíbené házení na
cíl – v tomhle případě na pyramidu
plechovek.
Soutěžící však museli překonávat
i překážky. Třeba vylézt na kladinu
a přenést po ní míček na lžičce. Nebo
v rychlosti zvládnout slalom na koloběžce. Problém byl ale pro mnohé
děti někde úplně jinde. V tom, že se
musely překonat. „Pro děti nejtěžší
zkouška? Sáhnout do slizu. Třeba
starší děti to dělají se zavázanýma
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UŽ BRZY!

„Můžu taky?“ ozývalo se z některých
stanovišť. Jinde se zápal do úkolu
a soustředění mísil u soutěžících
s úsměvem. Koneckonců nechybě-

Michal
SOBECKÝ
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TVOROVICE Obratnost, rovnováhu, ale také odvahu – to vše
testovaly jednotlivé úkoly na tvorovickém hřišti. Tamní fotbalový stánek se na sobotní odpoledne proměnil v místo plné
úkolů, které děti někdy pracně, někdy snadno zdolávaly. Ve
všech případech ale bylo vidět, že je nástrahy od organizátorů
bavily. U toho prostě Večerník nemohl předminulou sobotu
chybět.
BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOVSKO Někdo to bere
jako možnost k setkání, další jako
venčení. V každém případě je to ale
činnost, která pomáhá. Řeč je o vyhánění zvěře z polí a mezí, kde má
následně proběhnout senoseč. To
organizuje internetový portál www.
senosec.czu.cz, na jehož tvorbě spolupracuje Česká zemědělská univerzita společně se zemědělci, dobrovolníky a myslivci. Cílem je zabránit
VIDEO&FOTOGALERIE
zbytečnému zranění nebo úmrtí od
klikni na
sečících strojů.
www.vecernikpv.cz
Ročně se takto zachrání i stovky mláďat
·MQN[RąKRTCXGPÆXT¾OEKURQTVQXPÊJQQFRQNGFPGRQą¾FP÷RTQX÷ąKN[RąÊVQOPÆF÷VK srnců i další zvěře. Letošní rok je však
Foto: Michal Sobecký
výrazně poznamenaný koronavirovými zákazy, které dopadly i na vyhánění.
očima – nevědí, co je čeká. A odmí- úkolů,“ dodala.
tají tam sáhnout,“ říká za organizáto- Přítomní zároveň mohli být spoko- Například zprvu musely být skupinky
ry Eva Králíková. „Celkově jsme spo- jení. Přestože si děti cestu na hřiště menší, navíc bylo nutné dodržovat rokojení, přišlo hodně lidí. Přichystali našly, davy jich nebyly. Fronty se tak zestupy. „Zprávy přicházely ještě, než
jsme pro ně na dnešek celkem deset u stanovišť tvořily zcela výjimečně. tu byl zákaz. Jak to teď bude, to nikdo

nedokáže odhadnout. Pouze dva lidi
nejsou schopni projít pole pořádně,“
je si vědoma Aneta Abelová, která se
projektu věnuje už několik let.
Nicméně s postupným uvolňováním
se akce začaly konat. A zájem na Prostějovsku byl velký. „Při vyhánění zvěře,
v závislosti na zvolené technice, se aktivně zapojuje do ochrany zvířat jeden
až několik desítek myslivců, zemědělců a dalších dobrovolníků na jedné
akci. V rámci možnosti nahlédnutí do
reálného počínání oněch lidí doporučují projít historii na zdi Fb skupiny @
Zachraň zvíře před sekačkou,“ uvedl
jeden z hlavních organizátorů těchto
akcí na Prostějovsku Radomil Holík.
Zavěštil si rovněž, jak dlouho ještě tyto
akce budou pokračovat. „Počítám, že to
bude až do konce června,“ říká Holík.
(sob)

Tvorovické dìti vyrazily sportovat. Pohyb je baví 9\KiQĚQtRKURæXMt]iND]\VKOXNRYiQt

Už od sobotního rána mohli lidé vyrazit do Plumlova na vojenský dětský
den. Mnozí se skutečně do města
rozjeli, přálo jim počasí. Po příjezdu
pak nelitovali, děti si mohly zařádit na
celkem dvanácti stanovištích, i když

Michal SOBECKÝ

PLUMLOV Uniformy, zbraně, ale
také spousta zvířat a hlavně zábavy. Takový byl dětský den v podání
Klubu vojenské historie Litava, který akci pro malé, ale částečně také
velké uspořádal uplynulý víkend
na nádvoří plumlovského zámku.
Díky tomu se část Plumlova proměnila v polní lazaret ze druhé světové
války, další část v polní kuchyni.
A u toho prostě Večerník nemohl
chybět.

PROSTĚJOV Zajímá vás, co kolem žije? Nebo chcete přivést
děti k tomu, aby získaly vztah
k přírodě? Pokud platí alespoň
jedna z možností, navštivte další
akci pořádanou Ekocentrem Iris.
To chystá na 13. června DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, klasickou událost, která má za cíl
nejen o přírodě informovat, ale
také o ni vzbudit zájem. Třeba
u dětí, pro ně bude připravena
řada aktivit.
„Budeme zde mít různé úkoly nebo
třeba pozorování bezobratlých, jakousi minizoo. Nebude chybět ani
živá hudba nebo divadlo Sluníčko,“
láká návštěvníky ředitelka organizace Eva Zatloukalová. Děti se mohou
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Podle něj například bude první liga
oproti extralize ve velké nevýhodě.
„Přibráním tří týmů vzniká v Chance lize složitá situace. V extralize se
nesestupuje, aby byla ekonomicky
uchráněná, v Chance lize naopak mají
sestupovat hned čtyři týmy. Pokud je
ale extraliga chráněná, mělo by se my-

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Řadu změn zaznamenaly do dalších sezón dvě nejvyšší hokejové soutěže. Definitivní
rozhodnutí přišla minulý týden.
Zatímco extraliga bude nesestupová a bude se hrát na patnáct týmů,
Chance liga nabídne pořádné drama. A nejistotu pro všechny. Na to,
jak novinky hodnotí, jsme se zeptali
sportovního manažera Jiřího Vykoukala. Ten už dříve sdělil, že z některých věcí příliš nadšený není.
Nyní svůj pohled rozvedl.
slet i na první ligu,“ míní Jiří Vykoukal.
A navrhuje řešení, které by některé
věci usnadnilo. „Třeba takové hostování zdarma pro hráče z extraligy do
druhé nejvyšší soutěže. Nevidím smysl v jeho placení,“ vyjádřil se.
Bobtnání lig pak neoznačil za krok
správným směrem. S definitivním
hodnocením by ale ještě počkal. „Neví
se, co bude. Pokud zde je uzavření, nejsme prostě Švédi, Fini nebo Švýcaři,
máme svou náturu. Uvidíme, jestli
soutěž tímto nebude neatraktivní.
Koneckonců i týmy ze spodní části tabulky hrají o svou reputaci, jejich hráči
zase přinejmenším o smlouvy,“ vyjádřil
se sportovní manažer Jestřábů.
Na závěr se naplno obrátil k první lize
a jejímu novému formátu. Hned čtyři
sestupující týmy? To tu ještě nebylo!
„Budou to nervy. Aby nakonec první
liga nebyla více sledovaná než extraliga,“ směje se Vykoukal. Pak ale zvážní.
A naopak předestře velký problém,
který může pro český hokej znamenat
další krok vzad. „Spousta hráčů se nyní
v klubech rozmělnila. V nejvyšších
soutěžích nebude žádná konkurence.
Což bude těžší pro trenéry, nebudou
mít kam sáhnout. Koneckonců v uplynulé sezóně jsme to taky zažili,“ sdělil.
Přiklonil se tak na stranu těch, kteří se
obávají, že ligy uberou na kvalitě.

Rozšiřování soutěží Jestřábí manažer nefandí

Jiří Vykoukal k formátu lig: „Budou to nervy“
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PRAHA, PROSTĚJOV Výkonnýý
výbor Českého hokeje na páteční
schůzi schválil herní systém Chance
ligy, který mu na konci května doporučily samotné kluby.
Nejprve se každý s každým utká dvakrát: logicky jednou doma a jednou
venku. To dává dohromady 36 kol.
Potom se tabulka rozdělí na dvě poloviny, podobně jako tomu bylo v minulé
sezoně: do horní nadstavby postoupí
deset týmů, v dolní skupině bude hrát
zbylých devět mužstev. V takto rozdělených skupinách se každý s každým utká
dvakrát.
Do play off celkem postoupí dvanáct
týmů. Čtyři nejlepší týmy se kvalifikují
rovnou do čtvrtfinále. Pátý až dvanáctý
tým čeká předkolo. V dolní nadstavbě se tedy bude bojovat o celkem dvě
vstupenky do play off.
Zajímavý bude také boj o záchranu:
po sezoně se totiž musí soutěž zúžit
na šestnáct týmů. Celkem tedy můžou
z Chance ligy sestoupit až čtyři kluby.
„Nejhorší dvě mužstva z druhé skupiny
sestupují přímo, zatímco celky, které
se v ní umístí na čtvrtém až sedmém
místě, budou hrát systémem play down
o udržení. Nejhorší tým play down se-

ligy
schválen
stoupí přímo, druhé nejhorší mužstvo
bude účast obhajovat v baráži s vítězem
druhé ligy,“ informoval před časem
Český hokej.
Jak bude vypadat zmíněné
play down?
Čtrnáctý tým vyzve sedmnáctý tým,
patnáctý tým pak šestnáctý. Body ze
základní části se započítávat nebudou,
bude se tedy hrát klasická série ve stylu
play off na čtyři vítězná utkání. Týmy,
které nezvládnou první kolo play
down, se pak utkají proti sobě. Poražený z druhého kola play down automaticky sestoupí do druhé ligy, vítěz bude
účast v Chance lize obhajovat v baráži
(opět na čtyři vítězná utkání).
Chance liga začne v sobotu 12. září.
Hracími dny zůstávají soboty a středy
s vloženými pondělky. Současně se ale
bude testovat nový model, který by přinesl víc víkendových zápasů. Před třemi
reprezentačními přestávkami se bude
Chance liga hrát v pátek a v neděli.
Termínová listina už je známá, na
konkrétní rozlosování podle mužstev
se zatím čeká.
(převzato www.hokej.cz)

Systém Chance

Pondělí 8. června 2020

yy Zkuste se fanouškům představit.
Jaký jste typ hráče?
„Snažím se být za každou cenu prospěšný týmu k nejlepším výsledkům. V posledních třech sezónách v Kladně jsem
hrál prakticky všechny herní situace,

přestože jsem pravidelně nenastupoval
v prvních dvou pětkách. Byl jsem nasazován na přesilovky i oslabení. Na prvním místě ale pro mě je pomoc týmu.“
yy Zmínil jste Kladno, tam se vám
dařilo i bodově…
„No, u bodů si to úplně nemyslím. Zejména v uplynulé sezóně jich mohlo
být více. Na Kladno ale určitě budu
vzpomínat v dobrém. Každý rok byl
pro mě něčím jiný, zajímavý. A každý
jsem si užil. Všechny tři mi pak daly
hodně hokejově i lidsky.“
yy Co pro vás bylo největším zážitkem?
„Tak fajn byly všechny sezóny. V té první od nás nikdo moc nečekal. A sahali
jsme po postupu. Byla tam hodně dobrá
parta, navíc se naše hra postupně zlepšovala. Ve druhém roce jsme slavili postup,

na to nikdy nezapomenu. A myslím, že
jsme si hru užívali i teď, i když Kladno
spadlo. To naopak bude vždy mrzet.
Škoda že se to nepodařilo urvat.“
yy Přesuňme se k Jestřábům. Víte už,
co od vás bude na ledě očekáváno?
„No mě osobně zaujaly názory a pohled
Jirky Vykoukala. To byly hlavní důvody,
proč jsem rád za angažmá v Prostějově.
Mám z toho dobrý pocit.“
yy Měl jsem na mysli, zda už vám
řekli, zda s vámi třeba počítají do
prvních dvou pětek nebo třeba právě na přesilovky. Jakou budete mít
roli v týmu?
„O těchto věcech je brzy hovořit. Ukáže to až sezóna a příprava na ni – kdo
bude v jaké formě, také zdraví hráčů.
Budu se samozřejmě snažit o co nejlepší přípravu.“

yy V týmu jstee
zatím nejstarší..
Co na to v jed-natřiceti letech
h
říkáte?
(smích) „Už jsmee
se o tom s klukama bavili, že
je to vše nyní
naopak. Když
jsem začínal,
tak v týmu byli
dva tři mladí hráči. Nyní, když se dostávám věkově k těm starším, tak je to obvykle právě opačně. Je to asi tou dobou,
osobně si nad tím ale hlavu nelámu. Spíš
to beru tak, že se budu snažit poradit a jít
příkladem.“
yy Znáte už některého ze spoluhráčů z dřívějška?

„Znám, ale ne úplně dobře. Nejvíce
znám Dana Vachutku, se kterým jsem
se viděl v Šumperku. A také Tomáše
Drtila. A pak jsem v kontaktu také
s Hrncem (Dominikem Hrníčkem –
pozn.red.), s ním mám společného
kondičního trenéra. Spíš ale znám kluky jako své soupeře než spoluhráče.“

PROSTĚJOV Specializovaný francouzský server každoročně vydává aktualizovaný žebříček 250 nejlepších hokejových
klubů Evropy. Pravidelně se mezi nimi
objevuje i výběr LHK Jestřábi Prostějov,
který však v současném pořadí po sezóně
2019/2020 výrazně klesl až na samotnou
hranu příslušnosti k téhle pomyslné smetánce.
Zatímco loni Hanáci figurovali na 167. pozici, momentálně se propadli o masivních 78
míst až na 245. post. Šlo o největší pokles
ze všech oddílů, jež se do tohoto výčtu letos dostaly.
„Podobné žebříčky nejsou nic, co bychom
nějak extra sledovali a bylo to pro nás pod-

statné. Samozřejmě jde o zajímavost pro
hokejové příznivce, které takové věci můžou
pobavit. A že jsme v žebříčku spadli hodně
dolů? Vůbec nám nevyšel uplynulý ročník, tak
to má svou logiku,“ okomentoval dané téma
sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal.
Ranking ovládlo ruské CSKA Moskva před
švédskou Luleou a dalším gigantem z východu Kazaní. Nejlepší český zástupce Bílí
Tygři Liberec se dostal na čtrnácté místo,
z dosavadních prvoligistů ČR logicky nejvýš
vystoupal českobudějovický Motor na 104.
flek. A rivalští Zubři z Přerova jsou pro zajímavost 138., tedy v současnosti na starém
kontinentu nepoměrně respektovanější než
ptačí dravci z Hané.
(son)

1. CSKA Moskva (Rusko), 2. HF Luleä (Švédsko), 3. Ak Bars Kazaň
(Rusko), 4. SKA Petrohrad (Rusko), 5. Kärpät Oulu (Finsko), 6. EHC
Mnichov (Německo), 7. Indians Frölunda (Švédsko), 8. BK Färjestad
(Švédsko), 9. Barys Nur-Sultan (Kazachstán), 10. Dynamo Moskva
(Rusko), … 14. Liberec, 25.Třinec, 27. Plzeň, 33. Mladá Boleslav,
35. Sparta Praha, 43. Hradec Králové, 50. Olomouc, 51. Kometa
Brno, 59. Karlovy Vary, 62. Zlín, 69. Litvínov, 72. Pardubice, 75.
Vítkovice, 79. Kladno, 104. České Budějovice, 108. Znojmo,
138. Přerov, 153. Vsetín, 160. Chomutov, 161. Havířov, 173.
Litoměřice, 186. Slavia Praha, 187. Jihlava, 195. Třebíč, 199.
Poruba, 214. Frýdek-Místek, 245. LHK Jestřábi Prostějov.

Poøadí nejlepších klubù v
Evropì po sezónì 2019/20:

PROSTĚJOV Hodně pozdvižení
způsobilo, když ostřílený útočník Tomáš Divíšek před necelým čtvrt rokem v Prostějově definitivně uzavíral
svou vynikající dráhu aktivního hokejisty. Nyní už má jasno o budoucnost, stal se generálním manažerem
klubu pražského HC Letňany.
Nejprve se s ním dojemně loučili jak
celý klub LHK Jestřábi, tak přátelé, kamarádi i věrní fanoušci. Načež „Divoch“
zanedlouho obdržel poštou od vedení
hanáckého oddílu předčasnou výpověď
z končící smlouvy na základě zásahu
vyšší „koronavirové“ moci. A to respektovaný borec jen složitě skousával.

Každopádně nyní už je Divíšek v pohodě a má jasno o své další budoucnosti
v ledním sportu. Stal se totiž novým
generálním manažerem účastníka krajského přeboru HC Letňany, s nímž má
velmi odvážné plány. „Za rok tu určitě
budeme mít druhou ligu a v horizontu
několika let je naším cílem Chance liga.
Což by tady byla pecka. Ano, zahrnuje
to úpravy stadionu, ale s tím se počítá.
Popřípadě máme v záloze ještě jinou
variantu. Něco z naší koncepce bude
trvat týdny, něco měsíce a něco roky.
Ale věřím, že toho dosáhneme,“ říká
vždy optimisticky naladěný exkapitán
Jestřábů.
(son)

Prostějov klesl v žebříčku evropských hokejových Kam zamířil
klubů o osmasedmdesát míst až na 245. příčku… Divíšek?
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PROSTĚJOV Se začátkem června začaly ve velkém do týmu
Jestřábů přibývat posily. Poněkud ospalé období plné očekávání se tak změnilo v proud hráčů směřujících na Hanou. Jedním
z nich je nově také Tomáš Kaut. O jeho spojení s Prostějovem se
spekulovalo už před více než měsícem stejně jako o příchodu
brankáře Bláhy. V obou případech se zdroje Večerníku ukázaly jako správné a na Hanou tak směřuje také jednatřicetiletý
Tomáš Kaut (na snímku). Útočník v posledních třech letech hájil
barvy Kladna a má tak i četné zkušenosti s první ligou a extraligou. V předposledním ročníku si stanovil osobní rekord v kanadském bodování, když posbíral hned 28 čárek. Posune tuto
laťku v Prostějově?

usmívá se čerstvý přírůstek do jestřábího hnízda Tomáš Kaut

„Že jsem nejstarší? Hlavu si nad tím nelámu,“

www.
vecernikpv.
cz
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lední hokej

může se nám ozvat do zpráv. Připravíme grafický návrh a na vlastní náklady vytvoříme něco podobného jako
v tomto případě,“ uvádí fanoušci na
svém Facebooku. Zároveň dodávají,
jaké dobré skutky tím případní zájemci udělají. „Podpoříte prostějovský
hokej a zároveň bude vaše nemovitost
vypadat zase o něco lépe,“ vzkazují
fanoušci–umělci majitelům nemovitostí.
Je tak klidně možné, že se po Prostějově stále častěji budou lidé setkávat
s podobnými výtvory.
(sob)

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

Mezi Jestřáby se vrací protřelý zadák
Tomáš Drtil, jenž v Chance lize naskakoval na střídavé starty ze svého
mateřského klubu Draci Šumperk.
Hanákům pomohl v osmi střetnutích
dvěma kanadskými body za vstřelené
góly, v hodnocení účasti na ledě vykázal kladných +2. A vzhledem k tomu,
že šlo o plejera ze druhé ligy, příjemně překvapil kvalitními výkony. Proto
o něho Prostějov měl zájem, nakonec
úspěšný.
„Kdykoliv Tomáš v minulé sezóně
přijel a nastoupil za nás, byl nejlepším obráncem. Je silný na puku, má
dobrou střelu a rozehrávku, je silný
v soubojích jeden na jednoho. Dokáže přitvrdit a je využitelný v přesilovkách i oslabeních. Měl by zvednout
naše defenzivní řady. Jsem rád, že
jsme se dokázali domluvit na jednoleté smlouvě,“ spokojeně konstatoval
sportovní manažer elhákáčka Jiří Vykoukal.
Drtil se narodil 30. srpna 1990, má
devětadvacet let, měří 181 centimetrů, váží 80 kilogramů a hůl drží vpra-
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PŮVODNÍ

Novou akvizicí jestřábí letky se stal
mladý urostlý forvard František Wágner z SK Kadaň. Narodil se 7. února
1997, má třiadvacet let a levé držení
hole, měří 189 centimetrů, váží 94 kilogramů. Coby odchovanec Severočechů se v mládežnickém věku prosadil
v nedalekém Chomutově, aby tamní
juniorce pomohl v sezóně 2014/15
k zisku mistrovského titulu. V dalších
letech si pak připisoval postupně víc
a víc startů za „A“-muže Trhačů, stával
se jejich vůdčí osobností. Například
poslední ročník zakončil s bilancí 51
utkání, 29 bodů (21 + 8).
„Franta má za sebou pět roků ve druhé nejvyšší české soutěži. Je to hokejista s herním potenciálem, a když ho
podpoří obrovskou pracovitostí, tak
může myslet i výš než pouze na první
ligu. Dvacet jedna nastřílených branek
z uplynulé sezóny by pro něho měla
být hranice, kterou se bude snažit překonat. Všechno je o píli, kterou bude
schopen do hokeje vložit,“ okomentoval příchod slibné posily Vykoukal.
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vo. Většinu dosavadní kariéry strávil
v rodném Šumperku, kde hokejově vyrostl a prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Na jarním postupu tamních
mužů do první ligy měl zásadní podíl.
Kromě dresu svého mateřského oddílu
a ptačích dravců oblékal rovněž barvy
Olomouce, Havířova, Písku a během
ročníku 2012/13 Kladna společně s Jaromírem Jágrem, který se tehdy vrátil
do ČR kvůli výluce v NHL.

PROSTĚJOV Hráčská soupiska prostějovských hokejistů pro
příští prvoligovou sezónu se pomalu plní. A to hned čtyřmi
novými přírůstky, které Jestřábi představili v uplynulém týdnu.
Nejvýraznějším jménem je útočník Tomáš Kaut z Kladna, jehož
do útoku doplňují mladí forvardi z Kadaně, resp. z FrýdkuMístku (Wágner, Motloch) a zkušenější bek Tomáš Drtil, který
za LHK už nastupoval během uplynulého ročníku. A jak se
proslýchá ze zákulisí, ještě to není všechno...
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PROSTĚJOV Prostějovští fanoušci neměli v uplynulé sezóně příliš důvodů
k radosti. Nadšeně ale oslavovali každého z Jestřábů, jenž jim takové chvíle
poskytl. Jedním z těch, kteří se z přízně
diváků těšili prakticky neustále, byl
mladý brankář Daniel Huf. Dvacetiletý
brankář, který je kmenovým hráčem
Zlína, odchytal zápasy v dresu Prostějova na výbornou. Na svůj věk ukázal, že
má nakročeno přinejmenším k jedničce v prvoligovém týmu. Byl potřebnou
jistotou, předváděl kvalitní zákroky
a v brankovišti je velice pohyblivý. Přestože klub i on sám měli zájem na pokračování spolupráce, extraligový Zlín se
rozhodl ponechat si Hufa jako první
náhradu za Libora Kašíka.

yy Zatímco Jestřábům se příliš nedařilo, vám ano – máte za sebou velmi
dobrou sezónu. Vnímáte to také tak?
„Na začátku ročníku jsme řešili, kde
bych v první lize mohl chytat, kde by
mě Zlín mohl upíchnout. Byl jsem
v kontaktu s Prostějovem a říkal jsem
si, že by mi tamní situace mohla nahrát. Vyvinulo se to ale, jak se vyvinulo. Za Jestřáby chytal na začátku
Tomáš Štůrala a také Daniel Dvořák.
Nakonec mi volali z Prostějova až později, ale i tak jsem byl hodně šťastný,
že dostanu šanci. Pamatují si, že první
zápas byl s Frýdkem-Místkem. Zápas
jsme tehdy vyhráli 3:2, což pro mě
bylo taky velmi důležité. A pak už to
jelo. Chtěl bych tímto poděkovat vedení Zlína a také Prostějova za tu možnost i panu Lubinovi a Vykoukalovi za
prostor v brankovišti. Takže ano, sezóna se tak nějak vyvíjela docela dobře.“
(úsměv)
yy Byl jste tedy spokojený s vytížením v Prostějově?

„Určitě. Bral jsem to jako přípravu,
abych se dostal do formy pro případné
starty v extralize. Tam jako dvojka čekám na šanci a když ji dostanu, musím
hned předvést, co umím. Za chytání
jsem tedy byl rád. Jednu dobu jsem za
Jestřáby chytal celkem hodně zápasů.
Chtěl jsem se tedy ukázat. Byla to pro
mě výborná škola a průprava.“
yy Jak byste zhodnotil své výkony
vy osobně?
„Vždy to může být lepší, jsem ale rád,
jak to v Prostějově šlo. Sezónu předtím
jsem zde jen trénoval, tehdy mi třeba
Štefan Žigárdy, trenér brankářů, říkal,
že se mi to vrátí. Nyní jsem taky s fanoušky mohl oslavovat výhry. Celkově mi zápasy v Prostějově hodně pomohly i pro extraligu. Když jsem tak
ve Zlíně střídal Čiliaka nebo Kašíka,
nastupoval jsem úplně klidný. Věděl
jsem, že se nemám čeho bát, nebyl
pro mě vůbec problém naskočit. Pro
mě pak sezóna vyvrcholila zápasem
s Hradcem Králové, kde jsem nastou-

pil od začátku.“
yy Co říkáte na vyjádření z Prostějova, že jste byl jediný ze zde působících brankářů, o kterého měli
Jestřábi zájem?
„To opravdu nevím, jsem ale za ten zájem rád. Dnes je těžké někde najít prostor a prosadit se jako mladý brankář.“
yy Podle aktuálních informací ale
v Prostějově chytat v dalším ročníku nebudete.
„Poprvé jsem se to dozvěděl od Jiřího
Vykoukala. Musím přiznat, že s chytáním v Prostějově jsem už tak nějak
počítal. Líbilo se mi tam. Mám moc
rád i tamní fanoušky, měl jsem s nimi
dokonce nějaký rituál. Situace se ale
pořád vyvíjí. Uvidím, třeba dostanu
víc šancí ve Zlíně.“
yy Po minulém ročníku máte za
sebou také deset zápasů v extralize.
To není úplně málo.
„To ne. Před sezónou mi někteří říkali, že to celé odsedím. (směje se) Říkal
jsem si, že těm lidem ukážu! Nevěřil
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Brankáři
Ondřej Bláha
Kryštof Rochla
Obránci
Tomáš Drtil
František Hrdinka
Petr Krejčí
Jakub Matyáš
Útočníci
Lukáš Žalčík
Tomáš Kaut
Dominik Hrníčko
František Wágner
Petr Chlán
Kryštof Ouřada
Tomáš Jandus
Matěj Novák
Lukáš Motloch
1990
1989
1995
1997
1999
2000
1997
1999
1996

1990
1998
1999
1994

1992
1999

aktuální soupiska lhk
jestøábi prostìjov

Jeho role je podle Jiřího Vykoukala
vcelku jasná.
„Od Lukáše čekáme důraz, důraz,
a ještě jednou důraz, také spoustu vyhraných soubojů. Také spoustu zblokovaných střel. To ale samozřejmě neznamená, že by k tomu nemohl přidat
nějakou přihrávku a nějaké góly,“ uvedl s úsměvem na adresu nového útočníka Jestřábů Jiří Vykoukal. I on bude
na Hané působit formou celoročního
hostování.

jsem ale, že se to tak vyvine. Sezóna
byla, jaká byla. Pro někoho smolná,
pro mě ale přesně taková, jakou jsem
potřeboval. Beru ji jako velmi dobrou,
před ní by mě to přitom nenapadlo.
V extralize jsem počítal tak se čtyřmi
zápasy, beru to tedy velmi kladně.“
yy Zmínil jste prostějovské fanoušky. Co byste jim nyní chtěl vzkázat?
„Chtěl bych jim moc poděkovat, i za
tu první sezónu. Když jsme vyhrá-

li, tak už mě vyvolávali a po zápase
chtěli, abych skákal rybičku. (úsměv)
Vždycky jsem se těšil na oslavování
s fanoušky. Už jen kvůli nim jsem se
těšil na zápasy. Chtěl bych tedy fanouškům poděkovat, speciálně jedné
takové skupince, co na mě i čekala po
zápase. Oni budou vědět, o kom mluvím. (směje se) A v prvním ročníkům
mi i hodně pomohli, motivovali mě ke
zlepšování.“
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Foto: www.lhkjestrabi.cz

Zatím poslední hráčskou akvizicí je
čtyřiadvacetiletý útočník Lukáš Motloch. Tento forvard se narodil 29.
března 1996 ve Vsetíně, kde taky začínal s hokejem. Na Moravě, potažmo
ve Slezsku, zatím kromě působení
v Mladé Boleslavi strávil celou kariéru. Tu mezi dospělými dosud rozložil
mezi Frýdek-Místek a druholigový
Nový Jičín. V obou klubech 181 centimetrů vysoký a 83 kilogramů vážící
útočník také odehrál předchozí sezónu. Dařilo se mu zejména ve Frýdku-Místku, když v 51 zápasech zvládl 18
bodů (8+10). Vzhledem k tomu, že
Frýdku-Místku se příliš nedařilo, setkával se Motloch ve skupině o předkolo také s Prostějovem a svými budoucími spoluhráči.
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Dřívější spekulace se potvrdily,
Jestřábi přivedli také jednatřice-tiletého útočníka Tomáše Kauta.
Kaut se narodil 8. května 1989.
Je pravák, měří 183 centimetrůů
a váží 97 kilogramů. S hokejem
m
začal ve Žďáru nad Sázavou, zdee
ale v mužském hokeji působill
jen krátce. Dále hrál za Chrudim,
Pardubice nebo Třebíč. Posledníí
tři sezóny strávil v Kladně. Dosudd
Tomáš Kaut pravidelně pendluje mezi extraligou a první ligou.
Nyní má minimálně jednu sezónu
hostovat v Prostějově.
„Je to velmi zkušený hráč, který má za
sebou řadu extraligových startů. Je velmi dobrý na buly, což potvrdil i nyní
v extraligovém Kladně. Myslím si, že
svou bojovností a přístupem dokáže
strhnout celý tým – a je využitelný do
všech herních situací,“ vyjádřil se na
jeho adresu Jiří Vykoukal.

.DXWSŐLäHO
QD
D
]-iJURYD.ODGQD

Dorazili zkušení borci i talentované mládí
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„S chytáním v Prostějově jsem počítal!“
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PROSTĚJOV Skvělá chorea, výborná kulisa pro hráče. Tím byli až
do poloviny uplynulé sezóny dlouhodobě známí prostějovští fanoušci. Zároveň si udělali jméno jako
skvělí výrobci graffiti. Jak ukázali
veřejnosti, i toto umění může mít
své kouzlo. Ultras Jestřábů se v minulých dnech pochlubili hned několika svými díly.
A dokonce vyzvali veřejnost, aby
jim pomohla najít další vhodné plochy. „Pokud by měl někdo volnou či
nevábně vypadající zeď nebo garáž,
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PROSTĚJOV O tři měsíce později oproti původnímu plánu se
uskuteční slavnostní vyhlášení
16. ročníku tradiční ankety Sportovec města Prostějova. Nejlepší
jednotlivci i kolektivy za celý minulý rok měli být původně oceněni 20. března v Národním sportovním centru Prostějov. Místo
zůstává zachováno, novým termínem je pátek 19. března.
Asi každému musí být jasné, že důvodem tehdejšího odložení akce
byla epidemie koronaviru, která
zasáhla v podstatě celý svět včetně
České republiky. „Nechtěli jsme
však vyhlášení naší ankety hned
úplně zrušit, to by byla škoda.
Naopak jsme se rozhodli počkat
na vývoj zdravotní situace, což se
ukázalo jako rozumné řešení. Nákazu se podařilo v ČR dostat pod
kontrolu a každoroční setkání špičkových sportovců tak můžeme se
zpožděním zorganizovat,“ těší předsedu pořádající Sportovní komise
při Radě města Prostějova Miloše
Sklenku.
Příští pátek budou dekorováni laureáti v následujících kategoriích:

V nominaci
i Kopáčová
a Dvořáčková

během prvních dvou týdnů nově
přeplánované přípravy, konkrétně
od 8. do 12. června a následně hned
od 14. do 16. června. Češky tak na
hanácké půdě odtrénují dohromady osm dní, načež se přesunou do
Jablonce nad Nisou (21. až 26. 6.),
Pelhřimova (20. až 24. + 26. až 31.
července) a Jindřichova Hradce
(3. až 7. srpna).
Cílem je postupně se nachystat
v rámci možností co nejlépe na
úvodní část kvalifikace Mistrovství
Evropy žen 2021, kdy od 15. srpna do 6. září naše reprezentantky
změří síly ve skupině F s Bosnou

a Hercegovinou, Slovinskem a Lotyšskem. „Všichni máme za sebou
velmi složité i náročné období, teď
už snad bude po všech stránkách
lépe. Každopádně jsme za daných
podmínek hledali vhodné místo,
kde začít naši přípravu. A mám radost, že společnou práci můžeme
zahájit právě v krásném prostředí
Národního sportovního centra
Prostějov,“ uvedl hlavní trenér českého nároďáku volejbalistek Giannis Athanasopoulos.
Na úvodní sraz nominoval některé
zkušenější plejerky
rky i celou řadu mladých nadějí. K nim se řadí rovněž
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V uplynulém ročníku UNIQA extraligy ČR se
prostějovské volejbalistky staly jedním z nejpříjemnějších překvapení celé soutěže. Zpočátku
senzačně vedly tabulku, potom dlouho držely vynikající třetí příčku a nakonec v předčasně utnuté
sezóně obsadily stále výbornou čtvrtou pozici.
Což při konkrétním složení jejich hráčského kádru bylo víc, než se dalo očekávat.
Dílčí úspěch si bohužel vybral svou daň tím, že některé opory družstva dostaly finančně výhodnější
nabídku odjinud a vyslyšely ji. Nejen z tohoto důvodu se kvalitně šlapající kolektiv z poloviny obměnil, z obvyklé základní sestavy 2019/20 dokonce zůstaly jen dvě plejerky. Tím pádem se spousta
věcí musí budovat zase od základů.
Přesto věřím, že i v novém extraligovém ročníku může věkově mladé vékáčko plnit roli dravé
štiky útočící na papírově silnější favoritky. Absenci zvučných jmen na soupisce totiž Prostějovanky znova půjdou vynahradit jinými přednostmi: týmovou soudržností jednotné party,
maximální bojovností i každodenní společnou
prací na vlastním zlepšování pod vedením špičkového kouče. Takový potenciál rozhodně dál
mají.
Český nohejbal si v posledních týdnech prošel
mnoha peripetiemi, než přece jen dospěl k tomu,
že se letos bude závodně hrát. Soutěže o uplynulém víkendu konečně odstartovaly, a byť nejde
o klasické ligy, nýbrž o speciálně zavedený Ligový
pohár, buďme rádi za další vzlétnutou vlaštovku
oživovaného sportovního dění.
Nová soutěž je rozdělená do Divizí podle síly
jednotlivých týmů. Před muži Sokola I Prostějov se na základě podaných přihlášek otevřely
dvě možnosti. Buď jít do nižší Divize 3 s menší kvalitou protivníků a velkou šancí bojovat
o prvenství, či vzít výzvu o připojení k top
Divizi 1 s elitními soupeři, leč také hrozbou
samých porážek.
Do hry navíc vstoupil i fakt, že při schopnostech
současného mančaftu TJ byl třetidivizní triumf
naprosto reálný, což by znamenalo získané prize-money ve výši několika desítek tisíc korun.
Přesto nohejbaloví kluci z Hané vyměnili tuhle
příjemnou vidinu za historickou šanci, ba přímo
touhu opakovaně poměřit své síly s nejlepšími
plejery ČR z renomovaných oddílů Modřic, Karlových Varů a Vsetína. Tomu se říká mít srdce
sportovce na správném místě!
Díky příznivému vývoji nákazy koronaviru
v České republice se život u nás postupně vrací každým týdnem víc a víc k normálu. Přesto
zůstává COVID-19 logicky hlavním tématem
neustálých debat i rozborů, neboť některá omezení dál přetrvávají. A lidé mezi sebou řeší, zda
je to skutečně potřeba.
Roušky už zaplaťpánbůh nemusíme nosit ani
venku v nastupujících letních vedrech, ani při
sportování kdekoliv. Co se však právě sportu
týče, hojně se teď řeší povolený přístup dosud
jen zanedbatelně nízkého počtu diváků na
znovu rozjeté fotbalové soutěže. Ty tak běží ve
smutně a nezvykle komorní atmosféře, když by
při rozlehlosti hledišť především prvoligových
stadionů určitě nemusely.
Pokud by se již nyní v ochozech pod otevřeným
nebem rozprostřela například desetina (nebo
i pětina) fanouškovské kapacity toho kterého
stánku, jsem pevně přesvědčený, že by ani náhodou nehrozilo větší zdravotní nebezpečí než
v případě kin či divadel obsazených každým druhým sedadlem. Chápu opatrnost epidemiologů,
ovšem je potřeba řídit se zdravým rozumem
v dané konkrétní situaci.

Do nejvyšší české
ké soutěže přišel před
rokem z americké
ké NCAA. Předchozí čtyři sezóny strávil
trávil na prvodivizní
americké univerzitě
rzitě Fordham, kde
ve svém seniorském
kém roce doručoval
v průměru 3,6 bodu za 14 minut.
„Po návratu ze Spojených států
se s naší ligou seznámil
eznámil docela
rychle. Ani pro českého hráče to není snadné,
né, když čtyři
roky hraje v zámoří.
moří. Vyrovnal
se s tím dobře, další sezóna by
měla být ještě lepší,“
epší,“ míní Benáček.
1$'ð(1Ì963(1Ì=(

dalšího poctivého hráče, který umí
vystřelit, současně umí kvalitně
bránit a doskočit míč,“ přibližuje
Pekárka trenér BK Olomoucko
Predrag Benáček.
V minulé sezóně bývalý mládežnický reprezentant patřil mezi nejvytíženější hráče Královských Sokolů.
Na palubovce strávil v každém zápase téměř třicet minut a byl čtvrtým
nejlepším střelcem týmu s průměLadislav VALNÝ
rem 11,8 bodu na zápas. Současně
„Možnost využití hráče na více byl třetím nejlépe doskakujícím hrápozicích se vždy hodí. Získali jsme čem Hradce.

PROSTĚJOV Dalšího českého hráče do svého kádru získal BK Olomoucko. Vedení klubu se domluvilo
na smlouvě s Davidem Pekárkem,
který v minulém ročníku Kooperativy NBL hrál po svém návratu ze Spojených států amerických za Královské Sokoly z Hradce Králové. Křídlo,
které měří 201 centimetrů, může nastupovat i na pozici číslo čtyři.

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

Nejčtěnější
regionální periodikum
chystá inovaci svého webu
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dvě zástupkyně domácího VK Prostějov: jednadvacetiletá univerzálka
Gabriela Kopáčová a teprve devatenáctiletá nahrávačka Klára Dvořáčková! „Kopy se sice potýkala se zdravotními problémy, ale říkala, že na
repre už bude fit a plně připravená.
Totéž platí pro Klárku, která se pro
změnu musela učit na maturitu. Obě
se do národního týmu moc těší,“
sdělil kouč prostějovského mančaftu
Lubomír Petráš.
Ze soustředění národního
týmu žen ČR v NSC PV vám ve
Večerníku samozřejmě přineseme podrobnou reportáž.

Na křídlo přichází z Hradce Králové Davidd Pekárek!

Právě v místním Národním sportovním centru totiž dnes, tj. v pondělí 8. června, odstartuje úvodní
soustředění letošního roku. Nejlepší hráčky ČR zde najdou azyl

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Pandemie koronaviru zrušila spoustu sportovních
soutěží včetně Evropské ligy volejbalistek 2020. Zapříčinila také
odložení plánované přípravy národních výběrů všech zemí, které
začínají až v těchto týdnech. Důležitým místem pro ženy České
republiky přitom je Prostějov.
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Sportovec města Prostějova, Talent
roku, Tým roku, Mládežnický tým
roku, Trenér roku, Trenér mládeže roku, Neprofesionální sportovec roku, Sportovní událost roku,
Cena Sportovní komise, Cena fair
play – Sportovní srdce, Síň slávy
prostějovského sportu a Sportovní
hvězda prostějovských médií. Součástí ankety je rovněž Fotosoutěž
pro zástupce široké veřejnosti.
Podrobnou pozvánku přineseme v příštím vydání Večerníku.
(son)

poznáme příští pátek

SPORTOVCE v Prostějově!

holkama se v podstatě
odstatě každýý
rok potýkáme s menším počtem
m
hráček, nyní by see situace mohlaa
zlepšit. O kvalitě nemluvě,“ raduje se trenér prostějovských
ějovských korff
balistů David Konečný.
ečný.
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NEJLEPŠÍ Volejbalová reprezentace žen ČR

PROSTĚJOV Uplynulá sezóna korfbalu sice byla kvůli koronaviru předčasně
ukončena a bohužel zůstane nedohrána, ale příští ročník 2020/21 může „A“tým SK RG Prostějov už teď vyhlížet s velkým očekáváním. Získal totiž špičkovou posilu pro ženskou část družstva, když se do hanáckého oddílu po čtyřech
letech vrací klubová odchovankyně a reprezentantka ČR Lenka Faltýnková!

„Leňa je jednou z nejlepších českých korfbalistek, a to v posledních letech dlouhodobě i stabilně.
Samozřejmě jsme moc rádi, že se
rozhodla jít zpátky domů, pro nás
znamená výrazné posílení. Mezi

VRACÍ SE FALTÝNKOVÁ!

MAREK SONNEVEND
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VELKÁ KORFBALOVÁ POSILA:
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Pondělí 8. června 2020

sport

Foto: Facebook

tokrát nestačil pouze na Daniela Turka
z Israel Cycling Academy a Martina Stočka, mistra republiky v MTB maratonu.
„Byl to hezký závod. Měl jsem docela
čerstvé nohy, ale ze začátku jsem si jel
svoje tempo a až od poloviny začal
přidávat, nicméně vedoucí dvojice už
byla odjetá. Nakonec jsem zůstal osamoceně na třetí příčce, kterou jsem si
hlídal. Myslím, že to mohlo dopadnout ještě lépe, kdybych nasadil dřív.
Uvidíme, jak si povedu příště. To se
však pojede jen do kopce, což není trať
pro mě. Pokud přesto budu na startu,
nechám tam všechno,“ uvedl Bárta.
Šestý muž v cíli premiérového klání
série Karel Tyrpekl na stupně vítězů
nedosáhl, ovšem za sebou nechal jména jako Karel Vacek nebo Jan Škarnitzl.
„Jsem rád, že svaz přišel s takovouto
alternativou a mohli jsme si zasoutěžit
aspoň virtuálně. Je ale samozřejmé, že
závodní atmosféru nelze zcela nasimulovat. Proto se už těším, až konečně
porovnáme síly na silnici.“ (jl, son)

PROSTĚJOV Dva měsíce karantény, následně tři týdny trénování. A nyní první závody. Začátek
června přinesl kromě jiného také
klání atletů po celé České republice. Zapojil se samozřejmě i klub
Atletika Prostějov. Jeho sportovci
se pak představili na domácí půdě
a ukázali se také na dalších místech kraje.
Po pondělním ´Spolu na startu´
proběhly o den později závody přípravek a 1. kolo krajského přeboru,
které se konalo taktéž v Prostějově.
Ve středu se předvedli starší žáci
v Olomouci a ve čtvrtek zajížděli
svěřenci prostějovských trenérů do
Šumperka. „Zde byli kluci druzí
a děvčata pátá,“ vyzdvihl čerstvé
úspěchy Milan Čečman, předseda
prostějovského AK.
„Účast byla velká. Až to překvapovalo. Naplnili jsme startovní pole
a to přesto, že některé jiné kluby
braly jen čtyři pět dětí. Trochu jsme
se obávali, že naši závodníci odvyknou od tréninku, od pohybu. S potěšením ale můžu konstatovat, že
tomu tak není,“ přidal další z představitelů Dalibor Ovečka. Ten se
také pustil do hodnocení výsledků.
Velké zemětřesení podle něj nena-

*WT¾FQ\¾XQF÷PÊtONCFÊCVNGVKCCVNGVM[X[TC\KNKPCVTCV÷2QRTXÆQFMQTQPCXKTW

stalo. „Dostali jsme se na naše obvyklé pozice. Olomouc je tradičně
nejsilnější s velkým počtem atletů
a my se pereme se Šumperkem,
Šternberkem a Přerovem,“ sděluje Ovečka. Na dotaz, který výkon
by nejvíce vyzdvihl, s odpovědí
neváhal. „Ukázal se Jan Závodský,
který patří ve své kategorii k nejlepším sprinterům na 60 a 150 metrů
v České republice. Minulý týden
navázal na své předešlé výkony.
Velmi dobře si ale vedlo celkově
družstvo žáků a chválím samozřejmě všechny, kteří se snažili,“ vzkázal
Dalibor Ovečka.
(sob)

Foto: Facebook

na řadě míst kraje

Prostějovské naděje závodily

PROSTĚJOV Po dlouhé době
zazněl na prostějovském velodromu startovní výstřel. Pandemii koronaviru prodloužené
čekání utnuli ve středu 3. června
cyklisté mládežnických kategorií, kteří poměřili své síly v rámci Moravského poháru na dráze.
A členové domácího týmu Tufo
Pardus Prostějov patřili k nejúspěšnějším!
Ještě den před závody na Hané hostilo úvodní Moravský pohár Brno,
kde se prostějovští jezdci letos vůbec poprvé postavili na start dráhového klání v omniu, aby jej hned
proměnili v několik pódiových
umístění. Mezi kadety se podařilo
zvítězit Matyášovi Koblížkovi, v kadetkách obsadila druhou příčku
Patricie Müllerová, stejně jako mezi
juniorkami Gabriela Bártová. „Na
našich mladých bylo vidět, že už se
na závody opravdu těší. Předcházelo jim týmové soustředění, kde
ukázali, že v karanténě opravdu ne-

zaháleli. Jsem rád, že do toho šli od
začátku naplno a dokázali svou výkonnost zúročit,“ hlásil spokojeně
trenér talentů Tufo Pardus Martin
Cetkovský.
Na domácí půdě pak jeho svěřenci
svou bilanci z předešlého dne ještě
vylepšili. Patricie Müllerová kategorii

kadetek tentokrát ovládla, kadetům
dominovali vítězný Pavel Novák a stříbrný Matyáš Koblížek. Mezi juniorkami obsadila znovu druhou pozici Gabriela Bártová a na bednu se probojoval
také Josef Otta, který získal bronz.
Další díl Moravského poháru se
pojede už ve středu 17. června

a zároveň bude Mistrovstvím Olomouckého kraje. Na start se opět
postaví mládežnické kategorie od
žáků po juniory.
Akce se konala za finanční podpory
Olomouckého kraje, statutárního
města Prostějov a Nadace ČEZ.
(jl, son)
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dráhovými závody
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áš Koblížek a kadetka Patricie Müllerová,
bronz přidali mladší žák Matěj Dedek,
starší žákyně Karolína Richterová, kadet
Radovan Štec i kadetka Eliška Grulichová.

=ODWRDEURQ]
ním Toskánsku. Bruno Stoček skončil
7\USHNOS½WÙ
ELNURVDÔÕY3DUGXELFÉFK
tentokrát osmý, minule bronzový Tomáš
YRQOLQHYÙvODSX
Bárta dojel desátý a nováček elitní katego- Novou sezónu 2020 se zpožděním rozjela také adrenalinová disciplína BMX,
Ještě nikoliv venku v akci, ale na trena- rie Jakub Hník třináctý.
a to tradičními kontrolními závody režérech proběhl druhý díl on-line série
6HGPPHGDLOLVWÕ
prezentace ČR v Pardubicích. Bikrosaři
silničních závodů eGP Českého svazu
YNUDMVNÅÄDVRYFH
Prostějova tam vyrazili v počtu sedmi,
cyklistiky. Tentokrát šlo o velmi náročný
výstup na vrchol Mt. Ventoux, což bývá Prvním podnikem konaným přímo v „te- aby se domů vraceli se dvěma medailev reálu součást nejslavnějšího etapového rénu“ pod širým nebem bylo Mistrovství mi. Postarali se o ně Martin Žerava soklání Tour de France. Na ergometrech Olomouckého kraje v silniční časovce. botním triumfem mezi muži nad 40 let
zvládl z prostějovských zástupců drsné Uskutečnilo se v okolí Jeseníku pro všech- a jeho syn Filip Žerava (kadet) třetí pozipřevýšení nejlépe Karel Tyrpekl, když ny mládežnické kategorie a členové a člen- cí rovněž v sobotu, o den později skončil
v silné konkurenci profi účastníků obsadil ky Tufo Pardus při něm vybojovali sedm šestý. Stejného umístění dosáhli v mládežhodnotné páté místo. A navázal na šestou cenných kovů. Zlato získala juniorka Ane- nických kategoriích i Štěpánka Fremlová
příčku z úvodního měření sil ve virtuál- ta Lochmanová, stříbro brali kadet Maty- a Jiří Šustr.
(son)

PROSTĚJOV Jedním ze sportů, který se v České republice po koronavirové pauze už opět rozjel k soutěžní činnosti, je cyklistika.
Obnoveného závodního režimu bohatě využívají i jezdci Tufo
Pardus Prostějov, a to hned na několika různých frontách.
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Cyklisté Tufo-Pardus se dokázali prosadit na trenažéru, silnici i v BMX terénu

PROSTĚJOV Květnová situace pořadatelům ještě neumožnila uspořádat
závody Českého poháru na silnici.
Proto přišel Český svaz cyklistiky
s možností postavit se na start virtuálních klání, čehož jezdci s chutí využívají. Na své trenažéry usedli také tři
členové týmu Tufo Pardus Prostějov
při eGP ČSC – Toskánsko.
V konkurenci 236 registrovaných
účastníků ze 23 zemí včetně předních
profesionálů ČR si nejlépe vedl Tomáš
Bárta, který obsadil vynikající třetí místo. Skvěle mu sekundovali také celkově
šestý Karel Tyrpekl i nováčci týmu Filip
Řeha (devátý) a Bruno Stoček (patnáctý). Závod se jel na 38,7 kilometru dlouhé trati a měl zvlněný profil, vyhovoval
tedy především klasikářům. A rozhodně nebyl jednoduchý.
„Platforma Rouvy navíc aktérům simuluje autentické prostředí: přestože jeli na
trenažéru ve svých domovech, aspoň na
chvíli se mohli přenést do Toskánska.
Naši měli možná trochu výhodu, protože jsme tam byli na soustředění, takže
je to pro ně známý terén,“ řekl sportovní
ředitel týmu Michal Mráček. „Tento
typ závodů je velmi specifický. V podstatě se jedná o časovku, každý jede na
maximum a za své, neschová se v pelotonu, není prostor taktizovat... Proto
jsem velmi rád, že se s tím takhle poprali
a ukázali dobrou formu.“
Úřadující mistr republiky na silnici ve
věkové kategorii U23 Tomáš Bárta ten-

na trenažéru

ZÁVODU

Bárta má medaili z cyklistického

opět postavili na start, celému národu
jasně ukázali svou touhu sportovat. I za
složitějších zdravotních podmínek, byť
se teď situace zlepšuje,“ zdůraznil předseda místního AK Milan Čečman.
Aktérům závodů konaných na Den
dětí odpoledne přálo příznivé počasí,
neboť převážně svítilo slunce a účastníkům vál do zad vítr, chvílemi dost
silný. Ke sprinterskému ideálu možná
chybělo ještě větší teplo, což ale všichni hravě vynahradili maximálním zápalem i nadšením.
(son)
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PROSTĚJOV Téměř dvě stovky závodníků a závodnic všech věkových
kategorií zápolily první červnový den
na stadionku RG a ZŠ města Prostějova v rámci klubového mítinku AK
Prostějov, který patřil do celostátního
projektu Spolu na startu. Tím česká
atletika na 173 místech ČR v jediný
den znovu obnovila svou soutěžní
činnost po koronavirové epidemii.
V hanáckém městě se sprintovalo při
bězích na 60 a 150 metrů. A byť výsledky nebyly prvořadé, bojovalo se o každý
metr. „Podstatné je, že se atletky a atleti
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Atletický projekt Spolu na startu přilákal
v Prostějově k účasti skoro dvě stě zájemců
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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 covid-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 osmém kole tedy za období
27. dubna až 3. května. 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 mí-

-$.6(0µl(7(=$32-,7"

V krajském přeboru zaznamenali
asi nejcennější vítězství sezóny
fotbalisté FC Kralice na Hané
lupem 2:1 u silných Bohuňovic,
naopak po dlouhé době nebodovala druhá Lipová 1:2 ve šlágru
na půdě prvního Šternberka. To
v I.A třídě Koničtí sesadili lídra
Brodek u Přerova stejným výsledkem a vzali si zpět třetí místo na
úkor Čechovic, jež zmákly derby
v Kostelci až po penaltovém rozstřelu.
V I.B třídě nepolevuje rozjetý
Pivín, tentokrát smázl Tovačov
3:1. A ve druhé skupině se blýskla Haná Prostějov udoláním také
vedoucího Dubu nad Moravou
3:2 po penaltách. Okresnímu
přeboru stále kralují pevnou rukou Vrahovice, čerstvě schruply
Držovice 3:1. Ve III. třídě A šlo
do trháku duo Nezamyslice a Olšany, grupu B nejnižší soutěže
mají pod palcem Kladky se Ptením.
Čtěte Večerník, a pokud chcete,
do naší VLV se aktivně zapojte!
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Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...
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chystá inovaci svého webu

UŽ BRZY!

¤HVNÙ%URGs9VHWÉQ%
–
6WDUW3UDKDs=UXÄ6HQHF
–

3URVWÈMRYs3OD]\
–

6. kolo
¤DNRYLFH%s0RGÔLFH%
–

9VHWÉQ%s6WDUW3UDKD
–
=UXÄ6HQHFs¤HVNÙ%URG
–

3OD]\s¤DNRYLFH%
–

5. kolo
0RGÔLFH%s3URVWÈMRY
–
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2TčD÷åP¾VCDWNMCRQMQNG
RTQNGRwÊQTKGPVCEK 
$QJWPKEG
   
+XCPéKEG
   
6GNPKEG
   
-WąKO
    
8/G\KąÊéÊ     
-QUVGNGE
   
·LG\FW$TPC     
/CNQO÷ąKEG$     
$TPQ$
   
1NQOQWE    
2TQUV÷LQX   

–

2ORPRXFs3URVWÈMRY

–

¶MH]GX%UQDs7HOQLFH

–

.RVWHOHFQ+s,YDQÄLFH

–

Kuøim – Velké Meziøíèí

–

0DORPÈÔLFH%s%UQR%

Ètvrtfinále – 3., 4., 5.,
6. a 7. zápasy sérií
Dìèín – Nymburk
–
Dìèín – Nymburk

ƑƏƐƖņƑƏŊƑƏĺhoѴo
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–

6ODWLQLFHs0RU%HURXQ
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–
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–
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–

/HvWLQDs+DQ½3URVWÈMRY
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t$QJWPKEG6GNPKEGt1NQOQWE
$TPQ$t·LG\FW$TPC
&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
$QJWPKEG
   
+XCPéKEG
   
6GNPKEG
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8/G\KąÊéÊ     
-QUVGNGE     
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/CNQO÷ąKEG$    
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1NQOQWE    
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ŋƑĺ&ࡡƑƏƐƖņƑƏ

ܬ, ܬ

rou 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 osmý 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 8. kola
Virtuální ligy Večerníku je v pátek
12. června ve 20.00 hodin.
Snad vám tato naše nová
soutěž přinese co nejvíc
příjemné zábavy!

MISTROVSKÝ
TITUL!

www.vecernikpv.cz

naše soutěž
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4CFUNCXKEG
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13. Šternberk B
4 0 15 26:61
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$TQFGMW-QPKEG0÷OéKEGPCF*CPQWt6KwVÊP
 $TQFGM W 2TQUV÷LQXC t &QDTQOKNKEG  RQ
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t8GNMÚ6ÚPGERQRGPCNV¾EJ*CP¾2TQUV÷LQX
t&WDPCF/QTCXQWRQRGPCNV¾EJ/QTCXU
MÚ $GTQWP t .GwVKPC  ,GUGPGE t 5NCVKPKEG
RQRGPCNV¾EJiVGTPDGTM$t-QåWwCP[
8GNM¾$[UVąKEGt5OTåKEG
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&QRQéÊVCP¾VCDWNMCRQMQNG
1. Šternberk
21 0 1
67:21
.KRQX¾
   
3. Medlov
15 0 7
52:33
·UVÊ
   
5. Litovel
14 0 8
38:33
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,GUGPÊM
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-TCNKEG
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&QNCP[
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2. Brno
16 5 3
53:23
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*-T¾NQXÆ
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2TQUV÷LQX
   
6ąKPGE
   
.ÊwGÿ
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%JTWFKO
   
8NCwKO
   
8CTPUFQTH
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zem, přesto sklidily aplaus věrných
příznivců. V taktéž nesmírně dramatické finálové sérii dosáhly poprvé
v dějinách na ligové zlato Šelmy Brno
nejtěsnějším zápasovým poměrem
3:2 nad obhájkyněmi z Olomouce.
Basketbalisté BK Olomoucko parádně
rozjeli play-off Kooperativa NBL mužů
2019/20. Vítězně zvládli oba úvodní
čtvrtfinálové mače na vlastním hřišti
s Pardubicemi, nejprve 89:83 a poté
o fous 87:85. Do vedení 2:0 v ostatních
sériích šli i všichni další favorité Nymburk, Opava a Svitavy.
Finálovými bitvami vyvrcholila hokejová Chance liga mužů ČR 2019/20.
Nic náhodě neponechali dle očeká-

2TQUV÷LQX
&÷éÊP
·UVÊ
2N\Gÿ
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Výtečnou formu znova potvrdili nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov působivým přemožením loni ještě extraligového Startu Praha v dalším dějství 1.
ligy družstev mužů ČR 2020. Nesmírně bojovní Hanáci urvali výhru 6:4
a ze třetího postu atakují absolutní čelo
tabulky!
Náš přehled zakončíme fotbalem, kde
muži 1.SK Prostějov prodloužili svou
neporazitelnost remízou 1:1 v Chrudimi. Udrželi tím osmý flek, sestup
jim už reálně nehrozí. Na opačném
pólu vede pardubická štika těsně před
favorizovanou Zbrojovkou Brno,
s mírným odstupem je pronásledují
Dukla Praha a Jihlava.

&uࣂ;m࣐
výsledky

vání borci Motoru České Budějovice,
kteří obrátili třetí utkání série v Přerově z 0:2 na 3:2, vzápětí Zubry skolili i napočtvrté 4:2 a celou vyřazovací
částí soutěže tudíž profičeli bez jediné
prohry. Šlo o stylové potvrzení jejich
hegemonie z dlouhodobé fáze.
Atraktivní derby bylo na programu ve
2. lize házenkářů 2019/20. Tabulkově
poslední TJ Sokol II Prostějov podlehl
rivalům TJ Sokol Kostelec na Hané HK
poměrem 23:26, čímž se hosté posunuli na šestou pozici průběžného pořadí
o jediný bodík za čtvrtou příčkou. Jako
většinou se strhla menší mela a domácí
doplatili na dvě červené karty, zatímco
hákáčko gólově táhl Lukáš Varhalík.

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƕĺ

Korfbal je sice málo známý sport, ale
Prostějovu přinesl obrovskou radost.
Místní tým SK RG totiž vybojoval svůj
premiérový titul mistrů republiky, když
v domácím finálovém duelu extraligy
dospělých ČR 2019/20 před fanoušky

– FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

zaplněným a bouřícím hledištěm haly
RG a ZŠ města PV porazil favorizované Brno 22:18! Od té chvíle se slaví
až doteď, prostějovští korfbalisté si vychutnávají historickou euforii.
Blizoučko velkému úspěchu se ocitly
rovněž volejbalistky VK Prostějov.
V rozhodujícím střetnutí o 3. místo
v UNIQA extralize žen ČR 2019/20
na palubovce Olympu Praha dvakrát
srovnaly setové manko, aby během
soudného tiebreaku neustále vedly.
Až do zlomového stavu 12:14 v jejich prospěch, kdy neproměnily dva
mečboly a vzápětí soupeřky otočily
na 16:14. Heroická snaha mladých
Hanaček tak nebyla odměněna bron-

v týmových sportech s účastí družstev Prostějovska

PROSTĚJOV Virtuální liga Večerníku, v níž hlasuje část naší
redakce a sportovní nadšenci z řad široké veřejnosti, dospěla
k magické sedmičce proběhlých kol.Všichni společně jsme určili
výsledky 7. 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

Volejbalistky skončily strašně smolně čtvrté, basketbalisté
skvěle rozjeli čtvrtfinále a házenkářské derby patřilo Kostelci

KORFBALISTÉ ZÍSKALI HISTORICKY PRVNÍ

40
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SOKOL
MOSTKOVICE

„V Třinci se nám utkání

I v Klenovicích se trénuje od začátku uvolnění, tréninky probíhají dvakrát týdně. Za sebou
mají stále ještě úřadující mistři I.B třídy také
první přáteláky. „Na úvod jsme porazili kralickou rezervu šest jedna, předminulou sobotu
jsme hráli s Plumlovem (3:4), a tu uplynulou
proti Otaslavicím (6:2). Dále uvidíme, zda
budeme něco domlouvat. Podle mého ná-

SOKOL KLENOVICE
SO
NA HANÉ

SOKOL
OTASLAVICE

zoru letní pauza nebude moc dlouhá a nová
sezóna začne brzy,“ myslí si trenér Klenovic
Vladimír Horák. Soupiska v Klenovicích by
do nové sezóny žádných změn doznat neměla. „Obměna kádru nás určitě bude postupně
čekat, ale na letošní podzimní sezónu to určitě
nebude. Máme široký kádr a věřím, že navážeme na úspěšné roky,“ doplnil Horák.

HŘIŠTĚ

PROSTĚJOV Už v úvodu jarních
měsíců prezentovalo vedení města plán rekonstrukce fotbalového
hřiště v areálu SCM Za místním
nádražím v Prostějově tak, aby
odpovídalo regulím druhé nejvyšší soutěže F:NL. Rozšiřovat
se má divácká kapacita stadionu
a v plánu je i vyhřívaný trávník či
umělé osvětlení.
Minulé úterý však v této souvislosti
radní projednávali bod programu
s nepříliš optimistickým materiálem.
Šlo o vyloučení dodavatele a zrušení
zadávacího řízení na zpracování studie a projektové dokumentace pro
rekonstrukci zmíněného stadionu.
Večerník tedy zajímalo, o co šlo a zda
tato záležitost nebude mít nějaký neblahý vliv na celkovou investici.
„V zadávacím řízení jsme obdrželi
dvě nabídky, vítěz bohužel ze soutěže
odstoupil podle zákona o veřejných
zakázkách. Druhý v pořadí ovšem
nabídl cenu, která se lišila v řádech
sta procent. Proto jsme přistoupili
k tomuto kroku, tedy zrušení zadávacího řízení, a zakázku budeme
soutěžit opětovně a s rozdělením do
etap tak, abychom nabídli možnost
přihlásit se více subjektům a tím vysoutěžit pro město výhodnější cenu.
Vzhledem k časovému posunu všech
plánovaných akcí v důsledku koronaviru v rámci celé republiky nebude
nic ohroženo,“ odpověděl na dotazy
Jiří Rozehnal, náměstek primátora
pro stavební investice v Prostějově.
(mik)

rekonstrukce

na studii

yy V minulosti jste míval různé
obtíže. Jak se po nucené přestávce
cítíte po fyzické stránce?
„Abych řekl pravdu, nějaké zdravotní problémy mám dosud, pořád
s tím nějak bojuji. Na zápasy ale
nachystaný jsem, takže uvidím, jak
budu vypadat v tomto hektickém
období. Nezbývá než si přát, abych
zdravotně vydržel co nejdéle.“
yy Když se ještě vrátíme k oné pro
fotbalistu smutné době individuální přípravy, jak jste ji vy sám
prožíval?
„Tím, že bylo více času, jsem se
mohl věnovat malému synovi, kterého při standardních trénincích
vídávám spíše k večeru. Navíc ještě
během dne chodí spát, takže času
s ním si běžně moc neužiji. To se
právě v době karantény změnilo
a jsem za to rád.“
yy Jak hodnotíte utkání v Třinci,
odkud jste si přivezli bod za bezbrankovou remízu?
„Myslím, že jsme je vcelku zvládli
dobře. Od Třince jsem osobně očekával přece jen lepší předvedený
výkon, ale díky naší hře jsme domácí do ničeho vážnějšího nepustili.

Tomáš
KALÁB

EXKLUZIVNÍ
UZIVNÍ
rozhovor
or
pro Večerník
černík

Herně jsme, myslím, vypadali
lépe, domácí
mácí hrozili hlavně
ze standardních
dardních situací, poo nichž si
vytvářelii šance.
Řekl bych
spravedlivá
dlivá
remíza, ale
za výkon
kon
jsme se
rozhodně
ně
nemuseli
eli
stydět.“
yy
V úvodu
du
utkání jste
ste
měl několik
kolik
dobrých
h příležitostí,
í, můžete je
přiblížit?
t?
„Měl jsem
em první střelu
na gólmana,
ana, kdy mi to
nachystal
al Milan Lutonský, pak ještě při
nějakýchh standardních situacích.
uacích.“
yy Ve středu
tředu zálohy
jste se sešli
ešli s Janem
Polákem,
m, byla to
náhoda se dvěma
defenzivnějšími
vnějšími
hráči?
„Ohledně
ně taktických
záměrů byste se musel zeptat trenéra, každopádně mi nepřišlo, že bychom do
Třince jeli především bránit. Ale herně se nám to tam celkem povedlo.“

PROSTĚJOV Do týmu přišel před lety
ty především na post
stopera, během angažmá v eskáčku si ovšem Martin Sus
tními peripetiemi,
(na snímku) prošel různými zdravotními
nění v základní sekteré omezovaly jeho možnosti uplatnění
stavě. Poslední dobou je zařazován spíše na místo defenzivního záložníka, kde nastoupil také
aké v Třinci. A hned
omácího brankáře.
vyslal první nebezpečnou střelu na domácího

3ċ('3/$71e
608 960 042

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

yy Vnímáte jako hráči
na trávníku zatím
platná omezení co
do počtu diváků?
„Rozdíl oproti plným tribunám se při
zápase určitě nedá
přehlédnout. Atmosféře to zajisté nepřidá,
ale co se dá
dělat.“

řízení soudí univerzálál eskáčka Martin Sus
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FORTUNA NÁRODNÍ LIGA

FOTBAL

„Hlavně ať už nepřijde nic neočekávaného
a je vše v pořádku. Scházíme se poslední
dva týdny, snažíme se především naladit
kondičku, abychom se do ní znovu dostali. Z hráčů bude potřeba shodit ty kila
navíc,“ říká s úsměvem trenér Jesence Petr
Tichý. Před dvěma týdny je navíc čekal
první přátelák proti Jaroměřicím. Jak bude
v následující sezóně vypadat kádr, si zatím
netroufá odhadnout. „Budeme nejspíše
registrovat příchody i odchody. Takže
uvidíme, jak to dopadne, až si kádr trošku
sedne, a pak budeme moudřejší,“ dodal
lodivod.

YtFHYKODYQtPNXSyQXQDVWU

7íLQHF3URVWĨMRY
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Smržice mají zatím za sebou dva přípravné zápasy, remizovaly 1:1 s Mostkovicemi
a porazily Otaslavice o jednu branku. Páteční zápas s Určicemi zrušil déšť. Podobně jako další týmy z I.B třídy už také rozjely přípravu. I když ta zase opět brzo skončí.
„Od té doby, co můžeme, tak trénujeme
dvakrát týdně. Zatím jsme odehráli dva
přátelské zápasy, domluveny máme další.
S tréninky budeme pokračovat nejspíš do
20. června, pak máme pauzu,“ říká trenér
týmu Ivo Zbožínek. Do následující sezóny pak počítá s nastoupením zhruba stejného týmu. „Velké změny neplánujeme,
zatím se taky neřeší. Počítám, že pokud
k nim dojde, tak to budou jeden dva malé
příchody nebo odchody,“ vyjádřil se pro
Večerník.

5R]KRGÿt Klíma – Caletka, Hrabovský. å.
$GýHUPiN±'6RXþHN$\RQJ
&KOXPHFNêDiváci: 
20. kolo:

Brno - Dukla Praha

Dohrávka 19. kola:

HANÁ
35267ę-29

jsme odehráli se Smržicemi (remíza 1:1 –
pozn.red.), o uplynulém víkendu s Plumlovem a Otaslavicemi,“ prozradil kouč
Mostkovic Ivo Kroupa. O tom, jak dlouhé
bude volno, než začne příprava na další sezónu, zatím nikdo neví. Stále totiž nebylo
určeno, kdy přesně začne ročník 2020/21
a až podle toho začne příprava také Mostkovicím. Co je však téměř jisté, je to, že
v Mostkovicích se bude před podzimním
návratem soutěží posilovat. „Změny v kádru by měly nastat, ale jelikož zatím neby„Metle“ také nezahálí a pravidelně makají. lo zahájeno přestupové období, a nic není
Společné tréninky začaly hned po rozvolňová- stoprocentní, tak nechci předbíhat, ale
ní opatření. Kromě toho čekají na Sokol také určitě budeme posilovat,“ dodal Kroupa.
tři přátelská utkání – předminulou sobotu to
byly Smržice, tu uplynulou Klenovice a nyní
přijdou na řadu Mostkovice. Konec června
a začátek července přinese pauzu. Co se týče
změn na soupisce, nedá se očekávat příliš velká Na dobré podzimní výkony navázat nezměna. „Vrátí se nám dlouhodobě zranění hrá- mohla ani Haná. Přípravu na zopakování
či, kteří by nejspíše na jaře absentovali, brankář loňských výkonů zahájilo mužstvo již před
Sika, útočníci Kaláb s Riegrem nebo obránce měsícem. Zatím se trénuje jednou až dvaKoudela. Podzim s námi snad odehraje také krát týdně. Přátelská utkání dosud celek
Luba Smékal. Věřím, že do sezóny budeme z regionálního města domluvená nemá, ale
nachystaní tak, abychom se v tabulce objevili o nějakých zápasech se jedná. Nejdříve ale
daleko výše než po loňském podzimu,“ říká přijdou na řadu až za dva týdny. O přesné
hlavní trenér Otaslavic Jiří Hon.
přípravě na nový ročník také není jasno.
„Vůbec zatím nevíme, kdy všechno začne,
takže je těžké určit, kdy zahájíme přípravu
naplno. Určitě ale budeme chtít začít sezónu s mužstvem, které tu máme, možná
„Trénujeme už necelý měsíc v kuse. Jsme budeme chtít i posílit, abychom byli minirádi, že jsme se mohli konečně vrátit ale- málně stejně silní jako letos,“ hlásí manažer
spoň takhle na trávníky. Přátelský zápas Hané Daniel Kolář.
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zadávací herně povedlo,“

Radní zrušili

Předčasný konec sezóny znamenal pro Pivín
znemožnění snahy o primát v soutěži. Po částečném uvolnění opatření se ovšem hned vrátil
k tréninkům. „Před třemi týdny jsme odehráli
první přátelák ve Vrahovicích, který skončil
divokou přestřelkou 10:6. Hrálo se pomalu
bez obran, ale diváky to jistě bavilo. Těch bylo
přítomno více jak na Bayernu,“ pravil s úsměvem kouč Pivína Jaroslav Svozil. S Vrahovicemi
si zápas kvůli špatnému počasí nezopakovali.
Dalším soupeřem byly Heroltice-Hoštice, se
kterými doma Pivín remizoval 2:2. Po přípravných zápasech zůstane chvíle odpočinku.
„Zatím nevíme, kdy přesně začneme přípravu
na další sezónu, jelikož se stále neví, kdy přesně
sezóna vůbec začne, takže je to těžké odhadovat,“ uvědomuje si kormidelník Pivína. Kádr
by měl zůstat nezměněný, navrátilec z dorostu
Prostějova Ježek i útočník Konupka, kteří přišli
na jaro, budou pokračovat.

SOKOL
93,9Ì1ę

plány a kdo ne,“ prozradil lodivod Vrchoslavic
Miroslav Panáček. Přátelská utkání „Vrchátka“ začali tím, že v pátek, kdy nestačily o jedinou branku Těšnovicím. Další zápas je čeká
na domácí půdě v pátek, kdy se představí soupeř z Uhřic. Kádr pro podzimní část by mohl
doznat určitých změn. Nejpravděpodobnější
jsou příchody z Němčic nad Hanou. „Měl by
se k nám připojit dorostenec z Kroměříže,
který v mládeži končí. Navíc momentálně řešíme i další rodáky, kteří hrají poblíž a mají zájem hrát u nás. Uvidíme, jak to nakonec dopadne,“ předjímá Miroslav Panáček.

SOKOL
VRCHOSLAVICE
1946

PROSTĚJOVSKO Čekání je u konce,
fotbal se znovu rozjíždí. Po dlouhých PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
VÍ
dvou měsících se týmy mohou znovu společně připravovat na podzim- pro Večerník
ní restart fotbalových soutěží, který
by měl podle současné situace pro- Jan FREHAR
běhnout bez problémů. Jakým způsobem a kdy se začnou na zelený pažit vracet regionální celky z krajských
soutěží? V dnešním druhém díle našeho nového seriálu se podíváme na
zdejší regionální účastníky z I.B třídy „Přípravu jsme zahájili před třemi týdny.
Olomouckého KFS, kde máme za- Chlapci chodí celkem zodpovědně, musím
ale říct, že bylo znát, kdo si plnil individuální
stoupení v obou skupinách.

Rozvolňování opatření znamená zelenou také pro návrat fotbalu na trávníky

Pondělí 8. června 2020
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VELKÝ OBRAT ČECHOVIC, KOSTELEC ALE ZÍSKÁVÁ TVÁŘ
)&.RVWHOHFQD+DQp²7-6RNROþHFKRYLFH

Další přátelská bitva rivalů
přinesla výtečnou podívanou
KOSTELEC NA HANÉ Malý
fotbalový svátek zažili v sobotu
fotbaloví příznivci v Kostelci na
Hané. Zavítal tam jeden z regionálních rivalů a další účastník
z I.A třídy Olomouckého KFS,
čechovický Sokol. Utkání podle
předpokladů mělo být kořistí
hostů, kteří také nakonec zvítězily. Domácí jim však nedali nic
zadarmo a většinu zápasu navíc
vedli. Rozhodnout musela až velmi povedená desetiminutovka
a tři vstřelené góly v řadě.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Na první střelu se v utkání čekalo
zhruba dvě minuty. Rána z kopačky
čechovického hráče ale mířila vedle.
Čechovice byly dál více na balónu,
v 9. minutě to byl ale Kostelec, kdo
první udeřil. Akce začala dlouhým
nákopem na levou stranu do náběhu.
Míč nakonec po akci hrané vodorovně s brankovou čárou dostal Holou-
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Branky:  +RORXEHN  YODVWQt ±  -DKO 
+DORX]ND0X]LNDQW6WĝHO\QDEUiQX6WĝHO\
mimo: 5RKRYpNRS\
Sestava Kostelce n.H.:
3ROiN 'UþND ±+RORXEHN%DOiã/XåQê.XSND±=DWORXNDO±7\SQHU&K\WLO*UXOLFK
/âNUDEDO±7\O6WĜtGDOL'UþND$EUDKiP*UXOLFK$)LQN.HOXF$3DYOtþHN6YČWOtN
Trenér:/XERPtU.HOXF
VHVWDYDþHFKRYLF

-QUVGNGE PC *CPÆ X éGTXGPÆO  UKEG X \¾RCUG OÆP÷ UVąÊNGN K VCM CNG HCXQTKVC
\èGEJQXKEPQVP÷RQVT¾RKN
Foto: Michal Sobecký.

bek, který nenápadnou střelou poslal
domácí do vedení – 0:1. V 11. minutě
byl poslán k zemi Jahl. Následnou
standardku vyřešily Čechovice dvěma přeběhy míče a dělovkou Petržely, který ale mířil nad. Chvíli nato se
prudkou střelou prezentoval Kolečkář, znovu však mířil nad. Postupně
ale přeci jen aktivita hostí opadla.
A také Kostelec se začal dostávat do
zajímavých příležitostí. Brankář například musel míč přikrýt před dobíhajícím Adamem Grulichem, jeho
kolega po Chytilově centru zahodil
tutovku. Ve 26. minutě zase Lukáš
Grulich prověřil brankáře, který špičkami prstů vytáhl míč zpod břevna.
Pár okamžiků poté rychlý kontr Čechovic skončil lobem mimo druhou
tyč. První půle nabídla krásné, i když
ne zcela přesné akce.
Druhý poločas se rozjížděl pozvolněji. Grulich nejprve v pravou chvíli za-

chránil situaci u vlastní brány. Následně měl ambici zatopit čechovickému
brankáři Kostelec, ten ale tečovanou
střelu pohotově vyrazil. V 59. minutě
už se ale skóre měnilo. Po centru do
vápna se Jahl postaral o vyrovnání
– 1:1. To ale nebylo vše. Čechovice
totiž znovu zatlačily. V 64. minutě tak
Petržela obstaral akci, na jejímž konci byla tvrdá a přesná střela z úhlu od
Halouzky, která si našla prostor v růžku brány – 1:2. Kostelci se následně
nedařilo dlouze rozehrát, a to se mu
v 68. minutě stalo osudné, brankář
Drčka neměl komu poslat míč. Nakonec se ho tak zbavil nahrávkou na
obsazeného hráče. Z čehož vyrezultovala třetí branka a v roli střelce se
tentokrát ocitl Muzikant – 1:3.
Čechovicím tak stačilo deset minut
na úplný obrat v zápase. Přesto se
ale domácí nevzdávali, 74. minuta
třeba přinesla dobrý roh Kostelce

.OLPHã âYpGD ±+DQiN9DOWU-XUQtþHN+DWOH±)U\V1RYiN.ROHþNiĜ0X]LNDQW±-DKO
3HWUåHOD6WĝtGDOLâYpGD.XSND)+DORX]ND3RVStãLO9DOGH]
Trenér:/XNiã.ROiþHN

Pohledem trenérù

Lubomír KELUC – FC Kostelec na Hané

„Spokojenost je maximální, protože zápas měl určité tempo. Chtěli jsme si také vyzkoušet všechny hráče. Výsledek, o ten podle mě zase tolik nešlo. A myslím si, že to
splnilo účel, který to splnit mělo. Takže já jsem maximálně spokojený.“

/XN½v.2/¤(.s7-6RNRO¤HFKRYLFH
„V první řadě bych chtěl poděkovat Kostelci na Hané, že jsme měli možnost odehrát
utkání na dobře připraveném pažitu. Velmi mě také potěšil zájem diváků, zaslechl
jsem pořadatele a prý se naplnila kapacita tří set lidí na utkání. Před zápasem jsem
pak hráčům říkal, že se jedná o první utkání snad po třech měsících. Neočekával jsem
tedy excelentní hru ve všech směrech, třeba kombinace na první dobrou. Nabádal
jsem hráče, aby je to neovlivnilo, byli aktivní a chtěli pořád hrát. To se dařilo, na míči
jsme byli silnější, a i když jsme prohrávali po poločase, vytvořili jsme si hned několik
šancí. Domácí poctivě bránili a snažili se spíše o rychlý přechod do útoku, my jsme
se pokoušeli o postupný útok. Ve druhé půli jsme skóre otočili, navíc po pěkných
šancích a gólech. Utkání splnilo podle mě svůj účel, v mančaftu byly vidět kvalitní
výkony a jsem rád, že jsme měli možnost hrát. V sobotu nás čeká prostějovská U19
a to bude úplně jiný level v rychlosti, kvalitě a nasazení.“

na Hané, ovšem bez využití. Deset
minut před koncem naopak mohli
triumfovat hosté, jenže Valdéz ve
skvělé šanci přestřelil. Kostelec kontroval akcí založenou Světlíkem, míč
ale zakončující hráč nestihl. Nicméně v 83. minutě se hráčům pod tak-

tovkou trenéra Keluce podařilo alespoň snížit, po sražené střele Lukáše
Grulicha ze standardky vrátili míč
před bránu, kde si ho do sítě srazil
jeden z čechovických plejerů – 2:3.
Na konečném výsledku to ale nic
nezměnilo.

„Vrátit by se měl kanonýr Preisler,“
prozradil jednu ze změn nový trenér kosteleckých
steleckých

fotbalistů Lubomír Keluc. &RW\GDOvÈ"
KOSTELEC NA HANÉ Pořádným zemětřesením prošlo po
podzimní části mužstvo Kostelce
na Hané. Nejprve změnilo trenéra, když na místo Petra Merty přišel Lubomír Keluc (na snímku).
Rošádám však konec nebyl, klub
opustil brankář Zelinka a nejistý
je i osud jeho kolegy Hradečného. Spekuluje se rovněž, co bude
s Petrem Kupkou, pro zranění
nemůže hrát Dominik Hruban.
Kostelecký tým však představil
i několik posil, které se ukázaly
již v duelu proti Čechovicím. Jde
vesměs o mladé hráče s budoucností, z nichž vyčnívá konický
Škrabal. Zároveň nový lodivod
ohlásil návrat velkého střelce!

Michal SOBECKÝ

yy Hodně jste teď měnili tým –
gólmani jsou pryč, stejně tak část
hráčů do pole. Jak se tedy mužstvo
sžívá?
„No je to takové složitější, ale situace
okolo koronaviru nám spíše nahrála,
protože se půl roku nehraje a máme
nyní ještě měsíc čas, než nastoupíme do přípravy. Odehrajeme více
přípravných zápasů a můžeme mužstvo skládat bez zbytečného tlaku.
Mužstvo by mělo pak být alespoň
trochu sehrané, aby to nebyla rána
a hned do mistrovského utkání. Teoreticky tak půjdeme do sezóny s šesti
odehranými zápasy, takže by to pak
mělo už nějak vypadat.“

yy Všiml jsem si, že přišel Škrabal z Konice a taky dalších změn
v týmu. Mohl byste je představit?
„Ohledně Škrabala jednáme, protože si myslíme, že má velký potenciál. Kluk tady chce hrát, takže si
myslím, že by to mohlo dopadnout.
Ještě jsme postavili Tyla, u něhož
platí totéž. Čekáme taky, až se nám
uzdraví Pupin (Dominik Hruban
- pozn. red.) a vrátit by se měl Preisler.“
yy Tak to je velká posila...
„Ano, takže to vypadá, že by to
mohlo být velmi zajímavé. (úsměv)
A jednáme vlastně ještě s gólmanem Polákem z eskáčka s tím, že by
to byla výměna za Marka Hradečného. Pokud by to takhle klaplo,

byli bychom
hom navýsost spokojeni
s tímto hráčským
ráčským kádrem. Ten by
ěl pohybovat minimálně
se pak měl
ve středu tabulky.“
yy V závěru
věru duelu proti Čechovicím jstee měli mírný tlak a možnost na vyrovnání. Neuvažovali
jste, že vyšlete brankáře Drčku
do pole, aby to zkusil střelou
z dálky?
„Jeho a některé kluky ješoc neznám. Mutě tak moc
sím tak zjistit, co kdo
ak se chová
hraje a jak
ch momenv určitých
tech. Jakk ale budu
e, tak třeba
vědět více,
ší rady vypříště vaší
měje se)
užiju.“ (směje

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
Fotbalisté vybrali
peníze na nemocnici
Prostějov (sob) - Hezkým gestem se odměnili diváci i fotbalisté
obou celků za práci zdravotníků
v tzv. první linii. Rozhodli se totiž,
že pomohou infekčnímu oddělení
prostějovské nemocnice a na zápase, kde bylo dobrovolné vstupné, vybírali částky právě pro tyto
účely. Nakonec fanoušci s přispěním hráčů a místostarosty Kostelce na Hané Ladislava Hynka
vybrali rovných deset tisíc korun.
Pěkný počin.

Jeden hráè,
GYDWÙP\
Prostějov (sob) - Na přátelských
zápasech je možné téměř všechno.
Potvrdilo se to i v Kostelci na Hané.
Za domácí totiž nastoupil Petr Kupka, který je sice hráč Čechovic, donedávna však nastupoval za Kostelec na Hané. A ve druhém poločase
prohodil barvy – tentýž Petr Kupka
najednou válel v dresu Čechovic…

¤½URYÙUHNRUGPDQ
Prostějov (sob) - Zajímavý byl
pohled taky za postranní čáru. Na
ní se totiž s praporkem proháněl teprve dvanáctiletý Lukáš Zatloukal,
syn sobotního rozhodčího. „Prý
také píská, tak se nás rozhodčí ptal,
jestli nám tohle nebude vadit. Když
jsme řekli, že ne, tak bylo rozhodnuto,“ usmál se sekretář Kostelce
na Hané Lubomír Baláš. Nutno
dodat, čárový se osvědčil. A hráči
se navíc krotili, vulgární posuzování výroků hlavního i čárového si
tentokrát odpustili.

UŽ BRZY!
Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Foto: Michal Sobecký

Dočkáte se už za pár dnů...
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FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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KLENOVICE NA HANÉ Sobota přinesla další várku přátelských zápasů v prostějovském
regionu. V Klenovicích se
představilo mužstvo Otaslavic.
Souboj dvou celků z I.B třídy
Olomouckého KFS, které se poslední dva roky potkávají pravidelně, sliboval zajímavý duel.
V parném počasí se nehrálo ve

zvlášť velkém tempu, ale fotbalové akce byly k vidění na obou
stranách. První půle přinesla
vyrovnaný souboj na hřišti i ve
skóre. Druhá půle byla jednoznačně na straně Klenovic.
Hostující Otaslavice byly rády,
že zápas dohrály v jedenácti lidech, kdy hráči pomalu odpadávali s menšími zraněními.

šance dostal Zbořil, který se dostal k odraženému míči, a jeho rána orazítkovala
tyč. O chvíli později se do další šance
dostal Zapletal, kterého našel Rozehnal
BYLI JSME
U TOHO
chytrou přihrávkou. I přes dostatek
prostoru na hranici vápna střela letěla
hodně nad. Otaslavice se rozehrávaly
pomaleji, ale hned z první akce slavily.
Po opakovaném rohu vracel Drmola
míč do vápna, Rieger ho prodloužil
a Šatný ho dostal do brány i přes velmi
nepovedené zakončení. Situaci nejspíše
předcházel ofsajd, ale jelikož sudí Majer
neměl ani jednoho pomezního, těžko to
mohl ze svého postavení vidět – 0:1.
Po dvou minutách mohlo být v táboře
hostů ještě veseleji. Vlachynský předběhl Césara, ale střelu zbytečně uspěchal.
Místo zvýšení náskoku tak přišlo vyrovnání. Všianský našel krásným pasem
Foto: Jan Frehar
Rozehnala a ten si proti brankáři Honovi
věděl rady. O ofsajdovém postavení by
EXKLUZIVNÍ
se taky dalo polemizovat – 1:1. Po chvíli
reportáž
se domácí ujali i vedení. Všianský znovu
pro Večerník
podržel míč a našel Drekslera ve vápně.
Dreksler si udělal prostor a střelou na
Jan
přední tyč nedal šanci brankáři – 2:1.
FREHAR
Borovský pak poslal Honovi štiplavý
Od začátku zápasu panovalo v Kleno- pozdrav, se kterým měl velké problémy,
vicích teplo, které nejspíše ovlivnilo ale dokázal ho vyrazit, dorážka Grepla
i tempo zápasu. Hned ze startu se do letěla mimo. Otaslavice se moc před

Sokol Klenovice - Sokol Otaslavice
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2:2

2

Branky: 24. Rozehnal, 29. a 75. Dreksler 56. César,
65. Pokorný, 86. Borovský – 17. Šatný, 33. Drmola.

Sestava Klenovic:

3RNRUQê±3RSHOND&pVDU'RVWiO)U\V±=ERĜLO'UHNVOHU5R]HKQDO*UHSO±=DSOHWDO
Trenér: 9ODGLPtU+RUiN
9ãLDQVNê6WĜtGDOL0DĖiN'UiEHN6SiORYVNê%RURYVNê
Sestava Otaslavic:

+RQ±1RYiN.RXGHODâDWQê5XV]y±*HUQHã'UPROD&KYRMND7Niþ±9ODFK\QVNê
Trenér:-LĜt+RQ
5LHJHU6WĜtGDOL=iYDGVNê6NDOLFNê/.DOiE.

branku nedostávaly, ale když už se tam
dostaly, dokázaly trestat. Tkáč našel Drmolu na hranici vápna. Středopolař ‚Metlí‘ bez váhání napřáhl a trefil přesně pod
břevno – 2:2. Další akce ještě první půle
nabídla, ale do konce poločasu se skóre
neměnilo. Největší šanci měl Borovský,
ale sám před Honem jej dokázal pouze
trefit.
Druhou půli odstartovaly Klenovice
střelou hned z výkopu, Všianský ale netrefil zařízení. Otěže jasně přebíral domácí mančaft, hosté se nedokázali dostat
do pořádné akce. Třetí domácí branka
nakonec padla z volného přímého kopu.
César si postavil míč a ten zapadl za zadní
tyč domácí branky. Zajímavostí je, že podobnou branku vstřelil proti Otaslavicím
i v minulém měření sil. Do pěti minut
přišla další branka. Pokorný se dostal do

vápna po levé straně a překonal brankáře
Hona střelou na přední tyč – 4:2. Klenovice čím dál více kontrolovaly hru.
Otaslavicím zcela odpadal přechod hry.
Navíc hřiště opouštěli zranění Koudela,
Tkáč a Rieger. Otázkou už tak spíše bylo,
o kolik domácí vyhrají.
Čtvrt hodiny před koncem zaváhal
Novák, čehož využil Pokorný a našel
Drekslera za vápnem, který se do míče
opřel levou nohou a o moc lépe trefit
nemohl. Z dalšího rohu Klenovice
zahrály signál, který střelou za vápnem
ohrozil brankáře Hona. Spálovský pak
vyslal centr, kterému nechybělo moc,
aby míč skončil v brance. Poslední
branku utkání si připsal Borovský. Zapletal jej našel pasem mezi obránci, ještě vymíchal brankáře a uklidil míč do
prázdné branky – 6:2.
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TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
VZESTUPNÁ BODOVÁ KŘIVKA ESKÁČKA
PROSTĚJOV Drobnými krůčky se fotbalisté 1.SK Prostějov propracovávají tabulkou Fortuna:Národní ligy směrem vzhůru.
Okolní týmy v pořadí jsou poměrně vyrovnané, takže se
s nějakými skoky ani nedalo příliš počítat. Důležité je, že jeden
cíl, totiž sbírat body, se poměrně plní, i když ten druhý, kterým
je atraktivní hra, trochu pokulhává. Není ale třeba hned soupeře
válcovat, když k cíli vede i jedna nadmíru vydařená střela.

JAN KOUDELKA

Pokud bychom chtěli vybrat nejvýraznější osobnost po restartu
oudelka.
soutěže, pak je jí bezesporu ofenzivní záložník Jan Koudelka.
Ten se potkal po obnovení ligy s vynikající formou,, která
nejen přispívá k celkovému atraktivnímu obrazu hry,
ry, ale
především je schopna rozhodovat zápasy. První gól proti
Vítkovicím eskáčko uklidnil a nastartoval, výstavní branka
nka
proti Sokolovu byla vítězná.

JAN
K
KOUDELKA
O
OU
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

MINIŠPÍL

Tomáš
KALÁB

ZNÁMKA

Jestliže zněla minulé pondělí otázka, zda
se podaří eskáčku s Třincem a Sokolo$-|o 7ofb1; v; 0࣒_;l ࢙r-v ro|h࢙-Ѵ- vm-7
vem získat čtyři body, pak můžeme konm;fࣂ-v|࣒fbĺbѴmv|ং;Ѵ;1;vh࢙ࣂh-_ov|fझ1झ_o]ॕѴl-TOMÁŠ statovat, že se tento realistický cíl splnit
m- _o7m࣒ -l࣒v|m࢙-Ѵ - f;fb1_ vo0of; m- 7࢙Ѵh
FRYŠTÁK podařilo. Který z trenérů by samozřejmě
0Ѵ o7o0o 7ol࢙1झ_o |h࢙mझ v; "ohoѴo;lĺ
neprahl po stoprocentní bilanci, maxi0--h|࣐ংbvb-vѴo৴झvoh࣐_o7mo1;mझķ_࣒7-
ZNÁMKA malismus bývá tahounem úspěchu, ale
;vh࢙ࣂh--7-ং;m࣐v|ং;Ѵf;_o|ংझ0;mohor-1झ
|;1_mbhoķ u|࢙h - vh࣒Ѵ࣐ ࢙huoh l;b |ং;lb
je třeba ocenit i dílčí pozitiva.
|ࣂ;lbĺ৴m-f;7;mĺ"|झl u|࢙hlmo_o7࣒Ѵ-|
Zatím to vypadá, že pokračuje určitý
m;lo_Ѵķrং;vm࣒fझ৴o7;Ѵho-]ॕѴo࢙v|ং;Ѵ-0|
trend vycházející z psychického rozpom;lo_Ѵ-ĺ
ložení týmu, kdy na hřištích soupeřů
předvádí líbivější fotbal než v domáGLOSA cím prostředí. Tak lze aspoň usuzovat
z hodnocení utkání v Třinci, v němž byli
9(Ġ(51Ì.8 Hanáci domácím více než vyrovnaným
soupeřem. Efektivita proměňování šanTOMÁŠ KALÁB
Se zápasovým kolotočem se každé mužstvo cí však pokulhávala na obou stranách,

8
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9(ÿ(51Ì.
Kotel vyvolával
Machalu
Prostějov (tok) – Jméno bývalého
trenéra eskáčka Oldřicha Machaly
se ozvalo asi po hodině hry z fanouškovského kotle, který jinak
vytvářel aspoň náznak fotbalového
prostředí. Machala si utkání svých
bývalých svěřenců opět nenechal ujít. S těmi současnými zatím
v přípravě válí, Vrchovinu porazilo
Blansko 2:1, Znojmo dokonce 6:0
a v Kroměříži zvítězilo 2:0. Od fanoušků to bylo směrem k bývalému
kouči pěkné gesto.

vypořádává po svém. Obecně se každý
trenér snaží svým způsobem využít šíři
kádru, který má k dispozici, a rozložit tíhu
zápasů mezi více hráčů. V případě eskáčka
to na některých postech vytváří sestavu jakoby pro zápasy doma a venku. Příliš se
nemění defenziva, kde zatím „drží“ stopeři
Schuster s Bialkem, stabilně nastupují
většinou i oba krajní obránci. Ve středové
řadě kromě Poláka to zatím vypadá, že
Koudelka a v minulém týdnu Slaměna nastupují spíše do domácích zápasů, venku
dostává spíše příležitost naopak Šteigl. To
samé platí o hrotovém útočníkovi, kterým
venku bývá Rolinc, zatímco doma Kroupa,
vše míněno v základní sestavě. Závisí
samozřejmě také na naordinované taktice,
která má pro domácí a venkovní utkání
určité obecné zákonitosti s modifikacemi na
toho kterého soupeře.

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem jana poláka
„V Třinci jsme začali velice dobře, což nám vydrželo po celý zápas. Dobře jsme bránili,
dobře jsme kombinovali, měli jsme nějaké šance na vstřelení branky. To se nám bohužel
nepodařilo, ale s celkovým výkonem jsme byli určitě spokojeni, protože si myslím, že
jsme byli lepším týmem a měli navrch, bylo to odpracované a naše vystoupení zanechalo dobrý dojem. Remíza ale byla spravedlivá, protože domácí měli dvě obrovské šance
v prvním poločase. Jednu dokonce více než stoprocentní, kdy vstřelení branky zamezil
jeden ze stoperů skluzem spolu s brankářem Brédou. Se Sokolovem jsme herně také
začali dobře, měli jsme tam v první půli jeden výpadek, ale převahu jsme si udržovali
díky většímu počtu standardních situací, z nichž jsme ale gól nevytěžili. Byly tam nějaké
náznaky, ale pak se nádherně trefil Koudelka a dostal nás do vedení. Druhou půli to
možná zase z jakýchsi obav z výsledku byla určitá křeč, nebylo to úplně plynulé. Sokolov
hrál a měl ke konci náznaky možností, ale nic nevyužil a my zápas dotáhli do zdárného
konce. Bylo to moc potřeba a máme hodně důležité tři body. Každý soupeř je určitým
způsobem specifický, zápasů je hodně. Bude opět záležet na regeneraci a momentální
připravenosti, jak bude daný tým v daném okamžiku ve formě, a pak se s tím dá dělat
cokoli. My jdeme do zápasů s cílem, že chceme vyhrát vždycky, kdyby se to tento týden
proti Varnsdorfu a Líšni podařilo, určitě bychom se tomu nebránili.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov
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takže logickým vyústěním takového
zápasu prostě musela být bezbranková
remíza. Plusový bod dobrý, nebuďme
zase až tak neskromní.
V současné situaci platí jasná premisa
vyhrávat domácí mače, což se na jaře
s výjimkou úvodního březnového měření sil s Ústím nad Labem zatím daří.
Jisté argumenty, že v obou případech
šlo o soupeře na sestupových příčkách,
je třeba odrazit připomínkou, že právě
takové zápasy patří k těm nejnáročnějším. Splnit cíl se podařilo i přesto, že
eskáčko zejména v zápase s Vítkovicemi
ve druhém poločase hazardovalo nejen
s vlastní pověstí, ale především s výsledkem jako takovým. Kupodivu poučení
nepřišlo a polevení v aktivitě nastalo
i v utkání proti Sokolovu, kde to ovšem
nebylo do té míry markantní v závislosti
na přece jen rozdílných kvalitách obou
prostějovských soupeřů. „Každopádně
jsme splnili povinnost domácí výhry, za
to jsme rádi, na druhou stranu my chce-
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me hrát tak, aby se fotbal líbil a proto je
před námi ještě spousta práce,“ přiznal na
rovinu Pavel Šustr, kouč prostějovských
fotbalistů.
Když se podíváme na další potěšitelné
skutečnosti, pak je to především v podstatě nulová marodka. V průběhu čtyř
zápasů od restartu ligy se nikdo z hráčů
vážněji nezranil, i když ne všichni jsou
v optimálním zdravotním rozpoložení
a zákroky na některé nebyly zrovna vybíravé. Z celého kádru tak nadále chybí
pouze David Píchal.
Ohromně to zatím „lepí“ Janu Koudelkovi, který stál za oběma domácími
úspěchy. „Rozhodla kvalita Honzy, který
se už minule doma trefil gólem měsíce.
No a tentorkát to zopakoval, možná ještě

vylepšil,“ chválil hvězdu týmu Šustr. Měli
by se ovšem přidat i další, protože střelecká efektivita zatím není úplně nejlepší. Pět branek ze čtyř utkání se sice může
zdát průměrově solidní, jenže si musíme
uvědomit, že dva góly proti Vítkovicím
padly v samém závěru utkání hokejovou
terminologií v „power-play“, a tři zásahy
ve čtyřech utkáních už není nic moc.
Staré moudro praví, že kout železo je
třeba tehdy, dokud je žhavé. V případě
eskáčka je třeba maximálně využít rozlosování, dokud jsou na řadě ještě kvalitativně přijatelnější soupeři. To platí právě
o nastávajícím týdnu. Varnsdorf a Líšeň
jsou bezpochyby týmy k poražení. Zkusí
to tedy tentokrát Šustrovi hoši za šest
bodů?

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

Z Třince dovezl Prostějov bezbrankovou remízu
PROSTĚJOV Co se nepovedlo
v Pardubicích, podařilo se v Třinci.
Fotbalisté 1.SK Prostějov si v úterý
domů odvezli bod za bezbrankovou remízu. Šance se vyskytly na
obou stranách, domácí ale ani ty
nejvyloženější neproměnili.
Zpočátku byl hodně aktivní Sus,
který dostal příležitost v základní
sestavě. Byl to právě on, kdo první vyzkoušel pozornost brankáře Chmiela,
který musel jeho střelu ze střední vzdálenosti obratně vyrazit mimo prostor
ohraničený třemi tyčemi. Jeho hlavička
po následném rohu už tak vydařená
nebyla, vzápětí se uplatnil naopak při
defenzivní činnosti, když vyhlavičkoval
nad břevno přímý kop Valenty.

První šanci domácích měl po deseti
minutách Bedecs, který po rohu hlavičkoval k levé tyči. Na druhé straně
jen o pár čísel přestřelil domácí branku Šteigl. Ten byl vůbec při střelecké
chuti, jenže na Chmiela nevyzrál ani
střelou zpoza šestnáctky. Po dvaceti
minutách přízemní střela Paška rozvlnila jen boční síť. Deset minut před
přestávkou byli domácí blízko ke
změně skóre, jenže při Steinhübelově
střele zastoupil překonaného Brédu
jeden z obránců.
Po změně stran se musel Bréda vypořádat s prudkou střelou Omasty, po
hodině hry volil Šteigl individuální
zakončení místo přihrávky volnému
Lutonskému, takže z toho nic neby-

Pozápasové hodnocení trenérù
Svatopluk HABANEC - FK Fotbal Tøinec:
„V první půli byl blízko brance Steinhübel, v závěru Wojnar z malého vápna přestřelil
branku. To byla obrovská škoda, tohle byly opravdu dvě tutovky. Ještě tomu něco
chybělo. Nebyl to jen gól, ale i větší klid při zakončení. Čekal jsem, že předvedeme
více plynulých akcí, bohužel nám to místy zadrhávalo. Je to určitě ztráta, protože
v Hradci jsme jeden plusový bod získali a tentokrát jsme dva ztratili. Chtěli jsme mít
po Prostějovu devětadvacet bodů, ale nestalo se tak. Myslím si, že můžeme být ještě
úspěšnější. Pořád je to trochu málo, pevně věřím, že naše výkony půjdou ještě nahoru.“
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Byli jsme jednoznačně fotbalovější mužstvo, až na pár úseků v zápase jsme kombinovali a myslím, že i v držení míče jsme byli lepší než domácí. Myslím si, že jsme si
vytvořili víc brankových příležitostí než domácí, tím ovšem neříkám, že si domácí
žádnou nevytvořili. Po našich ztrátách měli dvě zajímavé situace, ke konci zápasu
pak jednu hlavičku, kterou neproměnili. Předtím jsme ale zase my měli dvě vyložené
šance, které jsme zase nedali my. Utkání jsme výsledkově mohli zvládnout lépe, na
druhou stranu je potřeba zachovat respekt k soupeři, který hrál tvrdě s maximálním
nasazením. Bod z Třince bereme, na druhou stranu se připravujeme na to, že chceme
vyhrávat i venkovní zápasy. Úplnou spokojenost tak necítíme.“
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lo. Po chvíli se mohli radovat i hosté,
když po rohu hlavičkoval na zadní
tyči Bialek, jenže v dobré pozici přestřelil branku. Podobně se na druhé
straně vedlo po stejné herní situaci
Gáčovi, když mu po odvráceném
rohu vrátil do dobré pozice míč Cienciala. V závěru zápasu Zapletalův
centr lízl hlavou Polák, do sítě míč

ovšem nezamířil. Korunu marnému
snažení domácích, kteří by nedali
gól ani do půlnoci, dal Wojnar v nastaveném čase, když po centru zleva
hlavičkoval zase nad břevno. Eskáčko tak i druhý souboj s Třineckými
remizovalo, takže v tomto soutěžním
ročníku získala obě mužstva po dvou
bodech.
(tok)

Šustrův výběr čeká už zítra dlouhá cesta na sever Čech
Doma přivítá 1.SK nováčka z Líšně, kterému má z podzimu co vracet
PROSTĚJOV Dva vcelku příjemní
soupeři, ovšem hodně nepříjemná
cesta za jedním z nich. To je ve zkratce
popis programu fotbalistů 1.SK Prostějov na nadcházející týden. Dvě otázky potom zní, podaří-li se konečně
přivézt zvenku kýžené tři body a potvrdí-li eskáčko svoji domácí vítěznou
bilanci.
Se severočeským Varnsdorfem Hanáci
na podzim slavili vítězství v zápase, který
měl takřka infarktovou koncovku. Domácí si záhy vypracovali dvoubrankové
vedení, Varnsdorf v druhé půli snížil
a v poslední minutě dokonce vyrovnal.
Hrdinou okamžiku se tehdy stal Lutonský, který v druhé minutě nastavení vzal
vše na sebe a zařídil tři body.

Varnsdorf v tomto soutěžním ročníku
bůhvíjakou pohodou neoplývá, o čemž
svědčí jeho postavení v tabulce. V devátém a desátém kole si dokonce sáhl na
úplné dno, ani první nesestupová příčka
není bůhví jaké terno.
Na jaře produkují svěřenci trenéra Oulehly velmi zajímavé výsledky. V březnu
výrazně podlehli Chrudimi 2:5, po přestávce doma Hradci 1:2, stejným poměrem ovšem na Vysočině porazili Jihlavu!
Minulý týden doma ostudně padli se
Žižkovem 0:4, ovšem v severočeském
derby v Ústí porazili Armu 3:2. V tomto
zatím posledním zápase nastoupila sestava: Samoel – Barac (83. Zezula), Kouřil,
Heppner, D. Novák (89. Šimon) – Lehoczki, M. Kubista – Rudnickij, L. Novák

(35. D. Breda), Kocourek – Ondráček
(46. Micovčák). Aktéři připouštěli, že
herně nešlo o povedený výkon, o to více
si však cení tří bodů, které chtějí potvrdit
právě v zápase proti Prostějovu.
Brněnská Líšeň dosud těží ze skvělého
rozjezdu sezóny, kdy tým ještě trénoval
Miloslav Machálek. Po čtvrtém kole byl
tým dokonce druhý, pak se však usadil
uprostřed tabulky na osmém, respektive
devátém místě. Uprostřed podzimní sezóny tým po Machálkovi, který zamířil
do konkurenční Zbrojovky, převzal Milan Valachovič, v minulosti trenér třeba
Břeclavi či Hlučína v MSFL.
Na jaře se pod jeho vedením Líšni už
tolik nedaří, na první jarní vítězství dokonce zatím čeká. V březnu sice v Hradci

Králové uhrála sympatickou remízu 1:1,
ale po pauze doma podlehla Vlašimi, remizovala v Praze s Vyšehradem a doma
s Jihlavou, o víkendu pak na Žižkově
padla s Viktorkou 1:2 s hořkou pachutí
po sporné penaltě v závěru utkání. Pod
televizním vysílačem nastoupila sestava:
Halouska – Jeřábek, O. Ševčík, Černín,
Rolinek (60. O. Vintr) – Minařík (60.
Silný) – Vasiljev, Hlavica, Málek (79.
Demeter), T. Machálek (60. Matocha) –
Zikl (84. Kučera).
Eskáčko si na podzim odvezlo z okraje
Brna nálož tří branek, výsledek byl ovšem podle hodnocení vzhledem k obrazu hry příliš krutý. Prostějovští fotbalisté
tedy mají v neděli svému soupeři co vracet!
(tok)

fotbal
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asistenti trenéra:

hlavní trenér:

Pavel ŠUSTR
1974
Tomáš HUNAL
1973
Matìj VYBÍHAL
1990
Petar ALEKSIJEVIÆ
1977
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Marek ROBA
1970
Tomáš ÈEPA
MUDr. Vladimír MACHÁÈEK
MUDr. Jindøich KRATOCHVÍL
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týmy vytvořily solidní šance, ale nakonec se zrodila bezbranková remíza, která
i tak nebyla trenéru Pavlu Šustrovi příliš
po chuti. Ambice eskáčka totiž míří výš.
Klid do tábora může přinést vydřená, ale
cenná výhra nad Sokolovem.
Pravdou je, že rychlý vzestup vzhůru
se v průběhu prvních čtyř kol nekonal,
eskáčko si ještě nevyrovnalo nejlepší
příčku tohoto soutěžního ročníku, tedy
deváté místo, když ovšem nepočítáme
umístění hned po prvním odehraném
kole. Předpoklady k tomu ale má velice
slušné, jen je potřeba přetavit líbivý fotbal do výsledkové efektivity.
Zajímavostí dohrávky je nepochybně
fakt, že se druhá liga každopádně rozloučí s jedním z tradičních účastníků,
kterým býval Baník Sokolov. Klub
z výspy západních Čech, kam byla pro
Moraváky vždy dlouhá a nekomfortní
cesta, doplatil na situaci svého majitele a zároveň generálního partnera.
Nahradit takový kolos, jakým nepochybně je Sokolovská uhelná, není

by svěřencům exprostějovského kouče
Oldřicha Machaly otevřel cestu vzhůru.
Na špici tabulky nadále kralují Pardubice a nevypadá to, že by jim zatím docházel dech. Východočeský klub si drží
první příčku od pátého kola, tedy od
poloviny srpna! Šestibodový náskok
před druhou Zbrojovkou je poměrně
slibný. Brňané pod taktovkou trenéra
Miloslava Machálka našlápli z mírně
upozaděných pozic k čelu pelotonu
a vypadá to, že minimálně baráž by jim
neměla uniknout.
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v nepříliš bohatém regionu evidentně
jednoduchou záležitostí. Zůstává tedy
pouze otázka, zdali Sokolov sestoupí
primárně sportovní cestou, k čemuž
vzhledem k postavení v tabulce nemá
daleko, nebo se fakticky zachrání, ale
„pouze“ nepodá přihlášku do následujícího soutěžního ročníku.
Jedinou spásou pro Blansko, brousící si
zuby na profesionální soutěž, jsou Vítkovice, které jsou momentálně nejohroženější sestupem, míněno z moravských
klubů. Jejich sestup moravského klubu

Velice atraktivní boj do posledních kol
slibuje přetahovaná o druhé postupové
místo do baráže. Aktuálně třetí Viktoria
Žižkov, Dukla Praha, Hradec Králové
a Jihlava se jeví zatím velmi vyrovnaně
a zdravé ambice porvat se o postup nikomu nechybí.
Následující týdny tedy slibují sportovně i sázkařsky atraktivní duely. Přejme
si, aby vše zůstávalo na sportovním poli
a nenadálou situaci nemuseli řešit epidemiologové místo fotbalových funkcionářů.

PROSTĚJOV V základu prostějovského eskáčka se naplno usadil univerzál Milan Lutonský (na
snímku). Ten se už v minulé sezóně ukázal ve velmi dobrém světle,
kdy patřil k nejlepším střelcům na
podzim trápícího se týmu. I nyní
je na hřišti výrazným prvkem
a hráčem, který se jen tak nezastaví. Brzo tomu ale může být jinak
a už zanedlouho bude možná moci
označit Prostějov za bývalé působiště. Nad jeho dalším působením
totiž zatím visí otazník.

yy Máte za sebou první dva týdny
zápasů. Jak zatím jarní část hodnotíte? A nemrzí vás, že nestřílíte tolik
branek?
„V Pardubicích se dalo čekat, že to
bude obtížné proti prvnímu týmu,
takže tam ani moc těch příležitostí
nebylo. Tam jsme tedy ani moc nemohli pomýšlet na nějakou vstřelenou branku. S Vítkovicemi, tam se
nám to povedlo. Myslím si, že dost,
měli jsme šance a bylo jich ještě
víc. A v Třinci to mohlo skončit 2:2 nebo i 3:3. Protože
tam byly šance na obou
stranách. Z toho pohledu
je škoda, že jsme neproměnili možnosti.
Ale pokud bychom
vyhráli třeba 1:0, tak
bychom byli spokojení. To se nám
povedlo doma proti
Sokolovu, kdy jsme
urvali cenné tři body.
Samozřejmě góly chceme střílet,
ale důležité je, jak zápas bude
zvládnutý bodově.“
yy S Třincem jste remizovali 0:0.
Neberete bod jako zbytečnou
ztrátu?
„Neřekl bych, že to je zbytečná
ztráta. Ano, přišli jsme o bod
a chtěli tam vyhrát. Chtěli jsme
také hrát útočný fotbal, nejeli
jsme tam s tím, že budeme zalezlí, že jen postavíme nějaký
blok, budeme pasivní a jen
čekat, co se bude dít. Myslím
si, že v prvním poločase bylo
z naší strany hodně příležitostí nebo předfinálních věcí.
Bohužel jsme to ale nedohráli.
A třeba gólman zasáhl proti Susově
dobré střele. Já bych neřekl, že to
byla zbytečná ztráta bodu – i Třinec
měl své šance. Z mého pohledu to je
zasloužená remíza.“
yy Vraťme se zpět ke karanténě. Jak
jste koronapauzu trávil? Jak probíhala vaše příprava?
„Během pauzy jsem byl s manželkou
a dcerou u rodičů na vesnici, odkud
pocházím, protože tam byl větší klid
než v Prostějově na bytě. Bylo pro
mě také lepší tam běhat, protože stačilo vyběhnout z domu na polňačku
a mohl jsem plnit tréninkový plán.
A to už je odpověď na vaši otázku.
Dostali jsme plán od trenéra, co je
potřeba každý den odběhat. A každý
hráč si to pak plnil. Jinak se toho moc
dělat nedalo, když byla karanténa.
Jediné, co šlo, tak se projít sám nebo
s rodinou. Nebo koukat doma na pohádky, na filmy. Ale jinak se toho moc
dělat nedalo.“
yy Na druhou stranu jste měl možnost trávit více času s rodinou…
„Z této stránky to bylo super, že jsem
mohl být s dcerou a s rodinou. Protože když je sezóna a jsou zápasy, tak
při výjezdu do Varnsdorfu je skoro
celý víkend zaplněný cestováním.
Takže toho času není tolik. Myslím
si tedy, že každý fotbalista, který má
rodinu, to měl nyní vynahrazené.“
yy Zpět k týmu. Kde by mělo mít
eskáčko ambice?
„Samozřejmě teď jsme měli spíše
soupeře, co jsou v tabulce okolo nás.
Takže s nimi bychom chtěli zvládat
zápasy za tři body. A je jedno, jestli budeme hrát doma, nebo venku.
Rádi bychom se pohybovali v polovině tabulky. Tam si myslím, že
patříme. Bylo to tak loni, bylo to tak
i na podzim, kdy jsme bohužel přišli o hodně bodů v zápasech, které
skončily remízou. Často jsme odehráli zápasy, ve kterých jsme vedli,
ať už s Vítkovicemi, se Sokolovem,
či doma s Chrudimí, ale nedotáhli je
do konce. To je šest bodů, které nám
teď v tabulce chybí. Mohli jsme být
úplně někde jinde. Věřím, že se co
nejdříve posuneme do středu tabulky a budeme ještě pokukovat na lepším umístění. Bude hodně záležet na
zápasech s týmy nahoře. Ale zvládli
jsme utkání v Hradci Králové, se Žižkovem doma, s Jihlavou uhráli remízu. Takže ono je to dost otevřené. Já
samozřejmě chci každý zápas vyhrát,
myslím, že to tak má každý. Rozhodovat se bude v koncovce.“

yy V Prostějově jste zažil dva trenéry – Oldřicha Machalu a Pavla Šustra. V čem se jejich herní styly lišily?
A vyhovoval vám některý více?
„Nemůžu říct, jestli by mi seděl některý ze stylů více nebo méně. Teď je situace taková, že se mnou trenér počítá
spíše do zálohy nebo i do útoku. Zatímco na podzim mě trenér Machala
poslal do obrany s tím, že tam moc alternativ neměl. Samozřejmě pro mě je
lepší post záloha nebo i ten útok, který
jsem hrával od dorostu. Takže vepředu se mi hraje lépe. A co se týká stylů,
tak rozdíl je v tom, že nás trenér Šustr
chce naučit více variant rozestavení.
Takže zkoušíme třeba 4-3-3 nebo
4-4-2. Snaží se nás zkrátka naučit více
herních stylů. A snaží se to pojmout
hodně útočně, fotbalově. To je možná
ta změna. Kouč nám dává za vzor to,
jak hraje Liverpool, chtěl by hrát stejný ofenzivní fotbal.“
yy Jak vidíte vaši budoucnost
v Prostějově?
„K poslednímu červnu mi končí
smlouva. Jsem hráč Jablonce a v Prostějově jsem na hostování, takže uvidíme. Nějaké jednání ze strany klubu
proběhlo, vše je otevřené. Ale ještě
vůbec nevím, co bude, už jen proto,
že se sezóna rozběhla až před dvěma
týdny. Člověk teď ani netuší, jestli by
mohlo být ve hře angažmá z první ligy,
nebo něco jiného. Hlavně se teď snažím soustředit na zápasy, co nás čekají.
To je teď nejdůležitější. Až později se
rozlouskne, co bude.“
yy Dal byste tedy přednost prvoligovému angažmá, nebo pokračování na Hané, kde máte rodinné
zázemí?
„Na rovinu, a asi to tak má každý hráč.
Pokud bych dostal nějakou aspoň
trochu rozumnou nabídku z první
ligy, tak ji vezmu. Protože přeci jen
hrát nejvyšší soutěž a zahrát si proti
týmům jako je Plzeň, Sparta nebo Slavia, tak to si myslím, že je hodně velká
motivace. A určitě pokaždé zážitek.“
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PROSTĚJOV Kolotoč utkání F:NL
nabírá obrátky a klub vám přináší
upřesnění termínů nejbližších kol.
V úterý 9. června bude 1.SK Prostějov
hrát od 17:00 hodin na půdě Varnsdorfu. Doma poté až v neděli 14.6. přivítá
od 17:00 SK Líšeň a v tomto a potom
i v dalších zápasech by měla být navýšena kapacita počtu osob na 500 lidí,
v derby by tak již mohla na stadionu
panovat dobrá atmosféra!
Ve středu 17. června přivítá na svém
hřišti prostějovské fotbalisty Chrudim,
poté opět až v neděli 21. června zavítá
na stadion SCM Za Místním nádražím
pražská Dukla a maraton doposud termínově známých utkání zakončíme
zase ve středu 24.6. na hřišti dalšího
týmu z hlavního města, když se o body
budeme rvát na Žižkově. „Nedělní termíny jsou pro naše fanoušky nezvyklé,
bohužel o hracích dnech nyní nerozhoduje klub. Tyto jsou nám určeny
LFA, my jako klub můžeme pouze po
dohodě se soupeřem mírně upravit čas
výkopu,“ píše klub na svých internetových stránkách.
(red)

22. až 25.
kola F:NL

termínů

Upřesnění

Prostějov (tok) – Zatím jednou určitě a možná i dvakrát by se do konce
ligové sezóny mohlo eskáčko objevit
na obrazovkách České televize. Ta
bude totiž přenášet utkání 26. kola,
kdy bude Prostějov hrát na Žižkově.
Snahou klubu samozřejmě je, aby byl
vysílán i poslední domácí zápas proti Zbrojovce Brno v rámci 29. kola,
který by měl mít v mnoha ohledech
zvláštní náboj.
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Improvizace s sebou nese i některé
neobvyklé prvky. Kluby třeba musejí
akceptovat, že termíny jednotlivých
utkání určuje Ligová fotbalová asociace, takže se leckdy hraje ve dnech, na
něž nejsou fandové ani trochu zvyklí.
V případě prostějovského eskáčka to
znamená, že už se v tradičním sobotním termínu hrát nebude, další domácí
utkání přijdou na řadu v neděli a poslední domácí, navíc vysoce očekávaný,
zápas se Zbrojovkou Brno oba týmy
sehrají dokonce v pondělí, které ovšem
bude svátečním dnem.
Pro hráče samotné ovšem toto nemá
zásadnější vliv. Oni se musí především
sami připravit na zápas, ať už nastoupí
proti komukoli. Rozjezd měl Prostějov
těžký, ale na půdě lídra z Pardubic sehrál
vyrovnanou partii, doma s Vítkovicemi si však výrazně koledoval o průšvih,
který lehce mohl přijít. Naštěstí pro Hanáky místo soupeřova vyrovnání přišly
dva góly v závěru, které naopak vylepšily
nepříliš povedené skóre. V Třinci si oba

PROSTĚJOV S určitou nedůvěrou a skrytými obavami na jedné
straně a s nadšením z možnosti hrát zase fotbal na straně druhé vstupovaly profesionální kluby do pokračování obou nejvyšších soutěží v Česku po přestávce způsobené pandemií koronaviru. Musíme
imaginárně zaklepat, že první dva týdny proběhly bez problémů.
Všichni si teprve zvykají na zápasový kolotoč, který nabírá takřka závratných obrátek.
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PROSTĚJOV Těžkosti na hřišti
i potíže mimo něj. Prostějovští fotbalisté nejprve nemohli kvůli koronaviru ani trénovat, pak dlouho
čekali na start jarní části. Zatímco se
však situace na této scéně uklidnila
a svěřenci trenéra Šustra začali sbírat
body, v zákulisí to tak klidné rozhodně není. Jak v exkluzivním interview
prozradil předseda klubu František
Jura, oddíl už nyní počítá nemalé
ztráty na financích. A ohrožené jsou
i dva projekty, s nimiž eskáčko do
budoucna počítalo. Do toho všeho
probíhají snahy o posílení kádru
a zároveň o udržení současných hráčů. 1.SK Prostějov zkrátka prožívá
složité období, přesto ale předseda
klubu oznámil i několik příjemných
zpráv. Třeba ke stavbě mužstva na
příští sezónu.
yy Jaká je současná ekonomická situace klubu? A jak se na ní promítl
koronavirus, o jakou částku zatím
eskáčko přišlo?
„Momentálně je to tak, že jsme přišli
pouze o jednoho partnera. Ten nám
sdělil, že v tuto chvíli nemůže plnit dohodu. Je to sice v uvozovkách pouze
jeden partner, ale ta částka není zanedbatelná, jedná se o tři sta tisíc korun.
A to je pro nás hodně peněz. Je to pro
nás první takový signál od partnerů.
O dalších ztrátách zatím nevíme, ale samozřejmě doufáme, že jich nebude víc.
Co jsme se ptali a sondovali jsme, tak
by to zatím nemělo pokračovat v tomto duchu dál. Tedy alespoň nemáme ty
zprávy. Nevím, co nás bude ještě čekat.“
yy O kolik zatím přišel klub na
vstupném?
„Samozřejmě jsou to nějaké peníze,
z nichž platíme rozhodčí nebo třeba
pořadatelskou službu. Do této chvíle
jsme zatím přišli o nějakých dvě stě tisíc
korun, plus mínus. Dohromady s tou
zrušenou reklamní smlouvou je to tedy
už půl milionu. A to už je pro klub značná částka.“
yy Jak moc se dotklo hráčů snížení
platů? A na jak dlouho platí?
„Smlouvy už jsou teď v normálním
stavu, tedy ve standardním plnění. Ale
je pravda, že většina hráčů má smlouvu do 30. června, takže nyní jednáme
o nových smlouvách, které nebudou
standardně od 1. července, ale od 15.
července. Jednáme pak s hráči o snížení
platu. Ne na takovou částku, která byla
v období koronaviru, ale přesto o snížení. Protože ty prostředky pro klub
budeme nejspíš shánět daleko, daleko
hůře.“
yy O kolik tedy nyní hráči přijdou?
„Řeknu to i oficiálně, je to taková sociální varianta, u těch hráčů, kteří mají nižší
platové podmínky je to zhruba okolo
těch deseti procent. U těch, co mají vyšší plat, je to třeba dvacet procent.“
yy Byli takoví, kteří se snižováním
zprvu nesouhlasili a nechtěli na něj
přistoupit?
„Tak musím přiznat, že se našli takoví
hráči, ale bylo jich naprosté minimum.
Ale my jsme si to pak vysvětlili. Samozřejmě na první dobrou asi nikdo není
rád, že. U těch dvou tří hráčů jsme si
tedy dali nějaký časový odstup a pak
jsme se k tomu vrátili. A nakonec se
domluvili. Ukázalo se, že to chce jen
nějaký odstup a nějaký čas. Nakonec na
to přistoupili všichni.“

yy Jak zatím hodnotíte angažmá
Ladislava Dudíka na postu sportovního manažera? A budou ve vedení
klubu nějaké další změny?
„Laďa Dudík s námi začínal před nějakými jedenácti dvanácti lety. A je to
Prostějovák, takže se vrátil, když to tak
řeknu, na místo činu. Je to člověk, který
to prostředí zná, má zkušenosti a je flexibilní. Navíc tomu dává veškerý svůj čas,
takže jsme spokojení. Věděli jsme, koho
bereme zpátky.“
yy Takže v jeho případě rozhodly jak
zkušenosti, tak znalost prostředí?
„Přesně tak, hlavně ta znalost. On má
kompletní povědomí prostředí MSFL,
přičemž my primárně chceme právě
z této soutěže čerpat talenty. Samozřejmě má znalost také druholigových hráčů.“
yy Vrátím se naposledy ke koronaviru. Jsou nějaké projekty eskáčka,
které ohrožuje?
„Chystáme, a s trochou štěstí dovedeme do konce, výstavbu umělé trávy
v Olympijské ulici. To je pro nás stěžejní
investice, v místě by mělo vyrůst další
tréninkové hřiště. Takže v tomhle případě doufám, že nám to investici neohrozí.
Pak je samozřejmě otázkou, jestli budeme pokračovat v plánované rekonstrukci stadionu SCM Za Místním nádražím.
Je samozřejmě možné, že potřebné prostředky příští rok v takové míře nebudou A plánovaná rekonstrukce nebude
probíhat tak, jak jsme si představovali.
Teď mluvím jako předseda klubu i jako
primátor města. Neví se, jak to bude
v příštím roce vypadat s dotacemi, jaké
budou vypsány a jak budou probíhat.
Nebo jak se rozjede sportovní agentura.
Všechno souvisí se vším. Jak se totiž mají
rekonstruovat sportoviště, tak je potřeba
kofinancovat. Musí se zapojit všechny
zdroje, to znamená ministerstvo, kraj
i obec. A potom to může fungovat. Těžko by to šlo tak, že prostě přijde spolek
a řekne: ‚Tohle chceme postavit.‘ Bez
toho, aby bylo zajištěné kofinancování.
Kvůli tomu se může stát, že se plánované
věci posunou.“
yy K příjemnějším věcem. Co skladba kádru – s kým do příští sezóny je
uzavřená smlouva? A kdo naopak téměř najisto odejde?
„Situace je taková, že máme dohodu
a také podepsané smlouvy u většiny
týmu, konkrétně u patnácti hráčů stávajícího kádru. Co se týká konkrétních
jmen, tak víme na devětadevadesát procent, že Karel Kroupa bude končit, i když
spíše na sto procent. (usměje se) Jednáme o prodloužení smlouvy a máme
zájem o prodloužení u Honzy Poláka.
Vzal si čas na rozmyšlenou, protože záleží, jak se nyní po dvou zápasech týdně
bude cítit. Ale my určitě máme zájem.
Zatím jsme se jinak nedomluvili na nové
smlouvě s Milanem Lutonským a stejně
tak s Kubou Rolincem. Máme ale vytipované další hráče, mladé kluky. Jména
zveřejňovat zatím nebudu, není to dotažené do konce. Určitě se ale bude jednat
o dva až tři mladé kluky ze třetí ligy, kteří
už MSFL přerůstají, a my bychom byli
rádi, kdyby hráli u nás.“
yy Jaká je situace u mládeže?
„My jsme rádi, že už začaly mládežnické zápasy a turnaje. Takže se to zas dává
dohromady, ale stabilizuje se to. I já
jsem měl trochu obavy, že někteří kluci
už se po dvou měsících neukáží. Že si
třeba během té doby našli nějaké jiné
aktivity. To nás naštěstí ve velké míře
nepostihlo. Jak už jsem říkal, chystáme stavbu nového tréninkového
hřiště s umělou trávou, standardních rozměrů. Areál tak, pokud
se dobuduje, bude mít parametry jednoho z nejlepších pro
mládež na Moravě. Funguje
zároveň sportovní třída
na ZŠ E. Valenty. U této
školy bychom chtěli do
budoucna nějaký krytý
povrch, tedy buď jednoduchou konstrukci
a povrch s umělou trávou, nebo nafukovací
halu. Aby tam mohly
i přes zimu hlavně malé
děti trénovat. Pro mládež
budeme dělat, co to půjde. Je
základem. Chceme se vracet
hlavně k tomu, že každý rok jednoho dva odchovance postavíme minimálně do přípravy
´A´-týmu. A když se neuchytí
ve druhé lize, tak na rok do třetí ligy a pak návrat. Na to nyní
klademe největší důraz.“

„Na další sezónu máme podepsaných
patnáct hráèù, Kroupa nejspíš konèí“
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Foto: Michal Kadlec

Pondělí 8. června 2020

Petr KOZÁK
Texty: Tomáš KALÁB
Rozhovory: Michal SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ SERVIS
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

„Je to práce celého

ESKÁČKO SPASIL KOUDELKA týmu,“ítNiNHGYĨPD
ítNiNHGYĨPD
Na tři body tentokrát stačila jediná branka

PROSTĚJOV I druhé domácí utkání dokázali prostějovští fotbalisté 1.SK přetavit ve tři body. Přestože finančně oslabený
Sokolov nedosahoval kvalit Vítkovic, nešlo vůbec o jednoznačnou záležitost a hru na jednu branku. Hosté v prvním poločase naznačili své možnosti v útoku, ovšem bez efektu. V závěru
první půle si ovšem Koudelka vybojoval předtím ztracený míč
a s pomocí břevna nádhernou trefou rozhodl. Ve druhém poločase byl však vidění spíše profesorský fotbal, který nakonec
stačil na zajištění důležitého vítězství.
pohled zajímavě, ale zásadní šance si
PŮVODNÍ
Baníkovci nevytvořili. A tak dvě minureportáž
ty před přestávkou dostal pohotovou
pro Večerník
střelou domácí do vedení Koudelka.
Po změně stran to opět vypadalo, že doTomáš
mácí mají vystaráno, jenže na rozdíl od
KALÁB
Vítkovic Sokolov nedokázal menší nasazení domácích využít. A tak se domá5VCXRąGFXÚMQRGO
cí, kteří závěr odehráli s velkou rutinou,
mohou těšit z tříbodového zisku.
Situace v tabulce velela doma zvítězit,
<¾UCFPÊQMCOåKM[
aby se opět zvětšila šance na postup do
kýženého středu tabulky. Na druhou
stranu si bylo eskáčko vědomo určité Koudelka na sebe upozornil už v úvodu
psychické výhody soupeře, který ne- utkání, když pěkně našel Paška, jehož
hraje pod žádným tlakem. Z rozboru teč nasměrovala míč pouze do Fryštávidea také vyplynulo, že se nejedná kových rukavic. Na druhé straně vyslal
o odevzdané mužstvo, které disponuje první přímou střelu na Brédu Krátký.
nikoli snad výraznými individualita- O chvíli později domácí fanoušky vymi, ale týmovým výkonem. Trenér plašil prudkou střelou z otočky nad
Pavel Šustr dal důvěru navlas stejné břevno Korejec Yu. Ještě předtím hosté
jedenáctce, která vyběhla na trávník marně reklamovali nastřelenou ruku
před týdnem proti Vítkovicím. Hos- po Manziově pokusu. Vávra to zkoutující trenér Bohuslav Pilný ponechal šel technicky na zadní tyč, poctivě se
základní osu týmu Fryšták, Hasil, Sko- zastřeloval Koudelka, ale zatím těsně
pec a Yu, která nastoupila uprostřed mimo. Stejně dopadl Paškův pokus,
týdne proti Pardubicím, ale změny který se otřel o Kroupu a nechtěně tak
změnil směr. Ostrou Polákovu střelu
oproti středě také udělal.
musel Fryšták krotit na dvakrát, po za8ÚXQL\¾RCUW
váhání jednoho z hráčů Baníku šel dopředu Stáňa, jehož střelu gólman vyrazil
Domácí si během prvního poločasu k volnému Kroupovi, tomu ovšem míč
vytvořili několik dobrých střeleckých nesedl do kroku. Při další příležitosti to
příležitostí, v nichž dominoval přede- zkoušel Koudelka technicky, ale Fryšták
vším Koudelka. Komu se naopak příliš si míč vychutnal. Pět minut před přenedařilo, byl Stáňa, takže trenér Šustr stávkou rozehrál Koudelka přímý kop
sáhl už po půlhodině hry k jeho vystří- technickou střelou, která minula o cendání Šteiglem. Ofenzivnímu hráči se to timetry bližší spojnici tyče a břevna.
příliš nezdálo, tak mu to trenér vysvětlil O chvíli později už se dočkal. Vybojoval
´natvrdo´: „Na hřišti jsi nebyl!“ Hosté si v předchozím souboji ztracený míč
se pokoušeli o ohrožení domácí branky, a napálil ho pod břevno, od něhož nezaněkteré situace sice vypadaly na první držitelně putoval do branky – 1:0!

(161)#.'4+'
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BYLI JSME
U TOHO

PROSTĚJOV V klíčových okamžicích
nejen fotbalových zápasů záleží hodně na
tom, jak zachytá gólman. Zápasová tíha leží
na tomto postu zatím na Miloslavu Brédovi
(na snímku), který v uplynulém týdnu
vychytal dvakrát po sobě čisté konto. Je
to jeden ze základních parametrů brankářské úspěšnosti.

/Êé\-QWFGNMQX[ é MQRCéM[RT¾X÷V÷UP÷OÊLÊTčåGMDTCPM[5QMQNQXC

(QVQ6QO¾w-CN¾D

„Hrajte, zase budete bránit?!“ ozvalo se
z tribuny během prvních minut druhé půle. Po rohovém kopu zaměstnal
Brédu střelou Krátký, na druhé straně to
neúspěšně zkoušeli Slaměna a Lutonský. Jak umí vyboxovat míč, předvedl
Bréda po přímém kopu Machuči. Hosté byli nejblíže srovnání skóre po centru
zleva dvacet minut před koncem, kdy
míč prolétl vápnem až ke Kopřivovi
na zadní tyči, jehož střelu nepustil do
sítě Bialek. Vzápětí rychle potáhl míč
dopředu Rolinc a centr Koudelky se
odrazil od Suse těsně mimo Fyrštákův
dosah i tyč jeho branky. Deset minut
před koncem využil zaváhání hostů
Koudelka, jeho střelu Fryšták vyrazil na
roh, který Koudelka zatočil parádně do
branky, ale gólman hostí byl opět pozorný! V závěru už domácí zkušeně drželi
míč co nejdál od vlastní branky.

<CLÊOCXQUVFWGNW

Tomáš KALÁB

Lodivod prostějovského týmu Pavel
Šustr opět využil přechodné možnosti
vystřídat až pět hráčů. Při posledním
dvojnásobném střídání ovšem vinou
nedorozumění málem odešel z hřiště
excelentní Koudelka, jehož číslo už
svítilo na tabulce. Zásahem na poslední chvíli šel Biolek na místo Paška, což
dávalo logiku vzhledem k tomu, že oba
alternují na pozici pravého beka.

#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ

ƔƔ V uplynulém týdnu jste
dvakrát vychytal čisté konto, jak si toho v této obtížné situaci s rychlým sledem zápasů ceníte?
„Nula potěší určitě každého
gólmana, takže jsem za ně velmi rád. V této situaci, kdy jsou
zápasy nahuštěné, si toho cením ještě víc. Je to výsledek
práce celého mužstva, takže dík
patří také spoluhráčům.“
ƔƔ Který z obou zápasů uplynulého týdne byl z vašeho pohledu
těžší?
„Z mého pohledu byly oba zápasy
náročné. Oba týmy byly nepříjemnými soupeři, navíc v tomto nabitém programu, kdy je to fyzicky náročnější. Pokud bych ale měl jeden
přece jen vybrat, tak pro mě to byl
zápas v Třinci.“
ƔƔ Jsou před vámi další hratelní
soupeři, a to Varnsdorf a Líšeň.

Ještě toto utkání se hrálo za přísných
bezpečnostních opatření, která by se
příští týden měla přece jen více uvolnit.
Komorní atmosféra nebyla nepodobná utkáním na venkovských hřištích.
Zřetelně slyšitelné komentáře ze hřiště
1UQDPQUVWVM¾PÊ
i z hlediště někteří diváci právem okomentovali, že to je „jako na dědině“.
Utkání se Sokolovem zcela jedno- Pěkně přiléhavý byl třeba pokyn doznačně vévodila kopací technika Jana mácího lodivoda hráči se zajímavou
Koudelky. Byl hráčem nejčastěji ohro- přezdívkou: „Kozle, nebuď zdivočelý!“
žujícím branku soupeře a své snažení
okořenil perfektní střelou, která svými
parametry ještě předčila jeho branku
Vítkovicím o týden dříve. Ostatně
2CXGNi7564VTGPÆT5-2TQUV÷LQX
v tomto smyslu mu vysekl poklonu „Utkání bylo velmi těžké. Soupeř hrál dobrý fotbal, nebál se, hrál aktivně, natrenér Šustr, když podotkl, že si vylepšil padal nás. V některých fázích jsme byli příliš ustrašení, báli jsme se víc komsvoji bilanci z minulého utkání, protože binovat, víc hrát. Vzhledem k tomu se dá utkání hodnotit jako vyrovnané.
jednu branku aspirující na gól měsíce Rozhodla kvalita v podání Honzy Koudelky. Splnili jsme povinnost doma
zvítězit, ale nejsme spokojeni jen s tím, když hrajeme tak, že se to nelíbí.“
vyměnil za ještě lepší.

(QVQ,QUGH2QRGNMC

S čím vstupujete do nového dvouzápasového týdne?
„Každé mužstvo z naší ligy je v něčem dobré, některé je fotbalovější,
jiné zase bojovnější, takže každý
zápas je náročný. Ani jedno z těch
mužstev ale není nezdolatelné. Zápas se vždy začíná od nuly a každý
chce vyhrát. My jdeme od zápasu
k zápasu a budeme bojovat o co
nejlepší výsledek s každým soupeřem.“

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTč
$QJWUNCX2+.0º - (-$CPÊM5QMQNQX
„Myslím si, že to byl zajímavý zápas se šancemi na obou stranách.
Rozhodl nádherný gól Koudelky. My jsme v zápase žili až do konce
tím, že domácí své vedení nepojistili druhou brankou. Bohužel naši
velkou šanci se nám nepodařilo proměnit, takže o výsledku utkání
rozhodla produktivita soupeře.“

FK Baník Sokolov
1:0
21. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1. SK Prostějov

Lutonský

Stříž

Ruml

Krátký

Bohuslav
PILNÝ

Pavel
ŠUSTR
Tkadlec
Bréda

Schuster

Yu

Kroupa

Polák

Skopec
Fryšták

Bialek

Manzia

Stáňa

Kopřiva

Slaměna

Pašek

Koudelka

Branka: 43. Koudelka

PROSTĚJOV
Střely na branku:

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

Hasil

4

Rohové kopy:

12

Vávra

1 : 0

SOKOLOV

Vondra

Branka: -

( 1 :0)

7

Rozhodčí: Denev – Kubr, Vaňkát

Střídání: 33. Šteigl za Stáňu, 62. Rolinc za Kroupu a Sus za Slaměnu,
77. Biolek za Paška a Zapletal za Lutonského

Střely na branku:
Diváků: 152 Střely mimo branku:

Žluté karty: 29. Kopřiva, 51. Krátký, 61. Manzia, 64. Dvořák

4

Rohové kopy:

3
3

Střídání: 46. Machuča za Kopřivu,

62. Červenka za Rumla, Kovář za Vávru a Dvořák za Manziu, 76. Čihák za Yu
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se možná
METLE CUP BUDE i letos, kopané
přece jen dohrají

Okresní ligy v malé

PCXÊEKUXGNMQWPQXKPMQW EXKLUZIVNĚ
OTASLAVICE I přes koronavirovou krizi, která
zastavila všechny sporty, proběhne již pátý ročník fotbalového turnaje Metle Cup 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, kde by se znovu
mělo objevit patnáct týmů nejen z našeho regionu. Letošní ročník by navíc měl odstartovat Metle Cup junior, který se uskuteční pro žákovskou
kategorii o čtrnáct dní dříve.
Organizace letošního ročníku započala již na začátku kalendářního roku. Než ale organizátoři příslušné
informace pustili do světa, nad plány se stahovala
mračna v podobě pandemie, která kromě zastavení
všech soutěží znamenala také zákaz všech veřejných
akcí, takže na oficiální potvrzení se letos čekalo podstatně déle, než bylo v předešlých ročnících obvyklé.
„Netrpělivě jsme čekali, jak nakonec vše dopadne. jsme i případné varianty o snížení počtu účastníků. šovat a znovu je nebudeme muset oprašovat,“ proV žádném případě jsme nechtěli letošní ročník zru- Nyní ale můžeme od těchto speciálních opatření zradil Večerníku jeden z organizátorů turnaje Martin
šit. Když se postupně uvolňovala opatření, chystali ustoupit. Pevně věřím, že situace se už bude jen zlep- Vogl.
Z nenaplnění kapacity v „Metlích“ strach nemají.
„Během těch pěti let se nám tu vytvořil okruh celků,
které se pravidelně vracejí. Ani letos tomu nebude
jinak. Někteří už nám netrpělivě volali, zda se turnaj letos uskuteční. Jsme opravdu rádi, že turnaj začíná mít tradici,“ neskrývá spokojenost Vogl.
V letošním roce by se měl také konat první ročník
Metle Cupu junior, který bude určen pro hráče
ročníku 2006 a mladší. Tento turnaj je naplánován na poslední červnovou sobotu. „O podobném klání pro mládež jsme přemýšleli již dříve, ale
chtěli jsme raději počkat, než se zaběhne klasický
Metle Cup. Kvůli pandemii jsme také jednali, zda
první ročník ještě neposunout, ale dospěli jsme
k názoru, že pro mládež v regionálních soutěžích
by to mohlo znamenat alespoň částečnou náhradu
za ukončené soutěže,“ oddechl si Martin Vogl.
Mediálním partnerem obou akcí bude PROSTĚJOVSKÝ Večerník.
(jaf)

s kvartetem
regionálních

zástupců
PROSTĚJOV Zatím spíše špatné
zprávy chodí od pořadatelů letních
turnajů v malé kopané. Vesměs se
totiž shodli na tom, že za dané nejisté situace si dávají letos s organizováním pohov. Konat se nemá ani
Krumsínský Haná Cup. Najdou se
však i tací, kteří se rozhodli, že by
bylo škoda přerušit tradici. Vedle
otaslavického Metle Cupu mezi ně
patří i nadšenci z Dřínova. Ti na letošek chystají druhý ročník Memoriálu Pavlíny Mrhálkové. A to ve větším
než minule. Místo osmi týmů jich
bude hrát dvanáct, přičemž ve hře
bylo i rozšíření na šestnáct celků.
Mezi tuctem přihlášených mužstev je
i kvarteto vyslanců z Prostějovska, které zvolilo veskrze zajímavé názvy jako
Mumuland, Zemánek či Blázni ze stadionu. Čtvrtým do party je legendární
FC Litrpool tvořený zejména hráči
Klenovic na Hané. Zbývající osmička
účastníků pochází z ´domácího´ Kro-

měřížska. „Ještě se uvidí, zda je rozdělíme do tří skupin nebo do dvou,“ uvedl
organizátor a zakladatel turnaje Ladislav Kučírek.
„Skutečně jsme přemýšleli o tom, jestli
nepřijmout šestnáct týmů, ale nakonec
jsme se rozhodli, že rozšíření o čtyři
týmy stačí. Nechceme začínat o půl
deváté ráno a končit třeba v osm večer.
Minule jsme měli velké horko a ve čtyři
toho všichni měli plné kecky,“ poznamenal Kučírek k turnaji, který se odehraje 20. června na hřišti v Dřínově.
Turnaj se bude hrát systémem 4+1
a s hracím časem dvakrát sedm minut, který se ale ve vyřazovací části
bude zvětšovat. Hřiště pak bude mít
standardní rozměry pro malou kopanou. A ceny? „První tři budou mít
poháry a diplomy, dále pak třeba dárkové koše, které nám dala obec. Ještě
popřemýšlíme, jak ocenit nejlepšího
střelce a nejlepšího hráče,“ usmívá se
Lukáš Kučírek. Ten rovněž na dotaz
redakce vzpomněl důvod vzniku akce.
„Je pojmenovaná po mé babičce coby
největší fanynce dřínovského fotbalu.
Ta jezdila na všechny zápasy odmala
až do své smrti. A já jí slíbil, že až tu
nebude, založíme na její počest turnaj,“
vysvětlil. Jak slíbil, tak učinil. A ani koronavirus jej nepřiměl dát klání roční
pauzu.
(sob)

/WåUVXQ<GO¾PGM\2CXNQXKEW-QLGVÊPCtXÊV÷\PÚVÚONQÿUMÆJQTQéPÊMWOGOQTK¾NW
Foto: Facebook

Rozhodne
se dnes
žích by proběhly současně v soboty
13., 20. a 27. června plus 4. července.
Souhlas s tímto řešením však musí
vyslovit aspoň padesát procent klubů z jednotlivých lig, přičemž hlasování oddílů PRO nebo PROTI
dohrání mělo uzávěrku včera.
Rozhodnout o osudu sezóny by se
tedy mělo definitivně dnes. „V případě, že by se okresní soutěže v malé
kopané ČUS Prostějovska dohrávaly, vypracuje výkonný výbor co nejrychleji zápasový rozpis jarní části,
dohodne se na místech konání turnajů a stanoví i souhrn bezpečnostních opatření s ohledem na zdraví,“
připojil Krátký.
(son)

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

'RWĆHWLFHYxHKRQHMOHSxËKR

Fotbaloví žáčci jdou na věc
PROSTĚJOV Hned na dva dny se rozprostře turnaj v malé kopané pro žáky. Kluci i holky ročníků
2007 a 2008 i mladší se utkají už potřetí na červnovém turnaji pořádaném oddílem TJ Haná Prostějov.
„Hracími dny jsou neděle 7. června a sobota 20. června.
Turnaj bude probíhat mezi devátou a patnáctou ho-

dinou na hřišti za Sportcentrem DDM v Olympijské
ulici,“ uvádí za pořadatele Oldřich Lošťák s tím, že herní
systém je 7+1 a jeden zápas bude trvat třicet minut.
Zájemci o přihlášení týmu by měli zavčas napsat na e-mail zdenekkulisek@seznam.cz nebo na telefon 773
233 211. Některé týmy už se na klání přihlásily, maximálně pak organizátoři počítají s dvanácti družstvy. „Už

moc míst nezbývá. Mají se mi ozvat ještě ze Sigmy Olomouc, že chtějí přihlásit ročník 2009. A očekávám také
přihlášky z Brna a z Čechovic,“ prozradil Zdeněk Kulíšek a upozorňuje, že se bude hrát za jakéhokoli počasí,
trakaře – netrakaře. „Děti nejsou z cukru. Mladší žáci už
trénují celoročně, tedy i v prosinci a v lednu,“ uvedl pro
Večerník.
(sob)

20032510498

'ítQRYVNĄPHPRULiO

PROSTĚJOV Nejprve to vypadalo bledě, potom nadějně a následně zase nic moc. O čem
je řeč? O možném dokončení okresních soutěží v malé kopané ČUS
Prostějovska 2019/20
po epidemii covid-19. Aktuální situace totiž vyplynula tak,
že by se jarní část přece jen mohla
uskutečnit!
„Vzhledem k tomu, že vláda ČR zásadním způsobem rozvolňuje protikoronavirová opatření, začala se od
24. května v regionu hrát přátelská
fotbalová utkání. Na základě toho
i množících se telefonických dotazů
rozhodla Komise malé kopané ČUS
PV navrhnout scénář možného dohrání tohoto ročníku první i druhé
okresní ligy mužů,“ uvedl v oficiální
zprávě místopředseda komise Bohuslav Krátký.
Momentální varianta zní následovně. Čtyři turnaje jara v obou soutě-
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Nováček v brance Jestřábů Ondřej Bláha chce jít krok za krokem
PROSTĚJOV V brankovišti Jestřábů nezůstane od minulého
ročníku takříkajíc kámen na kameni, přičemž roli gólmanské
jedničky by měl nově plnit Ondřej Bláha (na snímku). Sedmadvacetiletý zkušený borec pocházející z Českých Budějovic, kde
to z mládežnických týmů dotáhl
až do „A“-týmu. Kromě mateřského Motoru nastupoval rovněž
za Písek, Havířov, Benátky nad
Jizerou a jednou si zachytal i za
extraligový Liberec. Naposledy
pak hájil svatyni ambiciózního
Vsetína. Čerstvě vyslyšel vábení
z Hané. V jeho případě se tak potvrdily informace, které přinesl
Večerník jako první bezprostředně po otevření přestupového
okna. Jestřábi přinejmenším na
rok získali do brány formou hostování ztělesněnou jistotu.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
SOBECKÝ
KÝ
za přispění
ění
Marka
VENDA
A
SONNEVENDA
yy Stal se posilou Jestřábů.
V Prostějově jste sice už párkrát
chytal, nikdy jste za něj však nepůsobil. Jak hodnotíte tento přesun?
„Je to pro mě nová výzva. Samozřejmě vím, že se předchozí ročník
Jestřábům moc nepovedl. A že zde
bude hodně pozměněný až nový
kádr. Budou to pro mě nová setkání
s hráči a trenéry, nové vazby. Měli
bychom teď jít krůček po krůčku
a rozhodně nevyhlašovat žádné
haló. Věřím ale, že s pomocí diváků se nám podaří udělat nějaký ten
úspěch.“
yy Jak byste se prostějovským fanouškům představil?
„Myslím, že příznivci, kteří sledují hokej, mě alespoň trochu znají,
v první lize už nějakou dobu působím a několikrát jsem byl v Prostějově jako soupeř. Samozřejmě doufám a věřím, že nás čeká úspěšná
sezóna a že týmu hodně pomůžu.
Abychom se nakonec na jejím konci mohli s týmem smát.“ (úsměv)
yy Jak se tedy těšíte na působení
v Prostějově?
„Moc! Čeká nás dlouhá cesta, protože tým se hodně obměnil. Musíme si vybudovat novou partu a na
tom začít stavět. Věřím, že to bude
super sezóna, kterou si budeme užívat my i naši fanoušci.“
yy Jak se vůbec zrodil váš přestup k Jestřábům?
„Možnost, že bych zůstal ve Vsetíně, byla bezprostředně po sezóně
ve hře, ale zájem Prostějova byl větší. Měl jsem z celého jednání moc
dobrý pocit, a přestože zůstávala
stále ve hře i varianta neodcházet ze
Vsetína, vnitřně jsem byl rozhodnutý, že přestoupím.“
yy Podle čeho jste se rozhodoval?
„Nejdůležitější pro mě byl velký
zájem ze strany Prostějova a férové
jednání.“
yy Je vám sedmadvacet let, potřetí v řadě budete brankářskou
jedničkou v první lize...

Vím, proč mě Prostějov angažoval a co se ode mě
očekává. Jsem každopádně rád, že jsem dostal tuto
možnost a důvěru. Budu se ji snažit trenérům splatit,
zodpovědnosti se nezříkám. Nová sezóna je výzva!

„Jak už jsem říkal, je to výzva,
ale jsem na to zvyklý. Zejména
z Českých Budějovic, tam na hráče byl velký tlak. Jsem každopádně
rád, že jsem dostal tuto možnost
a důvěru. Budu se ji snažit trenérům splatit, zodpovědnosti se nezříkám. Vím, proč mě Prostějov
angažoval a co se ode mě očekává.
Jsem za to rád. Budu se snažit, abychom spolu s parťákem vytvořili
dobrý tandem, tým se na mě mohl
spolehnout a v každém zápase jsem
mu dal šanci na výhru.“
yy Co říkáte rozšíření Chance
ligy na devatenáct mužstev?
„Nevím, jestli je to úplně šťastné
řešení, devatenáct týmů je podle
mě moc. Pamatuju si první ligu
před několika lety, kdy měla čtrnáct
družstev. Hrálo se jednou týdně
doma, jednou venku a nějaké vložené pondělky, divácká návštěvnost
byla větší. Lidi se celý týden těšili na
svůj domácí tým a na něj chodili.
Každý zápas si víc užili, nebyli hokejem přesycení. Přál bych si, aby se
to vrátilo do téhle podoby.“
yy Gólmani bývají před utkáním
hodně koncentrovaní a s nikým
se moc nebaví. Jste takový typ?
„Spíš ne. Nerad se straním kolektivu, naopak jsem rád v centru dění“
yy Právě brankáři jsou známí
svými, někdy až prapodivnými,
rituály. Máte taky nějaké?
„Pár gólmanů nám dělá tak trochu
špatnou reklamu, že jsme divní.
(smích) Snažím se být normální,
fungovat prostě s týmem. Moc rituálů nemám, na tyto věci celkově
nejsem. Přijde mi, že člověk pak
směřuje svou pozornost k tomu,
jestli každý udělal přesně, a nesoustředí se na důležité věci. Byl bych
pak akorát nervózní a zamyšlený,
zda jsem je všechny zvládl a na nic
nezapomněl. Dělám akorát pár malých věcí pravidelně a podobně.“
yy Co vaše brankářská výstroj?
Už máte nějaký návrh v prostějovských barvách?
„Jasně. Gólman musí nějak vypadat, což je půlka úspěchu. (smích)
Už se těším, až v nové výstroji vyjedu na led, jestřábí barvy se mi
hodně líbí. Ještě musím dokončit
masku, která bude ladit s Prostějovem. Musím však město nejdřív
taky trochu poznat.“
yy Víte o tom, že právě gólmani
LHK často dělají pozápasovou
show pro fanoušky?
„V Prostějově vždy byli výborní
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brankáři, takže se není čemu divit.
Děkovačky jsou super, zvlášť po
velkých vítězstvích. Těším se, až
tady uvidím ta pěkná chorea, kterými jsou místní fandové pověstní.
Doufám, že si je zasloužíme dobrými výkony.“
yy Když se hodně vrátíme v čase,
jaké byly vaše hokejové začátky?
A kdo vás vlastně k tomuto sportu přivedl?
„K hokeji mě přivedl táta. Sám ho
hrál a já jsem se na něj chodil dívat.
Hrál jsem nejdříve v útoku. Pak
jsem si ale stoupl do brány a tam
už jsem nakonec zůstal. V Českých
Budějovicích jsem odchytal celou
mládež a také začátek své seniorské
kariéry. Pak mě to ale přiválo na
Moravu.“
yy Co zatím považujete za svůj
největší úspěch?
„Řekl bych, že na něj ještě stále čekám. Byl jsem třeba v mládežnické
reprezentaci, to beru jako takový
první milník. Říkal jsem si tehdy,
že to je hezké. Když pak Mountfield odešel z Budějovic do Hradce Králové, byla tehdy možnost na
jihu Čech budovat něco nového.
V Českých Budějovicích jsem pak
navíc zažil baráž o extraligu, to bylo
super. Je ale pravda, že i na Moravě
jsem zažil fajn sezóny.“

yy Zmínil jste několikrát České
Budějovice. Cítíte se tam stále
jako doma?
„Ano, určitě jsem tam stále doma.
Po sezóně se tam vždy vracím,
mám tam rodinu, přítelkyni, kamarády. Hokejově jsem ale České
Budějovice už dal bokem, i když samozřejmě tým stále sleduji. A vzájemné zápasy, jsou pro mě pokaždé
pikantní. Hlavně to platilo o sérii
Havířova s Českými Budějovicemi,
když jsme nad nimi dvakrát vyhráli.
V Budějovicích mě naučili hokeji,
na to se nezapomíná.“
yy Takže žádný odchod ve zlém?
„Ne, nic takového. V prvních sezónách se nám moc v první lize nedařilo. Tým se tedy obměňoval a dostalo se holt i na brankářský post.“
yy Máte za sebou dvě sezóny
v moravských týmech – ve Vsetíně a v Havířově. Vsetín na tom
byl lépe týmově, v Havířově jste
ale zase více chytal. Která z těch
sezón pro vás byla lepší?
„O něco víc jsem si užil předminulou sezónu v Havířově. Sešla se tam
moc fajn parta, navíc se nám podařilo trápit favority. A to nikdo tehdy nečekal. Byla tam větší pohoda
a hráli jsme taky play-off. Se Vsetínem nám naopak kvůli koronaviru
sezóna skončila právě těsně před

vyřazovacími boji. Přitom právě play-off je nejzábavnější část ročníku. To
si pak bez něj hokej tolik neužijete.“
yy Jak moc vás v přípravě na novou sezónu limitovala koronavirová opatření?
„Je to samozřejmě nepříjemné. Na

druhou stranu, více než do fitka
jsem se podíval do přírody. Člověk
taky zůstal v České republice. Nedá
se v tom sice hledat moc pozitivních věcí, já ale věřím, že to nejhorší
už máme za sebou a vše směřuje
k normálnímu stavu.“

vizitka
ONDŘEJ BLÁHA
✓narodil se 21. srpna 1992
v Českých Budějovicích
✓ hokejový brankář, čerstvá
posila LHK Jestřábi Prostějov
✓ dětství strávil v Českých Budějovicích,
kde také začal s hokejem
✓ na jihu Čech absolvoval všechny mládežnické kategorie,
v sezóně 2012/2013 se poprvé dostal do zápasu mezi muži,
když působil formou střídavých startů ve druholigovém
Jindřichově Hradci
✓ o tři roky později už byl brankářskou jedničkou
HC Motor České Budějovice
✓ v Chance lize chytal také za Benátky nad Jizerou a Havířov,
celkem ve druhé nejvyšší soutěži zapsal 211 startů
✓ v sezoně 2016/17 jednou zasáhl i do extraligového
zápasu v dresu Liberce, přidá další.
✓ poslední tři sezóny strávil na Moravě,
z toho dvě v Havířově a jednu ve Vsetíně
✓ mezi největší úspěchy patří vítězství v základní části WSM ligy,
kdy chytal za ČEZ Motor České Budějovice, s kterým se dostal
dvakrát do neúspěšné baráže o extraligu.
zajímavost: v sezóně 2008-2009 odchytal dosud jediné utkání
v dresu národního týmu, stalo se tak za tým ČR U17 proti Švýcarsku

volejbal

www.vecernikpv.cz

Pondělí 8. června 2020

'29.3ą,&+=«1291$+59$é.$

,9$j«329

Nahradit má kapitánku Michaelu Zatloukalovou,
která èeká miminko. A v Prostìjovì

PŮVODNÍ
zprravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Svou aktivní vrcholovou kariéru momentálně přerušila kapitánka vékáčka,
klubová odchovankyně a místní rodačka
Michaela Zatloukalová. Týmová tvůrkyně
hry číslo jedna bude v pětadvaceti letech
maminkou, očekává narození prvního potomka. „Míša byla duší kolektivu, samozřejmě nám bude chybět na hřišti i v šatně.
Bez ohledu na sportovní cíle je však těhotenství vždy šťastnou zprávou a my tak
v první řadě přejeme Míše i jejímu očeká-

vanému miminku hlavně zdraví,“ zdůraznil
sportovní ředitel VK Miroslav Čada.
V mančaftu zůstává mladá nahrávačka a další odchovankyně Klára Dvořáčková, ovšem
bylo jasné, že místo Zatloukalové musí vedení hanáckého oddílu sehnat jednu plejerku na daný post. Což se podařilo dostatečně
rychle. „Přichází Iva Šípová, se kterou jsme
se dohodli na přestupu k nám, a už došlo
k podpisu smlouvy. Jde o zkušenou a kvalitní volejbalistku, jež procházela těžším obdobím kvůli přetrženému kolennímu vazu.
Během uplynulého ročníku se však dala
zdravotně do pořádku, je fit a nachystaná
pomoct Prostějovu,“ informoval Čada.
Iva Šípová se narodila 27. září 1992, má
tedy sedmadvacet let. Měří 173 centimetrů a téměř celou dosavadní kariéru strávila
v TJ Ostrava, kde jako malá s volejbalem

začínala. Až před minulou sezónou
odešla do Frýdku-Místku, leč ještě
loni v létě si vážně poranila koleno
a prošla dlouhým léčením a rekonvalescencí. Po pauze již naskočila do
současné fáze přípravy žen vékáčka,
kde dostává novou šanci.
Vedle šesté posily tu zároveň máme
i jméno šesté hráčky, která zůstává
v mančaftu prostějovských volejbalistek. A pozor, jde o stěžejní oporu
– univerzálku Gabrielu Kopáčovou!
V pouhých jednadvaceti letech se
stala nejvíce bodující členkou týmu,
v celé UNIQA extralize 2019/2020
skončila mezi top skórerkami soutěže třetí. „S Gábinou jsme před rokem
uzavřeli dlouhodobou smlouvu, aby
u nás mohla na sobě systematicky
pracovat, zlepšovat se a odvádět ve
prospěch družstva to nejlepší ze
sebe. Rozhodně je na dobré cestě,
stala se důležitou součástí kolektivu,“
řekl o Kopáčové Miroslav Čada.

0QX¾ PCJT¾XCéMC +XC iÊRQX¾ PCJQąG  PCJTC\WLG XG 8-
V÷JQVPQW/KEJCGNW<CVNQWMCNQXQW UPÊOGMXNGXQ 82TQUV÷
LQX÷\čUV¾X¾WPKXGT\¾NMC)CDTKGNC-QR¾éQX¾ XRTCXQFQNG 

ZHQVQKPVGTPGVCCTEJKX8GéGTPÊMW

3UYQËê¿VWH[NOX]LYQËKRUR]KRYRUXVêHUVWYRXUHSUH]HQWDQWNRXæHQVNÇKReQ¿URó¿NXrGËO

.OiUD'YRőiĀNRYiÅ=QRPLQDFHMVHPE\ODYåRNX
PROSTĚJOV Kariérní cesta
vzhůru volejbalové odchovankyně VK Prostějov Kláry Dvořáčkové nabírá pořádné obrátky.
Během minulé sezóny pomohla
oddílovým juniorkám k postupu do extraligy U19 a ženskému
béčku k udržení druhé ligy, navíc
stále častěji naskakovala i za extraligový „A“-tým dospělých. A nyní
byla teprve devatenáctiletá nahrávačka poprvé v životě nominována do reprezentace žen České republiky na „domácí“ soustředění
v prostějovském Národním sportovním centru, což jí ale koliduje
s maturitou.
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Marek SONNEVEND
yy Začněme tedy školou. Co maturita?
„První dva červnové dny jsme měli
písemnou část, nejprve angličtinu
a potom češtinu. Myslím, že jsem to
zvládla docela dobře, ale celkově teď
mám dost náročné a takové složitější období. Maturita je těžká hlavně
psychicky, jde o první velkou životní
zkoušku.“
yy Navíc maturujete ve specifické

8QNGLDCNQX¾ MQOGVC \ 8- 2TQUV÷LQX
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XCVGP¾EVKNGVGEJTGRTG\GPVCéPÊwCPEK
Foto: Marek Sonnevend

době koronavirové. Nakolik vás
tahle skutečnost ovlivnila?
„Docela hodně, protože jsme od půlky března nechodili do školy a museli se učit sami doma. Až poslední dobou jsme začali znovu chodit aspoň
dvakrát týdně ve čtvrtek a v pátek na

čtyři vyučovací hodiny, což po hektickém období plném nečekaných
událostí určitě pomohlo.“
yy Ústní část máte kdy?
„V pátek 19. června. Už se hrozně
těším, až budu mít celou maturitu za
sebou. Snad úspěšně.“ (úsměv)
yy Kolik tréninků jste kvůli učení
vynechala z uplynulé šestitýdenní
přípravy žen vékáčka?
„Zase tak moc ne. Chodila jsem na
všechny tréninky kromě pátečních,
protože bývaly vždy dopoledne a to
jsem několik posledních týdnů už
musela do školy. Jinak jsem přípravu
absolvovala celou a brala ji jako výborné odreagování od učení.“
yy Co vám tenhle přípravný blok
přinesl?
„S holkama nás chodilo většinou
spíš méně, tím pádem byly tréninky víc individuální a zaměřené na
kondici i sílu. Postupně jsme si taky
zahrály s balónem, kouč nám chystal

různá herní cvičení včetně speciálních nahrávačských. Je fajn, že jsme
mohly být po té předchozí neplánované přestávce v nějakém zatížení.
Osobně se teď cítím dobře připravená hlavně po silové stránce.“
yy Kdy jste se dozvěděla o své nominaci do národního výběru ČR?
A jaká byla vaše reakce?
„Někdy předminulý týden ráno
před klubovým tréninkem mi zavolal reprezentační kouč, že jsem
v nominaci. Pro mě to byl hrozný
šok, něco takového jsem vůbec nečekala. Dávala jsem si cíl dostat se
do ženského nároďáku tak do dvou
nebo tří let – a najednou to přišlo už
teď. Byla jsem tedy strašně příjemně
překvapená, a jak říkám, i šokovaná.
Hned jsem volala taťkovi a brečela
mu štěstím do telefonu. Fakt super!
(směje se) Hrozně moc si téhle příležitosti vážím, jde o hodně brzké splnění jednoho z mých snů.“
yy Úvodní dva týdny s reprezentací navíc strávíte doma v Prostějově. Pomůže to překonávat počáteční nervozitu?
„Určitě jo. V Národním sportovním
centru to dobře znám, odehrála jsem

tam spoustu utkání za juniorky i za
béčko. Akorát musím říct, že z těch
dvou prostějovských týdnů, které
tady nároďák stráví, budu trénovat
jen ten první. Druhý už vynechám
kvůli učení na ústní maturitu. Dohodli jsme se takhle s panem trenérem. Uvidím, jestli mě pak ještě pozve na další soustředění do Jablonce
a Pelhřimova.“
yy Co od své reprezentační premiéry očekáváte?
„Nervózní rozhodně budu, na druhou stranu nemám jako nejmladší
hráčka výběru co ztratit. Prostě do
toho dám úplně všechno a zkusím
ukázat to nejlepší, co umím. Z Prostějova jdeme do nároďáku dvě s Kopy
(parťačkou Gabrielou Kopáčovou –
pozn. red.), budeme spolu na pokoji.
Znám i řadu dalších holek, dost dobře
třeba Gábinu Orvošovou nebo Dádu
Digrinovou z českých mládežnických
reprezentací. K těm zkušenějším spoluhráčkám budu spíš vzhlížet, jsou
výborné. Ale strach určitě nemám,
není proč se bát.“
Druhou část exkluzivního rozhovoru najdete v příštím vydání
Večerníku!

STŘÍPKY Z NEDOKONČENÉ SEZÓNY VK
Zastavení osmé: výsledkové strádání
po Final Four ČP prosvětlilo
důležité extraligové vítězství v Ostravě
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. Dnes se vracíme do období, kdy
se Hanačky ocitly psychicky dole po nevydařeném závěrečném turnaji Final Four
Českého poháru žen v Králově Poli. Aby toho nebylo málo, měly před sebou nadmíru těžký los v závěru nadstavbové části UNIQA extraligy ČR. Čemuž odpovídaly
i povětšinou nepříznivé výsledky.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Hned po výbuchu v ČP se prostějovský tým znovu rozjel do Brna, tentokrát k nejnáročnějšímu možnému
střetnutí na palubovce vedoucích
Šelem. Hostující bojovnice tam ale
vůbec nepůsobily odevzdaně, naopak
dobrým výkonem sahaly minimálně
po jednom bodíku a reálně vypadal

i útok na vítězství. Většinu setových
koncovek však urvaly zkušené favoritky, jež otočily skóre na konečných
25:23, 16:25, 25:23, 25:20.
Následoval zápas doma proti mistrovské Olomouci, který Kopáčové,
Stümpelové, Nové a spol. vyšel o poznání méně. Kromě úplného začátku

RYCHLÝ

9(ÿ(51Ì.
lHQ\9.XNRQÄLO\
VYÕMEORNSÔÉSUDY\

zùstává Gabriela Kopáèová

PROSTĚJOV Hráčský kádr volejbalistek VK Prostějov pro příští sezónu
2020/2021 už má kompletní podobu! Součástí jeho poloviční přestavby je vynucená změna na nahrávačském postu a setrvání jedné z klíčových opor družstva.
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Foto: Marek Sonnevend

(14:11) a většiny druhé sady (16:8,
22:20) měl navrch silný výběr UP, aby
posléze dospěl k očekávanému triumfu 0:3 (-17, -23, -15). „Dva sety jsme
vyrovnaně bojovali a myslím, že na
zisk druhého i měli. Což ale nic nemění na tom, že soupeř byl celkově lepší.
Zejména na přihrávce a v obraně, také

prokázal větší šikovnost v mezihře,“
neztratil objektivní náhled kouč vékáčka Lubomír Petráš.
Když k těmto dvěma prohrám připočteme ještě další dvě na vlastním
hřišti z přelomu února a března
s Olympem Praha (1:3) i Libercem
(2:3), procházely jeho svěřenkyně

Prostějov (son) - Šestitýdenní
tréninkový cyklus po obnovení
činnosti přerušené vinou nákazy
koronavirem uzavřely v pátek 5.
června volejbalistky VK Prostějov.
Závěrečný z půltuctu týdnů byl již
trochu volnější, obsahoval jen čtyři
tréninky. „Některým holkám už začaly maturity, jiné si šly o posledním
květnovém víkendu zahrát beachvolejbalové turnaje v zahájené sezóně
na písku. My jsme každopádně ani
tentokrát nezaháleli a snažili se zůstat v tempu herními jednotkami,
výběhy do terénu i posilováním ve
fitku,“ informoval kouč žen vékáčka
Lubomír Petráš. Ten má především
radost, že uplynulý blok přípravy vůbec mohl proběhnout. „V době předčasného ukončení soutěžního ročníku 2019/20 zbývalo ještě nějakých
šest týdnů extraligového play-off, což
jsme si teď aspoň částečně a v rámci
možností trochu vynahradili stejně
dlouhým obdobím společné práce.
Podstatné bylo hlavně to, aby děvčata obnovila kontakt s míčem,“ zdůraznil Petráš.
Týmovou přípravu před příští sezónou 2020/21 má v plánu odstartovat
od pondělka 3. srpna. „Do té doby ale
hráčky určitě nebudou jen ležet doma.
Mohou se udržovat individuálně
a taky jsme se domlouvali, že v případě zájmu si během června i července
můžeme zatrénovat společně. Pokud
doma dostanu opušťák,“ pousmál se
Petráš s odkazem na manželku Lucii
a ročního synka Jakuba.

3URVWÈMRYVNÅPO½GHzQLFH
Y\XzÉYDMÉOHWQÉKDOX
Prostějov (son) - Od 1. června je
pro každodenní provoz znovu otevřeno Národní sportovní centrum
Prostějov. Mládežnické volejbalistky
VK Prostějov tam však část své současné přípravy oproti původním plánům nepřesunuly. „V prvním červnovém týdnu bychom halu NSC
PV určitě využívat mohli, ale další
dva týdny tam většinu času obsadí
ženská reprezentace České republiky, čímž bychom složitě hledali tréninkové časy pro nás. Proto jsme se
rozhodli zachovat dosavadní model
přípravy,“ vysvětlil šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák. V praxi
to znamená herní jednotky v letní
hale u velodromu, k tomu cvičení, posilovna, výběhy do terénu,
beachvolejbal i doplňkové sporty,
například tenis či basketbal. „Pořád
platí, že se snažíme o kvalitní a pestrou tréninkovou náplň všech věkových kategorií od juniorek přes kadetky, starší žákyně a mladší žákyně
až po přípravku. Například juniorky
s kadetkami makají denně kromě
víkendů, nejmladší holky se scházejí minimálně dvakrát za týden. V tomhle režimu to dojedeme do konce
června,“ potvrdil Novák.
dost komplikovanými časy. Naštěstí
dokázaly hromadící se šňůru dílčích
neúspěchů přerušit velmi důležitou
výhrou v Ostravě. U polských hranic
se povedlo zvrátit zdánlivě ztracené
úvodní dějství (z 19:15 a 23:20 na
26:28 včetně odvrácení dvou setbolů) a klíčovou bitvu o třetí či čtvrté
místo před play-off dovést ke zdárnému vyústění poměrem 1:3 (-26,
-17, 15, -22).
„Bylo to pěkné utkání s obětavými
výměnami, rozhodla koncovka prvního setu. V utkání nám pomohla
střídání, holky z lavičky se chytily
a dobře to zvládly. Získaly jsme tak
důležité tři body a zůstaly třetí v extraligové tabulce. Tohle výborné
postavení bychom rády udržely až
do konce dlouhodobé fáze, i když
rozhodovat o úspěchu se bude až
v následných vyřazovacích bojích,“
povídala kapitánka VK Michaela
Zatloukalová.
Nadstavba finišovala a všichni už se
těšili na vrchol sezóny…

www.vecernikpv.cz
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Vstup mezi elitu Ligového poháru skončil
pro Sokol I Prostějov debaklem, mistři světa
v sestavě hostů jasně kralovali
PROSTĚJOV Hlavní zpráva dne na „ďábelské“ datum 6. 6. 2020? Vrcholový nohejbal se po pauze
způsobené epidemií koronaviru už konečně rozběhl! Pro muže TJ Sokol I Prostějov to byl na jednu
stranu super zážitek, protože v úvodním kole Ligového poháru družstev, Divize 1 doma přivítali
loňské stříbrné medailisty z extraligy MNK mobilprovás Modřice. Na stranu druhou museli Hanáci
při své premiéře mezi elitou letošní nové soutěže skousnout krutou porážku, když vysokému favoritovi podlehli jednoznačně 0:6.

PŮVODNÍ
zpravodajství

2Q\¾RCUQXÆJQFPQEGPÊVTGPÆTC

pro Večerník
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Marek
SONNEVEND
Za ideálního počasí zavítali do areálu
u prostějovské sokolovny na Skálově
náměstí čeští top nohejbalisté a mistři
světa Jakub Pospíšil, Lukáš Rosenberk,
Petr Topinka a spol. Natěšení prvoligisté TJ jim chtěli co nejvíc vzdorovat, aby
vstupem do základní části nejvyšší divizní skupiny zanechali sympatický dojem.
Což se jim ale po pravdě – navzdory maximální snaze – nepovedlo.
Leccos napovědělo hned zahajovací
utkání dvojic. Tomášové Roba s Žůrovcem stíhali proti Janu Hanusovi a Davidu
Višvaderovi jen do stavu 4:5 v prvním
setu. Potom je brzdily vlastní chyby, nedůrazný útok i slabší obrana, především
nováček Žůrovec viditelně bojoval s nervozitou. Naopak hosté drželi precizním
výkonem vše plně pod kontrolou, Po
setech 6:10 a 4:10 prohrávali domácí
0:1. Těžké to měli ve druhé dvojce bratři
Ladislav a Lukáš Pírkové, neboť vyzvali
velesilné duo Jakub Pospíšil - Lukáš Rosenberk. Sada číslo jedna jim navíc nevyšla, pod tlakem chybovali. Poté však svou
hru o dost zlepšili a sváděli hezkou vyrovnanou bitvu. Ovšem pouze do skóre 6:5,
načež nekompromisní Jihomoravané
zabrali totálně ovládnutou koncovkou –

„Hráči Modřic potvrdili svou extratřídu a až na chvilkové výjimky nám nedali žádnou šanci.
My jsme totiž neodvedli dobrý výkon, proto byl celý zápas natolik jasný. Prohráli bychom tak
jako tak, ale kdyby kluci prodali, na co nohejbalově mají, mohl být průběh i konečný výsledek
aspoň trochu vyrovnanější se ziskem několika setů a minimálně jednoho bodu. Nevím, jestli
za náš horší výkon mohla nervozita, respekt z mistrů světa na straně soupeře, přílišné chtění
nebo chybějící zkušenosti proti tak vysoké herní kvalitě. Možná se sečetlo jedno s druhým
a dopadlo to až takhle moc jednoznačně. Přesto není důvod ke smutku, pro chlapce jsou utkání Ligového poháru proti naprosto špičkovým celkům ČR nedocenitelné. A pevně věřím, že
příště doma s Karlovými Vary už dopadneme mnohem lépe.“

FOTOGALERIE
BYLI JSME
U TOHO

klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend
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„Na zápas jsme se dobře připravili, nic nepodcenili a tenhle zodpovědný přístup se nám
vyplatil. Vývoj všech jednotlivých utkání jsme měli pod kontrolou, jen několik setů rozhodovaly vyrovnanější koncovky. Výjimkou byl zcela vyrovnaný závěrečný singl, který klidně
mohl dopadnout i naopak. Každopádně jsme spokojeni s jasným vítězstvím i splněním
role favorita, prvoligový tým Prostějova oceňujeme za odvahu jít do elitní skupiny nové
soutěže proti výrazně silnějším družstvům.“

5:10, 7:10 a 0:2. Podobně vypadal úvodní duel trojic. Pírek, Pírek a Roba versus
Rosenberk, Hanus, Halva = rovnocenná
partie vždy část setu, než skvělí vyslanci
MNK naplno prokázali své schopnosti.
Nejprve šesti body za sebou zavřeli první dějství od cifer 4:4, následně zlomili
v úplném závěru do té doby houževnatý
odpor kvalitně makajících Sokolů zkušeným ziskem dvou posledních výměn od
slibného stavu 8:8 – 4:10, 8:10 a 0:3.
Druhá trojka se pak změnila v pověstnou hru kočky s myší, protože Žůrovec,
Deutsch a Valenta marně hledali jakýkoliv recept na trio Pospíšil, Topinka, Holas
tažené excelentními zákroky kapitána Jakuba Pospíšila na síti, kde působivě sme-

čoval i blokoval z obrovské výšky – 2:10,
4:10 a 0:4. Mnohem větší šanci na dílčí
úspěch teoreticky měla plonková dvojice domácích Petr Deutsch, Jan Valenta
v mači s Vojtěchem Holasem a Davidem Burianem. Leč kapitánu Valentovi
absolutně nevyšel start, po sérii jeho nevynucených hrubek to rychle bylo 0:5.
A jakmile se zástupci „jedničky“ ve druhé
části přece jen chytili dotažením z 1:4 na
6:6, tak extraligisté na opačné straně sítě
odpověděli finálním náporem – 4:10,
6:10 a bylo 0:5.
Za průběžného stavu zápasu 0:5 zbývala Prostějovanům poslední naděje
na alespoň čestný vítězný zářez v osobě špičkového singlisty Tomáše Roby.

<¾RCU RTQDÊJCN X PCFOÊTW Rą¾VGNUMÆ
CVOQUHÆąG RQ UMQPéGPÊ CMVÆąK \CRÐ\QXCNKRTQURQNGéPÚUPÊOGM
Foto: Marek Sonnevend

Proti Janu Hanusovi v obou sadách výborně začal, ale napoprvé nechal soka
otočit z 4:1 na 5:7 a dramatický finiš
mu o chloupek utekl 9:10. Ve druhém
pokračování domácí šikula ještě vystupňoval tempo, aby parádním nohejbalem utekl dokonce na 9:6. Bohužel ani
čtyři setboly mu nestačily, neboť soupeř
zázračně levačkou vrátil jeden extrémně
náročný míč a spíš na jistotu končícího
Robu ve finiši doslova rozstřílel dokonalými údery – 9:10. Nepovedlo se
tedy odvrátit výsledný výprask 0:6 bez
jediné získané sady.
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Ostatní výsledky 1. kola: TJ Sokol
Holice – SK Liapor Witte Karlovy
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Petr Deutsch: „Ničeho litovat nebudeme!“
yy Nevěřili jste v alespoň trochu
vyrovnanější průběh i lepší výsledek?
„Možná jsme si to chtěli myslet, ale
k tomu bychom potřebovali kvalitnější příjem i mezihru. Místo toho
jsme dost chybovali, nebyli tolik přesní a výborný soupeř každé naše zaváhání nemilosrdně trestal. Chvílemi to
bylo třeba vyrovnané, ale pak se nám
něco nepovedlo, hosté udělali několik

bodů za sebou a zkušeně si vše pohlídali. Hráči Modřic jsou elita v ČR,
což potvrdili.“
yy Souhlasíte, že váš týmový
ýmový výý
kon mohl být navzdory síle protivv
níka podstatě lepší?
át mnohem
„Určitě jo. My umíme hrát
ku tam byla
lepší nohejbal, ale ze začátku
z naší strany nervozita a asi i respekt
ruhé straně
k velkým jménům na druhé
sítě, byť jsme neměli co ztratit. Postupně jsme se do utkáníí víc dostáačilo trochu
vali, ovšem jak říkám: stačilo

zaváhat či zachybovat a favorit toho
svými kvalitami hned využíval. Síla
Modřic je opravdu velká, oproti
minulé sezóně navíc mají dvě elitní
posily. A to jim dnes ještě chyběl reprezentant Martin Müller. Musíme
uznat, že jsou herně jinde než my.“
yy Berete i přes vstupní debakl
pozitivně, že můžete nastupovat
proti nejlepším nohejbalistům
republiky, potažmo světa?
„Rozhodně ano, pro nás je toy
hle ohromná zkušenost. Kdybychom šli do Divize 3,
mohli jsme tam
v podstatně
slabší kon-

zátora Richarda Beneše se však
zúčastní pravděpodobně jen čtyři trojice.
„Musím přiznat, že jsem trochu
zklamaný malým zájmem o tuto
akci. Nevím, do jaké míry lidi
ovlivnilo uplynulé období po-

znamenané koronavirem, ale teď
už je zdravotní situace mnohem
lepší. A vzhledem k množství výkonnostních či amatérských nohejbalistů v regionu jsem věřil ve
výrazně početnější startovní pole.
Bohužel se nedá nic dělat, přebor

každopádně uspořádáme na odpovídající úrovni i pro užší startovní pole přihlášených trojek,“
ujistil Beneš.
Hrát se bude nejprve v jedné skupině každý s každým, následně přijde
na řadu rozhodující play-off. (son)

Tým si cení možnosti hrát proti špičkovým soupeřům
eřům
na
a bere to jako ohromnou zkušenost do budoucna
PROSTĚJOV Osobně mu zápas
proti slavným Modřicím vyšel solidně, ve svých dvou střetnutích
(jedna trojice a jedna dvojice) odvedl slušný výkon. Přesto to mu
ani parťákům z prostějovského
družstva vůbec nestačilo a loňským finalistům extraligy podlehli
na úvod Ligového poháru 2020
hladce 0:6. Večerník v exkluzivním rozhovoru zjišťoval, jak Petr
Deutsch vnímal konfrontaci s megafavoritem.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Druhý ročník
nohejbalového Přeboru firem
Prostějovska 2020 proběhne ve
středu 10. června od 16.00 hodin
v areálu u prostějovské sokolovny na Skálově náměstí. Navzdory
enormní snaze hlavního organi-

kurenci bojovat o celkové prvenství. My jsme si však
místo toho vybrali nejvyšší Divizi 1, kde sice budeme
dostávat takzvaně nna prdel, ale něco nám to do budoucna může dát. Vy
Vyzkoušíme si špičkový level nohejbalu, sami se tí
tím třeba zlepšíme a pak to zkusíme
využít v příštím
p
ročníku první ligy.“
yy Ne
Nebudete tedy zpětně litovat dobrovolné vzdání se možnosti vyhrát fivolného
nan za prize money ve zmíněné třetí
nance
divi Ligového poháru?
divizi
„Lit
„Litovat
určitě nebudeme ničeho. Jednoh
nohlasně
jsme se takhle rozhodli a chtěli
zabo
zabojovat
proti top hráčům z české extraligy, abychom nabrali nové zkušenosti,
vyzk
vyzkoušeli
na vlastní kůži nejvyšší úroveň
noh
nohejbalu,
někam se tím posunuli. Peníze
jso v porovnání s tímhle vedlejší.“
jsou
yy V Prostějově načínáte svou druho sezónu. Jak se vám v Sokolu
hou
l
I líbí?
„
„Moc.
Přišel jsem loni v zimě z Ivan
novic
poté, co se rozpadlo tamní
m
mužstvo.
Zavolal mi zdejší trenér
p Beneš, jestli nechci nastupovat
pan
z Prostějov, tak jsem to zkusil. Tým
za
j tady hodně dobrý po všech stránje
k
kách,
kluci v pohodě, správný kolekFoto: Marek Sonnevend tiv.
ti Takže spokojenost.“
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