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PROSTĚJOV Další zbytečná
smrt! Dramatickým způsobem
se rozhodl ukončit svůj život nezletilý chlapec, který se v úterý
9. června kolem osmnácté hodiny vrhl z panelového domu
v Družstevní ulici v Prostějově.
Motiv jeho zoufalého činu je nejasný, dle jeho spolužáků šlo ale
jen o nějakou hloupost...

STATUTÁRNÍ
MĚSTO
PROSTĚJOV

20060310877

Více informací
na www.prostejov.eu
– úřední deska.
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hledá zaměstnance
na pracovní pozice
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Deštì u nás potìšily,
nepùsobily škody
Prostějov (mik) – Celý prostějovský region během minulého
týdne zkrápěly vydatné lijáky. Našinec měl ale štěstí v tom, že na
rozdíl od jiných krajů nedošlo na
Prostějovsku k žádným povodním a nějakým velkým škodám
na majetku. Obzvláště silné dešťové srážky zaznamenal Prostějov
v neděli 7. června, kdy podle meteorologů prostějovské hvězdárny
spadlo z nebe 23,9 milimetru vody
na metr čtvereční. A jelikož pršelo
i v jiných dnech, měli radost především zahrádkáři a houbaři. „Rostou už první hřiby a také růžovky,“
nechal se slyšet pan Jaroslav z Vrahovic. Naplněna je i Romže, která
doposud byla vyschlá. „Dlouho
jsem její koryto neviděl tak naplněné, konečně se zde daří i pstruhům,“ podotkl muž.

Biopopelnice ano,
ale za své!
Prostějov (mik) – V posledních
letech rozdala radnice lidem stovky bionádob na rostlinný odpad.
Tyto „dárečky“ magistrátu zcela
zadarmo prostějovské občany
nadchly a podle zjištění Večerníku
radní registrují další a další žádosti
o přidělení bioponádob. Lidé už
ale budou muset sáhnout do kapsy.
„V současné době již magistrát neplánuje pořízení dalších nádob na
bioodpad pro občany. Každý má
ale možnost si pořídit nádobu na
bioodpad na vlastní náklady a zapojit se do systému sběru a svozu
biodpadů ve městě. Děkujeme
za to,“ odpovídá na četné dotazy
Anna Kajlíková, referentka mediální komunikace prostějovského
magistrátu.
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Martin ZAORAL

CO NÁS UDIVILO…
„Morava“ se bouří. Vlnu nevole
vzbuzuje u drtivé většiny obyvatel Olomoucké ulice a přilehlého
okolí provoz diskotékového klubu
nad prodejnou Morava. Při zábavě
mladých je pravidlem, že občané se
nejen nevyspí, ale ráno najdou pomočené a pozvracené dveře či krev
na chodníku. Devítileté protesty
jsou prozatím k ničemu, vyslyší je
současné vedení města?

Foto: Martin Zaoral
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Nesmějte se, nenadávejte, nekritizujte. Je to prostě tak! Jakkoliv
jsme prostějovským konšelům
a krajským ouřadům měli za zlé,
že z roku na rok neustále odkládají rekonstrukci Vrahovické ulice,
tak nyní Agentura Hóser obdržela
zprávu, která především občany Vrahovic přišpendlí do křesla.
Podle nejnovějšího sdělení krajského úřadu se hlavní investor pustí
do rekonstrukce Vrahovické až za
patnáct let!
„Bohužel s velkým zármutkem

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

•• Pondělí ••
Fotbal v ofsajdu. Hned na začátku týdne jsme se dočkali další vlny uvolňování opatření proti šíření koronaviru. Mohou se pořádat akce do 500
lidí, nemusíme nosit roušky na bazény, divadla, kina či koncertní sály už
nemusí dodržovat rozestupy v hledištích. Pozoruhodné na celé věci je, že
omezení na fotbalových zápasech stále zůstalo...
•• Úterý ••
Podobnost čistě náhodná. Vztahy mezi otcem a synem nebývají vždy
jednoduché. Snad právě proto, že se oba v mnohém podobají… Jen málokdy se ovšem stane, aby syn svého tatínka okradl o auto. To je případ
Tomáše Mádra, který i kvůli tomu skončil před prostějovským soudem.
•• Středa ••
Fotky a zážitky. Fotografie zachycuje okamžiky, které se už nikdy nebudou opakovat. Rozdíl je v tom, že ze zážitku bez problému pořídíte jakýkoliv snímek, jen málokterá fotka vám však zprostředkuje větší zážitek.
Několik takových je možné vidět na výstavě Život a dílo fotografa Václava
Ševčíka, která byla na prostějovském zámku zahájena vernisáží.
•• Čtvrtek ••
Tanec v kině. „Když si člověk pustí v rádiu rock and roll, prostě vyskočí
a začne tancovat, i kdyby měl amputovaný nohy,“ byl přesvědčený americký zpěvák Lou Reed. Stejná muzika zazněla i z filmového plátna kina Metro 70 ve filmu Bourák o muži s otřískaným růžovým Cadillacem v podání
Ivana Trojana.
•• Pátek ••
Noc vnitřní krásy. „Lidé jsou jako vitráže v kostele. Třpytí se a září, když
venku svítí slunce, jak ale přijde tma, jejich krásu prozradí jedině světlo
jdoucí zevnitř,“ použila krásné přirovnání americká psychiatrička Elisabeth Kübler-Rossová. Krásu potemnělých vitráží mohli lidé ocenit během
tradiční Noci kostelů.
•• Sobota ••
Zvědavý guláš. Leží si spokojeně guláš v žaludku a zničehonic přiletí vodka. Guláš zděšeně kouká a naráz se objeví fernet. Všichni na sebe zděšeně
hledí a tu přiletí rum. Guláš je zvědavý, co tam ostatní dělají. „Nahoře je
party,“ vysvětlí mu chlast. Na to guláš odpoví: „Vážně, tak to se tam musím jít podívat...“ Guláše uvařené na Gulášvaru ve Víceměřicích naštěstí
podobný osud nečekal.
•• Neděle ••
Auta u mlýna. S autem je to jako s koronavirem. Když ho řídíte, nikdy si
nemůžete být jisti, že právě neporušujete něco, co zrovna včera schválili…
I proto bylo nejlepší své staré auto zaparkovat u mlýna v Hradčanech a po
celý víkend si tam užívat příjemné akce.

oznamujeme, že vhledem k tomu,
že Vrahovickou hodláme opravit
komplexně ve spolupráci s Českými
drahami, vidíme jako reálný termín začátku realizace v roce 2035.
Železničáři totiž musí nejdříve
vyprojektovat tunel či nadjezd, jejichž pomocí by se překonal železniční přejezd. A protože to nejsou
schopni udělat hned, musíme na ně
čekat,“ oznámil suše hejtman Olomouckého kraje Laďa Okleštěný.
Agentura Hóser zjistila, že České
dráhy po původních plánech vybudovat pod kolejemi ve Vrahovické
ulici tunel, aktuálně otočily. „Naše
chytré hlavy se daly dohromady
a spočítaly, že daleko lepší bude

nadjezd nad železničním přejezdem. Kdybychom pod ním chtěli
prorazit tunel, celá lokalita by se
sesypala. Projekt nadjezdu bude
nějakou chvíli trvat, nemáme totiž
potřebné projektantské kapacity,“
uvedl Jožka Pražec, ředitel odboru
investic Českých drah. „Musíme
společně s krajským úřadem počkat, až se České dráhy vyžvejknou a postaví nadjezd. Nemůžeme
opravit Vrahovickou s tím, že za
několik let bude znovu rozkopána,“ durdí se Juraj Rozháněl, prostějovský primátorův náměstek.
Odhadovaná doba začátku rekonstrukce Vrahovické ulice v roce
2035 se ovšem může ještě posu-

nout. Do té doby se ale také nic
nebude dít s přejezdem vlečky do
místní slévárny, o který si řidiči ničí
auta. „Aspoň si vydělají autoservisy,“ komentuje pragmaticky celou
situaci Alena Rašáková, náměstkyně primátora pro dopravu v Prostějově.
Za Agenturu Hóser Majkl

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Ü½NGJ

Od minulé středy policisté řeší
případ krádeže na ubytovně
v jedné z nejmenovaných obcí
na Prostějovsku, kde se pětatřicetiletý občan stal obětí své
o dvanáct let starší družky.
Ta si počkala, až její partner
odejde na záchod a poté mu
z peněženky ukradla šest tisíc
a tři sta korun.


Na straku se přišlo během
okamžiku a policisté vyzvali ženu, aby přišla na místní
oddělení k výslechu. Ta se ale
telefonicky vymluvila na nutnou návštěvu lékaře. Byla to
ovšem lež a strážci zákona si
dotyčnou byli osobně na ubytovně „vyzvednout“. Žena se
ke krádeži přiznala a peníze
svému druhovi vrátila. I tak jí
ale hrozí dva roky kriminálu.

rubriky
Večerníku
Noc kostelů nadchla. I když
v omezené míře, tak přece se uskutečnil další ročník oblíbené akce
umožňující široké veřejnosti přiblížení svatostánků. Kostelů bylo
minulý pátek večer sice kvůli aktuálním opatřením zpřístupněno méně
než v předešlých letech, přesto si
stovky lidí nenechaly ujít možnost
jejich důkladné prohlídky.

,9&(17580ħ67$
PROSTĚJOV V důsledku masivního pěstování řepky doznalo
ustálené slovní spojení „Zlatá Haná“ zcela nového rozměru.
Zatímco naši předkové se zaměřovali na pěstování pšenice,
dnešní zemědělci více vydělají na surovině pro biopaliva,
která se povinně přimíchávají do benzínu a nafty. Žluté lány
najdeme nejen v okolí Prostějova, řepka roste i tam, kde by
ji nikdo nečekal. Ve městě ji můžete objevit na spoustě míst
včetně jeho centra, jedním z nich je i prostor před Městskými
lázněmi na Floriánském náměstí. Jestli už opravdu nenastal
čas na té naší trikolóře vyměnit barvy...

Pondělí 15. 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.

JOSEF ADAMEC
se narodil 29. března 1958 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov.
Na hledaného vyhlásila prostějovská
policie celostátní pátrání dne 4. června
2020. Jeho zdánlivé stáří je v rozmezí od
62 do 65 let, měří mezi 170 až 180 centimetry, má střední postavu a hnědé oči.

ZACHYTILI JSME

106

Anna Sedláčková žila v Prostějově od 4 do svých 99 let, posledních sedm roků tráví v Domově
seniorů v Radkově Lhotě, kde
také nedávno oslavila úctyhodné narozeniny a je aktuálně nejstarší občankou Olomouckého
kraje. Poblahopřát přijel seniorce i Večerník.
ZAUJAL NÁS...

ONDŘEJ MARŠÁLEK

Foto: Facebook

Prostějovský rodák byl oceněn coby
součást týmu Ústavu organické
chemie a biochemie Akademie věd
ČR a ocitl se na obálce prestižního
časopisu Science.
ZASLECHLI JSME…

„KDYŽ DROGY
NEBERE, JE
ÚPLNĚ JINÝ“
Maminka obviněného Tomáš
Mádra hůl nad svým synem ještě
zcela nezlomila. U Okresního
soudu v Prostějově už mu to ale
nebylo nic platné...
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/13 °C

Vít

¶WHUÙ

26/15 °C
Zbyněk

Støeda 27/16 °C
Adolf

PETR BERAN
se narodil 15. října 1983 a trvalé bydliště má hlášeno v okrese Prostějov. Na
hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 10. června
2020. Jeho zdánlivé stáří je 35 let, měří
mezi 175 až 180 centimetry, má střední
postavu, modrošedé oči a hnědé vlasy.

Ètvrtek 28/15 °C
Milan

Pátek

28/15 °C
Leoš

Sobota 27/15 °C

Květa

Nedìle 27/14 °C
Alois
Zdroj: meteocentrum.cz
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Co se děje s výstavbou šaten

Lidé z okolí Moravy toho mají dost!
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NA VÁŠ NÁMÌT
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Stížnosti na „prasárny“ u diskotéky chtějí přednést zítra zastupitelstvu

PROSTĚJOV Pomočené i pozvracené dveře, zvonění na zvonky, bouchání na dveře, rozbitá okna, povalené
popelnice, střepy, vajgly na zemi a neutichající opilecký řev. S tím vším se musejí už několik let vyrovnávat obyvatelé bydlící v těsném sousedství Discoklubu Morava. A dál už to tak nechtějí nechat! Město se totiž k velkému
problému už dlouhá léta staví zády a nepomohly ani policejní sliby, že si na raubíře z řad hostů diskotéky posvítí.
Občané přednesou své zážitky s nočními opileckými bandami už zítra prostějovským zastupitelům na jejich
jednání ve Společenském domě.
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pro hokejovou a krasobruslařskou mládež?
PROSTĚJOV Bez schválené
dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy stavět nebudeme! Přesně takto zní usnesení prostějovského zastupitelstva v případě vyprojektované
výstavby šaten pro hokejovou
mládež a krasobruslaře u zimního stadionu. Stavební investice
za osmdesát milionů korun byla
ale už zahájena, vždyť město
předalo staveniště firmě, která
vyhrála výběrové řízení. A ta během posledních dvou týdnů už
začala provádět terénní úpravy
a také demolici starých objektů. Něco tu ale nehraje, to vše se
děje ve chvíli, kdy kýženou dotaci ministerstvo ještě neschválilo.
A schválí ji vůbec?
Večerník se během uplynulých
několika týdnů marně dotazoval
na veškeré podrobnosti okolo le-

Ondřej Maršálek a jeho tým pronikli na obálku
nejprestižnějšího vědeckého časopisu světa
èGwVÊX÷FEKRąKF¾XCNKUQFÊM
FQMCRCNPÆJQCOQPKCMW
CRąGO÷PWPCMQX

tos největší investice města toho
nejpovolanějšího. Náměstek primátora pro stavební investice Jiří
Rozehnal však už druhý týden
nechal dotazy zaslané elektronickou poštou bez jakékoliv reakce,
v pátek nám dokonce dvakrát
„típl“ telefon s následnou SMS,
že má jednání a ozve se později.
Neozval...
Není tedy divu, že nejen naše redakce na základě chování primátorova náměstka pojala podezření, že s plánem hokejových šaten
něco nevychází... „Na takové
věci se ptejte těch, co to mají na
starost. My zatím pokračujeme
v terénních úpravách a za sebou
už máme i demolici staré budovy,
která ustoupila novým šatnám.
(mik)
>>>dokončení najdete
na straně 17

EXKLUZ
IVNĚ
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PROSTĚJOV Tohle zaslouží obrovskou gratulaci! Po chemiku Otto Wichterlem má Prostějov dalšího rodáka, kterému se podařilo uspět na poli celosvětové vědy. Již před sedmi lety byl Ondřej Maršálek oceněn
nejprestižnější cenou za vědu a výzkum Česká hlava. Nyní dosáhl jedné z nejvyšších met i v celosvětovém
srovnání. Byl součástí vědeckého týmu, který se se svou prací dostal na titulní stranu prestižního vědeckého časopisu Science. Větším úspěchem v této oblasti by byla snad už jen Nobelova cena.
EXKLUZIVNÍ
zpravodajství

pro Večerník
Martin
ZAORAL
Devětatřicetiletý Ondřej Maršálek byl oceněn coby součást týmu Ústavu organické
chemie a biochemie Akademie věd ČR. Ten
dlouhodobě sleduje reakci sodíku s tekutým
amoniakem. Původně modrý roztok se při ní
postupně promění na alkalický kov měděné

SULP¿WRU
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barvy. Právě tuto vizuálně zajímavou proměnu zachycuje obálka časopisu Science, který
vydává Americká asociace pro vědecký pokrok a je všeobecně považován za nejprestižnější časopis svého druhu na světě.
Uvedená chemická reakce se dá sice pozorovat pouhým okem, nicméně čeští vědci
vše sledovali skutečně velmi detailně. Na
úrovni jednotlivých uvolňovaných elektronů je zajímalo, kdy a jak přesně při této
reakci vznikne kov. Pomohlo jim to objasnit
podstatu toho, co to vlastně kov je.

Aby to ovšem bylo možné, musel být tento experiment prováděn ve vakuu. Jenže
dostat do vakua i velmi malé množství
těkavého amoniaku nebylo vůbec nic jednoduchého. Zde nastupovala práce prostějovského rodáka.
„Rád jsem vedl výpočty, díky nimž bylo možné provádět simulace, prostřednictvím nichž
jsme se dostali k detailům molekulární struktury a energetiky přebytečných elektronů,“
vysvětlil svůj podíl na úspěchu celého týmu
Ondřej Maršálek, který je synem ředitelky

Městského divadla v Prostějově a dlouholetého člena brněnského HaDivadla.
Na výzkumu tým českých vědců spolupracoval s vědci z jihokalifornské univerzity.
Vlastní experimenty pak prováděli v německém Berlíně. Výsledky jejich výzkumu
mohou přispět mimo jiné k vývoji supravodiče, tedy materiálu, jenž může vést elektrický proud a přitom nemá žádný odpor.
Exkluzivní rozhovor s Ondřejem Maršálkem najdete v některém z příštích čísel
Večerníku.

Nejstarší v kraji

1D¾NMCéCUQRKUW5EKGPEGWMC\WLÊEÊRąGO÷PWCOQPKCMWXCNMCNKE
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2x foto: Facebook

s pugétem

František JURA,RTKO¾VQT

UVCVWV¾TPÊJQO÷UVC2TQUV÷LQX

od Veèerníku
RADKOVA LHOTA
V Domově seniorů nedaleko Bystřice pod Hostýnem
oslavila v plné svěžesti
106. narozeniny Anna
Sedláčková. Aktuálně
nejstarší občanku Olomouckého kraje, která
většinu svého života strávila v Prostějově, navštívil
i Večerník a s pugétem v ruce vitální stařence osobně
poblahopřál.
(mik)

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 28-29

20042810657

V minulých dnech jsem měl možnost pogratulovat několika občankám města Prostějova k jejich životním jubileím. Moc jsem se na ta setkání
těšil, protože během opatření proti šíření koronaviru nebylo možné naše seniory navštěvovat.
Při těchto setkáních si vždy uvědomím, jak
skromně žili naši dříve narození spoluobčané, a jak se většinu života udržovali v kondici
především prací a dobrou náladou. Znovu si
připomenu, že pro člověka je nejdůležitější jeho
rodina a nejbližší okolí. Když poslouchám
životní příběhy lidí, kteří se narodili na první
republiky a prožili hrůzy 20. století, uvědomuji
si, že naše štěstí není ničím automatickým, ale
že o ně musíme každý den pečovat. Nejen sami
za sebe, ale také za naše seniory, děti, vnoučata
i generace, které teprve přijdou.
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MODRÝ RACEK
z Rejskovy ulice
XçQHY]OpWO

Před oranžerií můžete spočinout
ve stínu „prezidentského“ stromu
ČECHY POD KOSÍŘEM I tohle
je vlastně jakýsi STÍN MINULOSTI... Je tomu už čtyři roky,
co Čechy pod Kosířem navštívil
prezident České republiky. Miloš
Zeman tehdy pochválil opravený
a opět otevřený zámek. Při této
příležitosti se zhruba na pět minut chopil lopaty, pomocí níž naházel hlínu ke kořenům nedávno
zasazeného Jerlínu japonského.
Samostatně stojící dřevina se těší
výbornému zdraví.
Strom roste přímo před elegantní
oranžerií nacházející se v sousedství
zámku. Zatímco v zámeckém parku

lze najít celou řadu vzácných dřevin,
on roste osamoceně a v prostorou
před skleníkem je jediným zdrojem
stínu. „Jerlín japonský na tomto
místě kdysi stával. Vysadit ho nechal
František Josef I. Silva Tarouca, který ve třicátých letech devatenáctého
století zahájil velkorysou přestavbu
původní barokní zahrady v přírodně krajinářský anglický park. Proto
jsme se rozhodli ho zde opět vysadit,“ osvětlil umístění a druh stromu kastelán zámku Martin Váňa,
kterého se Večerník zeptal na to,
jak se stromu po čtyřech letech od
zasazení daří. „Nečekaně výborně,

navíc nám právě nádherně bíle kvete. Na své okolí má určitě pozitivní
efekt,“ reagoval s úsměvem. Dle
kastalána strom nepotřebuje nijak
zvláštní péči. „Pouze ho v době
sucha zaléváme. Také jsme kolem
jeho kmene nechali umístit ozdobnou zábranu,“ dodal Martin Váňa.
Některé části Jerlínu japonského
mají mít dokonce léčivé účinky.
„Pomáhají při zvýšené hladině
cholesterolu nebo cukru v krvi,“
upozornil tehdy Miloš Zeman, který stromu popřál, aby z něj nikdo
neměl újmu, ale všichni jen užitek.
(mls)

0CFQO÷MFGNGVHWPIQXCNCXGéGTMC4CEGMPCLFGVGKRCO÷VPÊFGUMWUMNCFCVGNG8NCFKOÊTC#ODTQUG0[PÊWåUK\FGP÷LCMÚVGP
R¾VGMPGPCMQWRÊVGCXDNÊ\MÆDWFQWEPQUVKUGPCVQOVQHCMVWPKEPG\O÷PÊ
Foto: Martin Zaoral

PROSTĚJOV Tahle „rekonstrukce“ se protáhla... Zhruba před rokem se na dveřích legendární večerky Racek objevilo oznámení, že
je prodejna kvůli rekonstrukci uzavřená. Přestože „památek“ na obchod, který zde fungoval dlouhých
22 let, najdete v objektu v Rejskově
ulici stále více než dost, krámek svůj
provoz už neobnovil.
O definitivním konci prodejny už
před rokem hovořila pro Večerník
jeho dlouholetá provozovatelka Jana

Halvadžievová. Dřívější prostějovská
zastupitelka a členka Rady statutárního města Prostějov za ČSSD ukončila
nejen provozování obchodu, ale i svoji
politickou kariéru. „Už je to zhruba
rok, co jsem ze sociální demokracie vystoupila. Odešla jsem hned po
komunálních volbách v roce 2018.
Důvod byl ten, že jsem už před nimi
nesouhlasila se způsobem sestavení
kandidátky i s vedením kampaně. Bohužel nikdo tehdy neposlouchal. Nyní
pracuji v sociálních službách a jsem

tam spokojená,“ prozradila nám Halvadžievová během telefonického rozhovoru.
Její druh a bývalý sociálně-demokratický kolega Pavel Smetana zůstává
stále činný jak v podnikání, tak i v politice. Z ČSSD přestoupil do hnutí
Tomia Okamury Svoboda přímá demokracie a aktuálně se rovněž snaží
obnovit svoji firmu na prodej žaluzií.
„Připravujeme v Prostějově kamennou prodejnu,“ uvedl v této souvislosti
na sociálních sítích.
(mls)
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Foto: Martin Zaoral
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Konečně, dohady se státem trvaly
dlouhých dvanáct let! Ve čtvrtek byla
na půdě radnice podepsána smlouva
o bezúplatném převodu pozemků pod
víceúčelovou sportovní halou – zimním
stadionem na město. Byla tak ukončena
dvanáctiletá snaha několika politických reprezentací Prostějova. Do této
doby město sice vlastnilo zimní stadion, ale státu muselo platit zhruba 200
tisíc korun ročně nájemné za pozemky
pod ním. Tím se každoročně zbytečně
zvyšovaly náklady na provoz vlastního
zimáku.

Za město podepsal smlouvu místostarosta Vlastimil Uchytil, kterému se po letech
marného handrkování s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
podařilo věc dotáhnout do úspěšného
konce. „Důvodů, proč to trvalo tak dlouho, je několik. Tím hlavním je ale podle
mého názoru někdy až zbytečná byrokracie, která je ostatně prolezlá celou státní
správou. Poprvé jsme o pozemky pod
zimním stadionem požádali v roce 1998,
podařilo se to bohužel až nyní,“ řekl prostějovský místostarosta zodpovědný za majetek města. „Pro státní úřad bylo zásadní,

že jsme doložili, že zimní stadion neslouží ke komerčním účelům, že prostě jeho
provoz není výdělečný. Roky jsme o tom
přesvědčovali všechny složky Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
i Ministerstvo financí,“ dodal Uchytil.
Podle místostarosty se nyní změní hlavně
to, že město nebude muset platit nájemné
za pozemek. „Hlavně ale máme konečně
vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti pod halou zimního stadionu, která
je města, a to včetně přilehlých pozemků,
jako je například sousední parkoviště,“
uzavřel toto téma Vlastimil Uchytil.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Na konci minulých „devadesátek“ a na začátku nového tisíciletí to nebylo nic neobvyklého. Když někdo chtěl cokoliv
po státu, trvalo skutečně dlouho, než dosáhl svého. Získání
pozemku pod zimákem však bylo tehdy doslova strategické,
mohlo totiž dojít také k tomu, že stát pozemek „přiklepne“
nějakému vykutálenému podnikateli, a to by teprve bylo
peněz za nájem! Skutečnost, že zmíněné pozemky jsou již
deset let v majetku magistrátu, má i obrovský smysl pro současnost. Už z důvodu úprav parkoviště nebo tolik slibované
výstavby nových šaten pro hokejovou mládež a krasobruslaře.
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Průmyslová ulice
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PODVÁDĚLI KVŮLI SVÝM DĚTEM ÿ(51É
168 SENIOŘI
Starším manželům teď hrozí pětiletý kriminál
.521,.$
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Hospodská rvačka
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V odpoledních hodinách během
pondělí 8. června vyjížděla hlídka
do okrajové části města prověřit
oznámení o potyčce mezi dvěma
muži. Při zjišťování skutečného stavu
věci vyšlo najevo, že padesátiletý muž
se v pohostinství dostal do slovní rozepře s jednatřicetiletým protivníkem. Po ukončení hádky a odchodu
z podniku na něj mladší muž fyzicky
zaútočil. Po incidentu z místa odešel
neznámo kam. Výpověď jednapadesátiletého muže potvrdil i přítomný
svědek. Kvůli neúplné totožnosti podezřelého muže byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, s jejíž pomocí
se podařilo útočníka zcela ztotožnit.
Napadený byl převezen na ošetření
do nemocnice. Jednatřicetiletý muž
je svým jednáním důvodně podezřelý z přestupku proti občanskému
soužití, za který mu v případě prokázání viny hrozí pokuta do výše 20
000 korun.

Noční flám
vyjde draho
V sobotu 6. června půl hodiny po
půlnoci strážníci prověřovali anonymní telefonické oznámení o otevřené provozovně v centru města.
Strážníci na místě zjistili, že v podniku se nachází zhruba 30 zákazníků
konzumujících nápoje. Hlídkou byl
zkontaktován vedoucí provozovny. Muž byl upozorněn na platnost
nařízení vydaného Ministerstvem
zdravotnictví, které omezuje provoz
restaurací pro veřejnost v čase od
23.00 do 6.00 hodin ráno. O omezujících opatřeních neměl mladý
muž, jak sám uvedl, ani potuchu.
Protiprávní jednání osmnáctiletého
vedoucího provozovny bylo postoupeno příslušnému správnímu
orgánu k dořešení.

Čtyřnohý tulák
z Němčic
Tři hodiny po půlnoci v neděli
7. června bylo přijato oznámení o volně se pohybujícím psovi
střední velikosti v Jezdecké ulici.
Strážníci psa od oznamovatelky
převzali a umístili do odchytového
kotce na služebně městské policie.
Jednalo se o staforda, zvíře nemělo
čip ani tetování. V ranních hodinách se na služebnu dostavil majitel zatoulaného psa. Ten uvedl,
že pes mu utekl předchozí večer
z Němčic nad Hanou, když jej měl
na procházce puštěného na volno.
Na dotaz, proč není pes očipovaný,
muž dodal, že to z časových důvodů ještě nestihl. Hlídka dotyčného
poučila o jeho protiprávním jednání. Jednapadesátiletý muž je důvodně podezřelý z přestupku proti
zákonu na ochranu zvířat proti týrání a proti veterinárnímu zákonu.
Záležitost byla postoupena příslušnému správnímu orgánu.

Seniorka spadla
z postele
Ve středu 10. června dvě hodiny
po půlnoci se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátila
žena s prosbou o pomoc při zvednutí matky, která upadla z postele. Na místo byla vyslána hlídka.
Sedmdesátileté seniorce strážníci
pomohli vstát. Její pád se obešel
bez zranění, takže lékařská pomoc
nebyla zapotřebí.

PROSTĚJOV Chtěli pomoci nezdárným dětem, teď čelí trestnímu
stíhání. Oči pro pláč nyní zbývají starším manželům z Prostějova,
kteří kvůli narůstajícím dluhům svých dětí byli nuceni podvádět.
Aby dluhy po svých ratolestech alespoň částečně„zalepili“, brali si
jeden úvěr za druhým. A v žádostech o ně lhali...

Michal KADLEC
Z přečinu úvěrového podvodu
a přečinu podvodu viní kriminalisté
prostějovského oddělení hospodářské kriminality manžele seniorského
věku z Prostějova. „Do tohoto stavu
se obvinění dostali kvůli snaze pomoci svým nezdárným dětem, za které
platili jejich nemalé dluhy. Zpočátku
splátky svých závazků zvládali hradit, ale dluhy dětí stejně jako splátky dále narůstaly. Proto se v letech
2015 a 2016 uchýlili k podvodnému
jednání, kdy při sjednávání dalších
úvěrů začali uvádět nepravdivé údaje o svých majetkových, příjmových
a výdajových poměrech, aby jim byly

Podvedena přes
internet

úvěry vůbec poskytnuty. Přestože se
oba snažili úvěry splácet, vytloukání
klínu klínem je dohnalo do situace,
kdy na splátky v řádech desítek tisíc
korun měsíčně ani při nejlepší vůli už
neměli peníze,“ konstatoval František
Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje pro Územní odbor Prostějov.
Jak dále vyplynulo, oba starší manželé
si postupně vzali další a další úvěry za
desítky tisíc korun.
„Muž je tak dnes obviněný z pěti skutků úvěrového podvodu se škodou vy- /CPåGNÆUGPKQTUMÆJQX÷MWMXčNKUXÚO\CFNWåGPÚOF÷VGORQFX¾F÷NKCVGòLKOJTQ\Ê
FNQWJQNGVÆX÷\GPÊ
ZKNWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV
číslenou na více než šedesát tisíc korun. Jeho manželka ze dvou skutků podvodu v případě odsouzení hrozí trest za přečin podvodu,“ shrnul hříse škodou přesahující sedmdesát ti- trest odnětí svobody na jeden rok chy s možnou výší trestu František
síc korun. Muži za přečin uvěrového až pět let. Jeho manželce pak stejný Kořínek.

3DUWQHUVN¿YÛPøQDQ¿]RUĎ

3RKiGFHYDXWěVHV\SDO\VWőHS\
PROSTĚJOV Emoce vytryskly naplno a teď toho může litovat! V autě
zaparkovaném v Dolní ulici se ostře
pohádala žena se svým partnerem.
Ten slovní spor ukončil rozbitím
oken u auta své družky. Za přestupek
teď může platit jako „mourovatý“!

„V úterý devátého června hodinu po
půlnoci vyjížděla hlídka do Dolní ulice
v Prostějově, kde mělo docházet k hlasité hádce mezi mužem a ženou. Po příjezdu se na místě nacházela pouze šestačtyřicetiletá žena, která k celé události
uvedla, že ke slovní rozepři došlo mezi

ní a jejím druhem v zaparkovaném vozidle před domem. Muž po hádce vystoupil z auta a v rozčílení rozbil přední
okno i okno u řidiče, poté z místa utekl,“
popsala incident Tereza Greplová, tisková mluvčí Městské policie Prostějov.
Horkokrevný ženin partner se teď ze

svého chování bude zodpovídat před
správním orgánem. „Svým jednáním
je osmačtyřicetiletý muž důvodně
podezřelý z přestupku proti majetku,
za který mu hrozí pokuta do výše padesáti tisíc korun,“ připomněla Greplová.
(mik)
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FEŤÁK OKRADL MATKU SVÉHO DÍTĚTE
I VLASTNÍHO OTCE
BYLI JSME
U TOHO

Tomáš Mádr skončil ve vazbě,
z vězení se jen tak nedostane

PROSTĚJOV Bude to trvat roky. A možná ani pak se Tomáš
Mádr nepolepší. Mladý recidivista byl z vězení propuštěn loni
v březnu, život na svobodě však absolutně nezvládal. Nějaký
čas žil se svojí maminkou v Jeseníku, ale brzy se opět vrátil
k drogám a následně i do Prostějova. Pod jejich vlivem kradl,
kde mohl, navíc začátkem února asistoval Pavlu Šestákovi při
jeho masakru sekáčkem na maso v Bedihošti. Navzdory tomu
stále zůstával na svobodě a přespával v kolonii bezdomovců u zchátralého fotbalového stadionu ve Sportovní ulici. To
skončilo až 7. května, kdy byl vzat do vazby. Minulé úterý 9.
června pak předstoupil před prostějovský soud.
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Mladík přišel o Audi
V dosud přesně nezjištěné době
od 5. do 10. června se neznámý
pachatel neoprávněně zmocnil
osobního automobilu Audi A3
zaparkovaného jeho mladým
majitelem na parkovišti ve Finské ulici v Prostějově. Způsobenou škodu majitel vyčíslil na
40 000 korun. Policisté ve věci
zahájili úkony trestního řízení
pro podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Za
ten pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest
odnětí svobody až na dva roky.

Vyraboval
automyčku

Přes noc ze středy 10. na čtvrtek
11. června se dosud nezjištěný
pachatel vloupal do technické buňky automyčky v Tylově
ulici. Poté se násilím dostal do
mincovníku zařízení, ze kterého odcizil finanční hotovost několik tisíc korun. Celková výše
škody způsobené odcizením
peněz a poškozením zařízení
byla předběžně vyčíslena na
bezmála 25 000 korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a přečinu poškození
cizí věci. Pokud se pachatele podaří zjistit, může jít za tento čin
až na dva roky do vězení.

Dal příležitost
zloději
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závislý na drogách, co jsem měl dělat?“ vypověděl
Mádr, který zapomněl dodat, že z Jeseníku od maminky musel odejít poté, co fyzicky napadl jejího
manžela. Zatímco ještě na policii Mádr odmítal vyMartin
povídat, u soudu se ke všemu doznal. Ostatně nic
ZAORAL
jiného mu nezbývalo, policii se podařilo u něj větTomáš Mádr byl u prostějovského soudu obžalován šinou ukradených věcí objevit, další si pak vyzvedli
z toho, že začátkem loňského srpna vykradl dům v jedné z prostějovských zastaváren.
svého tatínka ve Vřesovicích, odkud vzal televizor
a další věci, které pak do Prostějova odvezl v rovněž
)HWXMHRGþWUQiFWL
ukradeném autě. O stejný přístroj obral i svoji bývalou družku, se kterou má syna. Dalším případem se Obžalovaný bere pervitin od svých 14 let, kromě
stala krádež drahých parfémů v drogerii v OC Zlatá toho se netají svojí náklonností k marihuaně i alkobrána. Oba okradení hned od začátku tušili, kdo jim holu. Dlouho to vypadalo, že s tím rozhodně nehodvěci vzal, v případě lupu v obchodě prozradil Mádra lá přestat. Nyní u soudu přece jen působil dojmem,
že už by to chtěl změnit. „Chtěl bych se určitě podrokamerový záznam.
„S přítelkyní jsme se milovali, ale ona pak obrátila bit léčbě,“ prohlásil. Těžko ovšem říct, nakolik myslel
a vyhodila mě na ulici. S tátou jsem také pohádaný, svá slova vážně a zejména, zda jim bude schopný
byly to takové žabomyší války. A maminku mám i dostát. Podobně je na tom jeho bývalá partnerka,
v Jeseníku. Žil jsem tedy jako bezdomovec, byl jsem které bylo psychotropní THC v krvi zjištěno ještě na
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Telefon s nakousnutým jablkem chtěla vlastnit pětačtyřicetiletá žena z Prostějova. Jeden,
typu Apple iPhone X 64GB za
velice výhodnou cenu, si vyhlédla na internetovém bazaru. Jak se
však ukázalo, cena 7 000 korun
nebyla výhodná, ale podezřelá
a zřejmě měla sloužit k nalákání
neopatrných zájemců. Po zaplacení kupní ceny dne 22. května
totiž prodejce telefon ženě nedoručil. Policisté ve věci zahájili
úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu. Za
ten dosud neznámému pachateli
v případě dopadení a prokázání
viny hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.

porodním sále. I to byl jeden z důvodů, proč jí byl syn
odebrán a aktuálně jej vychovává její sestra. Sám Mádr
dívku pronásledoval až do chvíle, kdy byl vzat do vazby, naposledy se dostal do jejího bytu, který obývá ve
Švýcarské ulici. Trpělivost se svým synem se snažil mít
i jeho otec. „On mě vykradl už jednou, ale tehdy jsem
se rozhodl, že nechci, aby jej policie stíhala. Sliboval totiž, že se bude léčit a najde si práci. Ale nic z toho nedodržel. Když to udělal podruhé, tak jsem už na trestním
stíhání trval,“ vypověděl poškozený.
Hůl nad svým synem zcela nezlomila ani jeho maminka, která jeho chováním nepochybně trpí ze
všech nejvíc. „Od začátku jsem apelovala na to, že mu
více než vězení pomůže léčebna. Když drogy nebere,
je úplně jiný,“ posteskla si žena.
Rozsudek dosud nepadl, soud musí vyčkat, až
bude pravomocné předchozí Mádrovo odsouzení za krádeže, jichž se dopouštěl mimo jiné
s Pavlem Šestákem. Proti původnímu rozsudku
se totiž Mádr odvolal.

Ve středu 11. června po poledni
využil dosud nezjištěný pachatel
neopatrnosti čtyřiasedmdesátiletého muže, který při nakupování v jednom z prostějovských
supermarketů do nákupního
vozíku odložil svou příruční
tašku. Neznámý pachatel nabídnuté příležitosti rychle využil
a tašky se zmocnil, čímž muž
přišel i o peněženku s finanční
hotovostí 1 600 korun, doklady
osobní a k vozidlu a dvě platební karty. Celkem okradený muž
vyčíslil škodu na bezmála 2 000
korun. Policisté věc šetří pro
podezření z přestupku proti majetku a přečinu neoprávněného
opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku s dvouletou trestní sazbou.
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BLAHOPØEJEME!!!

člověk totiž za život obdrží průměrně pět transfúzí. V Česku je potřeba
krev každé tři vteřiny, přičemž na
operačním sále jí umí během pár hodin spotřebovat desítky jednotek,“
připomíná Jana Kubíková, úseková
sestra hematologicko-transfuzního
oddělení Nemocnice Prostějov.
Darovat krev může každý zdravý
občan České republiky ve věku 18

Alexandra Hlochová trpí
vzácnou genetickou vadou
a její léčba a rehabilitace
stojí ročně statisíce korun.
Pomůžete jí a jejím rodičům?
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u Asociace rodičů dětí s DMO

Přispějte prosím na transparentní účet
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LGP¾FJGTPÚRUÊF÷FGéGMUVąGFPÊJQX\TčUVWXGX÷MWéVTP¾E
VKTQMč$QDÊMQXK\GOąGNCOKNQXCP¾RCPKéMCUGMVGTQWåKN
XD[V÷,GVQX[EJQXCPÚCéKUVQVPÚRGLUGMMVGTÚDWFGXGNOK
T¾FQR÷VRTQXQ\QXCVICWéKPICNGT¾FX[TC\ÊKPCRTQEJ¾\
MW0CXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷VTQwMWVCJ¾
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LGFGUGVKNGVÚMąÊåGPGEXGNMÆJQX\TčUVW-NKFP¾RUÊDCDKéMC
MVGT¾D[NCRčXQFP÷XGNOKQUVT¾WP¾UUG\MNKFPKNC5RQMQ
LGP¾DWFGPC\CJT¾FEGLGFQDTÚJNÊFCé2ąÊRCFPÚ\¾LGOEG
D[O÷NP÷LCMQWFQDW\CPÊFQEJ¾\GVCRQUVWRP÷UK\ÊUM¾XCV
LGLÊFčX÷TW
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LG FXQWNGVÚ MąÊåGPGE UVąGFPÊJQ X\TčUVW ,G VQ ×åCUP¾ RUÊ
F¾OCMVGT¾MP¾ORąKwNCLCMQwV÷ÿ¾VMQLGåRTQF÷NCNQV÷åMÆ
QRGTCEG+MF[åQFéNQX÷MCPG\CåKNCPKEFQDTÆJQPG\VTCVKNC
XP÷LFčX÷TW2QVąGDWLGFQOQXDG\F÷VÊRUčKMQéGMMFG
PGDWFGOÊVéCUPCNWOR¾TP[
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LG MQW\GNPÚ MąÊåGPGE U TQwċ¾EMÚO MWMWéGO C FQDT¾EMÚO
UTFÊéMGOXGNMÆJQX\TčUVWXGX÷MW\JTWDCFGUGVKTQMč,GVQ
XGUGNÚ RGLUGM MVGTÚ DWFG UXÆOW R¾PGéMQXK X÷TPÚO RCTċ¾
MGO'PGTIKGO¾PCTQ\F¾X¾PÊCRTQEJ¾\M[UKWåÊX¾8JQFPÚ
MFQOGéMWUG\CJT¾FMQWPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷
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Kdo z nás by neměl rád psy. Mnozí nějakého čtyřnohého miláčka doma mají, a tak jen mohou potvrdit, že se nejspíš stal nerozlučným členem domácnosti, bez kterého si snad už ani nedovedou představit domácí pohodu.
Vždyť právě věrní a oddaní chlupáči nepochybně patří k našim nejlepším a nejmilejším přátelům. Pokud si vyberete pejska z útulku a jste zdaleka, prosíme, ověřte si telefonicky, zda pejsek již nebyl vydán. Ušetříte si tím
cestu, ale i případné zklamání.
Informace a odchyt psů na tel.: 606 855 797 nebo při osobní návštěvě na adrese VOŘÍŠEK - ÚTULEK PRO PSY, SAMOTA 133, 798 58 ČECHY POD KOSÍŘEM. Vedoucím útulku je
Ing. et Bc. Leopold Dostál.
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Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

Nejčtenější
regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

až 65 let, jehož hmotnost převyšuje
50 kilogramů. Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také lékařské
vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat
vitamíny od zdravotní pojišťovny,
občerstvení a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu,
a to ve výši 3000 korun za každý
absolvovaný odběr.
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UŽ BRZY!

PROSTĚJOV (Radka Miloševská, tisková mluvčí společnosti
Agel) K oslavě Světového dne dárců krve se opět připojí i Nemocnice Prostějov, člen skupiny AGEL.
Světový den dárců krve se od roku
2003 slaví každoročně 14. června,
ale datum letos připadá na neděli,
proto prostějovská nemocnice poděkuje dárcům nejcennější tekutiny za jejich nezištnou pomoc hned
následující den.
Vzhledem ke stále nutnosti dodržování bezpečnostních opatřeních
letos zvolilo transfúzní oddělení
komornější oslavu, která proběhne
v pondělí 15. června, tj. právě dnes.
Všichni příchozí dostanou za své
dobrovolnictví sladké poděkování
v podobě čokolády a malé překvapení. Zváni jsou jak pravidelní dárci,
tak i prvodárci.
„Krve není nikdy dost a nikdo neví,
kdy ji sám bude potřebovat. Každý

Jan SKALIČKA
8. 6. 2020 52cm 3,00 kg
Ondratice

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou
středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku
v pokoji nezastihneme, můžete
nám zasílat své snímky i s potřebnýmiúdajinae-mailovouadresu:
miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům
zašleme jako poděkování dárek
- přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním.
PROSTĚJOVSKÝ Večerník Myslíme i na vaši
budoucnost!

E!
LIDI, POMOZTE LEXINC
ÁÎà@O

Rozálie SEKANINOVÁ
10. 6. 2020 50 cm 3,40 kg
Ivanovice na Hané

'ĨNRYDġNDGiUF÷PNUYH

<NEMOCNICE ...

Eliška KUČEROVÁ
2. 6. 2020 48 cm 3,45 kg
Vranovice-Kelčice

Pondělí 15. června 2020

Fotografie narozených miminek pořizujeme každou středu v porodnici Nemocnice
Prostějov. Jestliže již maminku v pokoji nezastihneme, můžete nám zasílat své snímky i s potřebnými údaji na e-mailovou adresu: miminka@vecernikpv.cz.
Nádavkem pak všem rodičům zašleme jako poděkování dárek - přímo domů graficky zpracovaný portrét i s blahopřáním. PROSTĚJOVSKÝ Večerník - Myslíme i na vaši budoucnost!

www.vecernikpv.cz

„Čekají nás nákladné investice,“ vysvětluje snížení primátor
František Jura. „Přesto je to ale pořád skvělé číslo,“ dodává

Vítejte na svìtì

děti, pejsci, zdraví

Co může být pro každou maminku s tatínkem
největším darem? No přece miminko!
Všem novorozeňátkům a jejich pyšným
rodičům přeje PROSTĚJOVSKÝ Večerník život
provázený klidem, zdravím a jen těmi
nejradostnějšími událostmi.
Vítejte na tomto světě, děťátka!
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www.vecernikpv.cz

obrovské stavební investice. A tím ve
svém hodnocení argumentuje i agentura Moody‘s Investors Service. „Kromě
loňského roku, kdy jsme za stavební investice utratili přes dvě stě milionů korun a schodek v rozpočtu jsme museli
hradit z finančních rezerv města, máme
i pro příští roky naplánovány obrovské
investice, které ročně mohou dosáhnout až tři sta milionů. Jedná se přitom
o rekordní investice v historii Prostějova a právě tento fakt byl zohledněn při
hodnocení ekonomiky specializovanou ratingovou společností.
Jistě bychom mohli stavební investice
omezit, obzvláště po nedávné koronavirové krizi, ale to nechceme! Vrátilo
by se nám to v budoucnu jako bumerang. Samozřejmě však přijde doba,
kdy budeme muset utáhnout opasky
a začít šetřit. Zatím máme ještě dostatek finančních rezerv, a to okolo sto
šedesáti milionů korun,“ řekl Večerníku
primátor František Jura, kterého jsme
se ještě dotázali, zda se do budoucna
uvažuje o úvěru. Dosud je totiž Prostějov hodnocen velice kladně i za to, že
není nijak zadlužen. „Já to nevylučuji.
Podle ratingové agentury si nyní Prostějov může bez problémů dovolit jít do
úvěru ve výši až jedné miliardy korun.
Do takové půjčky na jakoukoliv stavební investici bychom ale nešli, určitě ale
brzy můžeme diskutovat o mnohem
rozumnějším úvěru. Například na revitalizaci jižní části centra města a s ní
spojenou rekonstrukci Společenského
domu,“ řekl primátor František Jura.

200562120790
20022020273

Zastupitelé se sejdou
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tevních tyčí na opěrách a dále pak úprava území pod mostem a v jeho blízkém
okolí včetně vozovky před a za mostem,“
popsal v hrubých obrysech naplánované práce František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.
Most se nachází na veřejně přístupné
účelové komunikaci, tedy polní cestě, která spojuje Žešov a přilehlá pole.
„Oslovíme devět možných dodavatelů,
jejich nabídky bude posuzovat hodnoticí komise. S ohledem na zákonnou povinnost budou přijímány nabídky pouze
v elektronické formě. Předpokládaný
termín zahájení prací je od 1. září a termín ukončení realizace nejpozději do

31. srpna 2021. Celková předpokládaná
hodnota veřejné zakázky je 12,7 milionu
korun,“ vypočítal náměstek primátora
Jiří Rozehnal (ANO 2011), který ještě
připomněl velice potěšující fakt. „Na realizaci této investiční akce město získalo
stoprocentní dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu doprava EU.“
Samotná rekonstrukce se ale neobejde
bez očekávaných dopravních problémů.
„Samozřejmě bude muset dojít k určitému omezení provozu na dálnici. Za plného provozu není možné práce provádět,“ potvrdil Večerníku první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

7å RQ NGVQwPÊEJ NGVPÊEJ RT¾\FPKP¾EJ UG UVCXDCąK RWUVÊ FQ TGMQPUVTWMEG F¾NPKéPÊJQ
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vyhláškách města, schvalovat se budou
dotace na stavební investice i na mnohé
kulturní akce, například na Wolkerův
Prostějov. Jednat budeme rovněž o finanční pomoci sociálním organizacím,
ochráncům přírody, sokolům a dalším,“
sdělil primátor Jura. A dojde i na schválení rozpočtových opatření. Zejména
půjde o peníze pro cyklostezku v ulici
Josefa Lady nebo na dokončení rekonstrukce bazénu na Základní škole v ulici
Dr. Horáka. Součástí programu bude
znovu i bod kolem revitalizace jižní části
centra Prostějova. V této souvislosti se
určitě budou probírat další nároky společnosti Manthellan.
Večerník bude v úterý samozřejmě
jako vždy u toho a v příštím čísle přineseme z jednání prostějovských zastupitelů podrobnou reportáž.
(mik)

ta,
Ceny mìs a
rk
úèetní závì
i nároky
nu
Manthella

společnost Manthellan už před časem
podala předžalobní výzvu na prostějovském magistrátu, radní však tuto výzvu
odmítli. Jde o částku tří milionů korun.
Tato kauza zatím nemá další vývoj,“ sdělila exkluzivně Večerníku JUDr. Ivana
Hučínová.
Dotazy Večerníku zaslané generálnímu manažerovi projektu Galerie Prostějov Lukáši Čepelkovi zůstaly bohužel
nezodpovězené, neúspěšní jsme byli
i na mobilním telefonu. „Město Prostějov nám svým jednáním způsobilo
škodu. Předžalobní výzvou jsme město vyzvali k její úhradě,“ řekl přitom už
vloni na podzim. Bez komentáře tehdy
ale ponechal dotaz, zda v případě nezaplacení požadované částky bude ze
strany Manthellanu následovat žaloba.
Dá se očekávat, že o kauze „Kasko“
se bude opětovně živě diskutovat na
jednání prostějovského zastupitelstva,
které začíná už zítra, tj. v úterý 16. června.
(mik)

PROSTĚJOV V minulém vydání
přinesl Večerník exkluzivní interview s bývalým náměstkem primátorky Prostějova Pavlem Smetanou. Dlouholetý člen ČSSD vloni
přestoupil k SPD a v rozhovoru nenechal na svých bývalých spolustranících nit suchou. Kromě jiného
uvedl, že sociální demokracii neopustili voliči, ale ona opustila je.
Vzápětí na jeho drsná slova zareagoval předseda prostějovské ČSSD
Bedřich Grulich.
„Jsem regionální politik, proto se
vyjádřím k Prostějovu. Sociální demokracie v Prostějově od voličů rozhodně neodešla a neodejde. Máme
významný podíl na výborném hospodaření města, které nám umožní projít
současnou zhoršenou ekonomickou
situací bez ohrožení stability města.
Prosadili jsme vždy masivní investice
a opravy. Naší prioritou je a bude sociální oblast s akcentem na mladé rodi-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

ny a seniory. Nemáme se za co stydět,“
je přesvědčen Bedřich Grulich, který
pro Večerník zareagoval i na názor
Pavla Smetany, že sociální demokraty
nyní postihuje masivní odchod i dlouholetých členů. „Jsme svědky odchodu různých politiků z naší politické
strany s vidinou jejich lepšího uplatnění mimo ČSSD. Pavlovi Smetanovi
samozřejmě v osobní rovině přeji vše
dobré,“ vzkazuje předseda Místní organizace ČSSD v Prostějově. (mik)

„Co se týká kanálů v Prostějově, je to
opravdu k pláči! U nás ve Veleslavínské ulici si kanály čistíme svépomocí
a na vlastní náklady. Na magistrátu mi
bylo řečeno, že se kanály čistí jednou
za tři roky. To jsem se úplně zděsil, co
když přijde prudký déšť jako v pondělí? Jako přiklad vám posílám snímek

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Křižovatka ulic Olomoucká a E. Valenty v Prostějově
je poměrně nová a ze stavebního
hlediska zdařilá. Řidiči si ji pochvalují. Ovšem nesmí pršet... V tu
chvíli se totiž zalije celá vodou,
protože kanály ji nestačí pojmout.
Pavel Musil bydlící v nedaleké Veleslavínské ulici upozornil Večerník na potopu, která se na zmíněné
křižovatce vytvořila minulé pondělí po vydatném dešti.

NA VÁŠ NÁMÌT

křižovatky na Olomoucké a E. Valenty, kde kanál neodtéká již druhý rok,“
napsal Večerníku Pavel Musil.
Večerník samozřejmě zajímalo, jak je
možné, že před třemi lety rekonstruovaná křižovatka nedisponuje funkčními odtokovými kanály, a jak je to
vůbec s čištěním kanálů v Prostějově.
„Předmětný kanál na křižovatce ulic
Olomoucká a E. Valenty byl letos opakovaně čištěn a jeho omezená funkčnost souvisí pravděpodobně s poruchou vodorovného vedení, což by
předpokládalo uzavření silnice a výkopové práce v novém povrchu. Necháme ho opětovně vyčistit s následným
monitoringem. Pokud ten potvrdí
nějaký problém, například zborcení
(QVQ2CXGN/WUKN
kanalizace, pak budeme muset kanál 2QX[FCVPÆOFGwVK\čUVCNCMąKåQXCVMCX1NQOQWEMÆWNKEK\CNKVCXQFQW8CFPÚMCP¾NLKPGUVCéKNRQLOQWV
opravit,“ sdělil Večerníku Jiří Pospíšil Druhý muž města se následně čištění kanálů. „Není pravda, že se provádí kontrola. Jestliže je kanál
(PéVéčko), první náměstek primátora ohradil proti tomu, že se magistrát kanály čistí jedenkrát za tři roky, ucpaný, pak se okamžitě čistí,“ ujisnedostatečně stará o pravidelné je to dezinformace! Každý rok se til Pospíšil.
Prostějova.

Potopa „Jenatokřižovatce
v
Olomoucké
ulici
k pláči! Kanály si čistíme sami,“ láteří občan Prostějova

pozemků. „Ano, tyto nároky registrujeme. Na podrobnosti se ale zeptejte
kolegyně Aleny Raškové, v jejíž gesci
je vyřizování této agendy,“ potvrdil
informaci Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora statutárního
města Prostějova. „Všechny záležitosti
okolo firmy Manthellan za nás řeší
právní kancelář Ritter – Šťastný, nechci
se tedy k této problematice vůbec vyjadřovat,“ odmítla jakékoliv vyjádření
náměstkyně primátora Alena Rašková
(ČSSD).
A nároky společnosti Manthellan
vůči městu Advokátní kancelář Ritter
a Šťastný potvrdila. „Ano, společnost
Manthellan uplatnila žalobu na statutární město Prostějov na náhradu 320
milionů korun u pražského soudu, jelikož chtěla změnit místní příslušnost
justičního orgánu. K nám ale znění žaloby stále ještě nedorazilo. Co se týká
požadovaného vrácení nájemného
za pozemky v jižní části centra města,

Odškodné 320 milionů a vrátit nájemné...

PROSTĚJOV Jestli si někdo myslel,
že po pravomocně prohraném soudu ohledně neplatnosti smluv na
pozemky v jižní části centra Prostějova vyklidí developerská společnost
Manthellan pole jen tak bez užitku,
ten se spletl. Společnost, která chtěla
v centru postavit obří obchodní centrum Galerii Prostějov, nyní požaduje
po městu nehorázné peníze.
Soudy všech instancí už rozhodly, že
smlouvy mezi magistrátem a společností Manthellan jsou neplatné. Skončil tak desetiletý spor, kdy pozemky
okolo Společenského domu byly doslova zablokované. Už vloni Večerník
upozornil, že Manthellan požaduje po
městu 320 milionů korun odškodného za zmařenou investici. A aktuálně
jsme se dozvěděli o dalším požadavku
developera. Ten chce po současných
radních další zhruba tři miliony korun,
které společnost zaplatila v průběhu
deseti let za pronájem uvedených

„Od voličů neodcházíme,“

Rozhovor s Pavlem Smetanou
nezŢstal Eez oGezv\

PROSTĚJOV V pořadí už sedmnácté jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov v tomto volebním období se uskuteční z důvodu
stále platných hygienických opatření v souvislosti s covid-19 v hlavním
sále Společenského domu. Návrat
do tradiční obřadní síně prostějovské radnice je tak odložen zřejmě až
do podzimu.
Primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011) svolal jednání zastupitelů
na úterý 16. června na desátou hodinu.
Po úvodním schválení programu přijde na řadu odtajnění seznamu držitelů
Cen města Prostějova. Bohužel ani teď
nemůžeme veřejnosti sdělit, kdo tuto
prestižní cenu za rok 2019 získá. „Jména
se dozvědí jako první zastupitelé, kteří
budou nové držitele cen schvalovat,“ zopakovala náměstkyně primátora Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov). Na zastupitelstvo čekají vesměs samé důležité body. „Schvalovat budeme velice důležité dokumenty, jakými jsou účetní závěrka města za
rok 2019 a stejně tak budeme projednávat výsledky rozpočtu města za uplynulý rok. Probírat budeme změny ve

Bedřich Grulich,
0anthellan oSĚt hrozt reaguje
předseda prostějovské ČSSD

O dalším využití mostu se však bude
uvažovat až poté, co ho město opraví.
A tato stavební investice se kvapem blíží. Jak se totiž Večerník dozvěděl, radní
předminulé úterý schválili zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky
na rekonstrukci mostu přes dálnici D46
v Žešově. „Konkrétně se jedná o modernizaci stávajícího mostního objektu, jejíž
součástí je především výměna mostního
svršku, sanace betonových konstrukcí a výměna nefunkčních konstrukcí.
V rámci projektu jde konkrétně o výměnu hydroizolace, mostních závěrů a ko-

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Záležitost, která se
stala jádrem neuvěřitelného sporu
uvnitř Žešova a rozdělila obyvatele
této příměstské části Prostějova na
dva nesmiřitelné tábory. Už před
třemi lety město uzavřelo stařičký
most vedoucí ze Žešova přes dálnici
směrem do polí vedoucích až k Určicím. Důvodem byl jeho havarijní stav.
Zatímco někteří toto opatření pochopili, jiní se zase bouří a požadují nejen
okamžité zprovoznění mostu, ale
hlavně možnost jezdit po něm osobními vozidly. Nyní je ale nejdůležitější fakt, že se podařilo zajistit peníze
k rekonstrukci mostu, která bude zahájena hned po letních prázdninách!

investici stoprocentní dotaci

Město získalo na stavební znovu v „Kasku“
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PROSTĚJOV Některých pár křiklounů, kteří na sebe chtějí převážně
jen upozornit, sice považují tuto
službu za zbytečně vyhozené peníze.
Opak je ale pravdou. Společnost TK
PLUS už v minulosti zajišťovala pro
celý Prostějov služby, díky kterým se
město a jeho aktivity dostaly do povědomí lidí nejen v České republice,
ale také v Evropě a po celém světě.
Není tedy nic podivného na tom, že
minulé úterý radní svěřili zajištění
marketingových a propagačních služeb stejné společnosti, a to během
letoška i příštího roku.

Služby v oblasti marketingu a propagace pro statutární město Prostějov v roce 2020 a 2021. A vybrala
společnost TK PLUS Prostějov, jejíž
nabídka splnila všechny podmínky
předmětné zakázky a je ekonomicky
nejvýhodnější. Tato zpráva oficiálně
prezentovaná vedením magistrátu
tedy tolik nepřekvapila. „Jde o poskytování komplexních služeb v oblasti
marketingu a propagace města Prostějova při vybraných sportovních,
kulturních a společenských akcích
dodavatele organizovaných v Prostějově, v olomouckém regionu
i v České republice. Konkrétně jde
Michal KADLEC
o sportovní turnaje, poháry, mítinky,
Rada města Prostějova rozhodla klubové soutěže a kulturní festivaly.
předminulé úterý o výběru dodava- Dále jde o zajištění prezentace městele veřejné zakázky malého rozsahu ta prostřednictvím plošné reklamy

a v tištěných materiálech na výše
uvedených akcích i zajištění mediální
prezentace města při konání uvedených akcí v televizi, rozhlase, tisku
a sociálních sítích a internetových
stránkách a doprovodných akcích,“
zdůvodnil podmínky města prostějovský primátor František Jura.
Společnost TK PLUS stanovila pevnou cenu za poskytnutí nabízených
propagačních a marketingových
služeb ve výši 1 805 000 korun za
smluvní období. „Obdrželi jsme dvě
nabídky. Komise je hodnotila podle definovaných kritérií na základě
ekonomické výhodnosti. Je třeba
říci, že město Prostějov přistoupilo
k výběru dodavatele až v okamžiku,
kdy byl ukončen nouzový stav a kdy
v současnosti dochází k razantnímu

uvolňování opatření týkajících se
shromažďování většího počtu osob
na jednom místě. V tomto okamžiku však již neodpovídá skutečnosti
datum zahájení poskytování služeb
podle smlouvy, která byla součástí výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že
v současné době existuje reálný předpoklad naplnění předmětu smlouvy
v období od června do původně předpokládaného data pro poskytování
služeb, tedy do 31. března 2021, jeví
se nám jako hospodárnější namísto
opakování výběrového řízení sjednání
změny závazku z původní smlouvy,
a to jednak ve změně v podobě zkrácení doby trvání smlouvy, ve změně
a snížení ceny v částce poměrově odpovídající době, o kterou bude plnění
předmětu smlouvy zkráceno,“ vysvětlil určitou změnu primátor František
Jura s tím, že za tímto účelem bude
s vybraným dodavatelem souběžně
sjednán dodatek obsahující změnu
trvání smlouvy na dobu od 5. června
2020 do 31. března 2021 a tomu od-

povídající zkrácení ceny předmětu plnění na částku 1 534 250 korun.
Smlouva bude projednána na úterním zasedání zastupitelstva statutárního města Prostějov, kde také dojde
k hlasování o jejím schválení.
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ale provedeme dílčí změny a snížíme cenu“

Primátor František Jura: „Ve smlouvě

restaurace, kavárna, zahradní restaurace
noèní vinárna - sklípek

denní menu
 
stálý jídelní lístek
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považuji za skvělé vysvědčení. Tento
stupeň představuje bezpečnou investici s nízkým rizikem,“ pochvaluje si
primátor František Jura (ANO 2011),
primátor Statutárního města Prostějov.
Kreditní profil města Prostějova Aa3/
Aaa.cz stabilní zohledňuje zejména
dosavadní konzervativní řízení rozpočtu a nulové zadlužení města a jeho
podřízených organizací. Dále je pak
zohledněna střední pravděpodobnost,
že vláda České republiky poskytne
mimořádnou pomoc za účelem předejít akutnímu nedostatku likvidity.
„Provozní hospodaření našeho města
dlouhodobě vykazuje výrazné přebytky, které slouží jako zdroj kapitálových
výdajů. Omezujícím faktorem ratingu
jsou rozsáhlé plánované investiční projekty, které mohou v budoucnu 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,“ zopakoval Jura prvotní reakci.
Na otázku Večerníku, co přesně bylo
příčinou poklesu v hodnocení letošního ratingu, primátor zopakoval, že
hospodaření města mohou v příštích
dvou až třech letech výrazně ovlivnit
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Prostějov (red) – Řidiči musí nově
dávat mnohem větší pozor na silnici
v úseku mezi Brněnskou a Lidickou
ulicí. Od pondělí 15. až do 30. června
zde bude silnice částečně uzavřena.
Důvodem je provádění výkopu čtyř
sond v místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad. „Objízdná
trasa není stanovena a po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní
komunikace,“ informoval Miroslav
Nakládal, vedoucí odboru dopravy
prostějovského magistrátu.

Slabé stránky
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Pondělí 15. června 2020

Vojáčkovo náměstí 1, Prostějov 796 01 
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Už vloni při udělení nejvyššího možného národního ratingu pro město
Prostějov upozorňoval ekonomický
analytik agentury Moody‘s Investors
Service na fakt, že ratingové hodnocení
města se může v příštích letech změnit.
„Skutečně omezujícím faktorem ratingu pro příští roky v Prostějově jsou
rozsáhlé plánované investiční projekty,
které mohou v budoucnosti vést k dluhovému financování. Nicméně výše
případné zadluženosti a její vliv na rozpočet nelze blíže specifikovat či předvídat,“ řekl doslova před rokem Vojtěch
Železný. A jak předpověděl, tak se také
stalo! Přesto je první muž radnice s aktuálním ekonomickým hodnocením
spokojen. „Město Prostějov získalo
mezinárodní rating na úrovni Aa3, což

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Dlouhé roky získával Prostějov ta vůbec nejlepší ekonomická hodnocení
a ratingy na úrovni Aa1 řadily naše město do popředí v rámci celé České republiky, co se
týká nejlepšího hospodaření s veřejnými penězi. Minulý týden prostějovský magistrát
zveřejnil, že od renomované nadnárodní agentury Moody‘s Investors Service obdržel
Prostějov pro rok 2020 mezinárodní rating na úrovni Aa3. A to je o dva stupínky horší
hodnocení. Přesto ho vedení radnice považuje za skvělý. A poprávu. Agentury už jen
kvůli koronaviru snižují svá hodnocení schopnosti dlužníků splácet závazky.

„Čekají nás nákladné investice,“ vysvětluje snížení primátor
František Jura. „Přesto je to ale pořád skvělé číslo,“ dodává

PROSTĚJOV SI V RATINGOVÉM HODNOCENÍ POHORŠIL

zpravodajství

Rezervace na tel.: 582 329 611 E-mail.: rezervace@ndpv.cz
Otevøeno: po - so 9:00 - 22:00, v nedìli zavøeno

Prostějov (red) – Prostějovský magistrát aktuálně eviduje za celý správní obvod zhruba 1 200 neplatných
občanských průkazů. „Ty je třeba co
nejdříve vyměnit, protože již pominula možnost prokazování totožnosti doklady, u nichž skončila doba platnosti
po 1. březnu 2020. Obdobná situace je
i u řidičských průkazů. Možnost prokazovat se takovými doklady platila
pouze po dobu nouzového stavu,“
upozorňuje Milada Sokolová, náměstkyně primátora Prostějova. Občanské
průkazy občané mohou vyřídit v úředních dnech v magistrátní budově ve
Školní ulici.

Propadlé „obèanky“

Prostějov (red) – Zelenou střechu
i fasádu získá po rozhodnutí radních
magistrátní budova ve Školní ulici
v Prostějově. „Jde o zcela nový trend,
kterým by se město chtělo v budoucnosti ubírat a jít příkladem v zavádění
takzvaných modro-zelených opatření.
Tyto akce jsou dalším krokem k naplňování strategie Smart Prostějov,“
uvedl primátor František Jura (ANO
2011). Konkrétně by se mělo jednat
o ozelenění střechy nad hlavním vstupem do budovy Školní 4 a střechy nad
sálem Duhy ve dvorní části. „Necháme
zpracovat projektovou dokumentaci
a pokusíme se získat dotační prostředky. Předpokládané celkové realizační
náklady budou zhruba jeden milion
korun, dotace by v tomto případě činila asi 850 tisíc korun,“ vyčíslil Jiří Rozehnal,“ náměstek primátora pro stavební investice. „Je třeba říci, že o tuto
cestu ozeleňování městských budov
usilujeme již delší dobu. Jdeme tak avizovanou cestou, chystáme i další projekt v souladu se Smart City,“ uzavřela
tuto problematiku náměstkyně primátora Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov).

Zelená za milion

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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publicistika

a stejně jako stromy na jaře se ve stále
nových variacích znovu a znovu obnovují. Na jeden takový můžete narazit i v jinak nenápadném červeném
domku Petra Bezruče v Kostelci na
Hané, nedávno otevřeném veřejnosti.
Jde o příběh o čtrnáctileté dceři mlynáře, která okouzlila pozdějšího autora Slezských písní.
Není se co divit. Slečna Františka byla
vskutku krásná, křehká a plachá.
I proto ji básník v jednom ze svých
textů nazval Labutinkou. Navzdory všem podobným romantickým
příměrům dívka o svého nápadníka
vůbec nestála. On to chápal. „Pil jsem
za mladých let od rána do večera a od
večera do rána. Tak mne život poznamenal, mám nos zpuchlý a rudý
Dá se to pochopit. Pro děvče ze zchudlého mlýna to byla zřejmě jediná přímá cesta k životu, o jakém snila. Jenže
dlouho se z něj netěšila. Zemřela svobodná na tuberkulózu ve věku 37 let.
Sám Bezruč zvaný starý ještěr, který
byl jinak o 17 let starší jako ona, svoji
Labutinku přežil o dalších dlouhých
36 let. Ze srdce ji však zřejmě nikdy
zcela nevymazal. „Sám dožiju. Bez tvé
lásky, jak ten život dlouho trvá. Labutinko, Labutinko, Labutinko černobrvá!“ vzkázal jí na konci své milostné
básně. Svému slibu nakonec dostál,
když zemřel v kosteleckém osamění.
Je to příběh stejně krásný jako tragický. Co je však na něm nejhorší, že se
v budoucnu bude nepochybně ještě
mnohokrát opakovat...

O

i zde. Máme jako město skvěle našlápnuto, jsme chváleni, tak by nám
mělo jít vše snadněji než městům
jiným. Přejme si to hromadně a ve
druhé polovině roku pojďme město
posunout zase o kousek dál. Chceme to všichni, možná každý jinou
cestou, ale společně to dokážeme
a jistě i bez velkých hádek a naschválů. Pojďme se o to pokusit!
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sobem mi jich je i líto. Ročník
2020 bude totiž ve všem jiný
a u maturantů uvidíme, jak na
ně budou budoucí zaměstnavatelé pohlížet. A kandidáti přijímaček zažívají větší trauma než
ti z jiných let, prostě mají jeden
pokus a dost. Já se opět nezklamal
ve svém oblíbeném CERMATU,
který zase připravil samozřejmě
na řádný termín takové divočiny,
že stavebním inženýrům zůstával rozum stát nad matematikou
a nám klasicky vzdělaným zase
nad češtinou. Podsunu sem jednu
informaci, že se možná do budoucna blýská na lepší časy, ale zatím si
nechám pro sebe, co tím myslím.
Pokud vše klapne, bude panu ministrovi patřit velký dík.
teď k domácímu prostějovskému kolbišti. Vcelku s potěšením jsem přijal informace o tom,
že Prostějov byl hned v několika
záležitostech hodnocen pozitivně, ať
už se jedná o městský web, odpadové hospodářství a především rating
agentury Moodys. Nemohl jsem se

.ROLNU½WWRMHvWÈRGORzÉ"
Tohle mi už opravdu připadá jak v Kocourkově! Rekonstrukci Vrahovické ulice už všichni vyhlížíme jako na smilování, obzvláště opravu toho strašného
přejezdu vlečky, na kterém si ničíme auta. Nikoho to nezajímá, nic se doposud neděje k lepšímu. A když jsem se nedávno zase ve Večerníku dočetl, že
opět a znovu město nebo kraj, to je pro našince úplně jedno kdo, zase rekonstrukci Vrahovické ulici odložil, tak se tady jen můžeme všichni ve Vrahovicích chytat za hlavu! Jak je možné, že radnice nám opravu Vrahovické slibuje už tolik let a vždycky z toho sejde? Copak levá ruka neví, co dělá pravá? Co
jsme si to proboha zvolili za lidi, že se nedokáží pořádně domluvit s krajskými ouřady, aby se v Prostějově konečně začalo dít něco pořádného? A nejde
jen o Vrahovickou! Jeden rok se slibují rondely na Poděbradově náměstí, řešení Kravařovy ulice, rondel na Olomoucké, oprava Wolkerovy ulice a další
a další. A vždy se dočítáme, že to bude, pak že to nebude...
Jiří Pekař, Prostějov
%H]GRPRYFL]DVHREWÈzXMÉ
3RÔ½GWLVWHMQÉ
Poslední rok a půl jsem si velice pochvalovala, že po přestěhování obvodní- Nedávno jsem u supermarketu ve Vrahovické ulici pozorovala strážníky, jak
ho policejního oddělení do budovy vedle hlavního nádraží se v této lokalitě řešili další a další krádež v tomto obchodě. Svědkem podobných událostí jsem
rapidně snížil počet bezdomovců, kteří na nádraží i v jeho okolí neustále tady velmi často. A podivuji se nad těmi zloději, kteří mnohdy kradou i zboží
otravovali a vůbec budili veřejné pohoršení jak svým chováním, tak i vzhle- za pár korun, jsou to pořád ti stejní a stejní lidé. Většinou slečny nebo starší ženy
dem. Během posledních týdnů se ale situace opět rapidně změnila k horší- snědé pleti anebo bezdomovci. Jak je možné, že někoho v dnešní době chytnete
mu. Bezdomovci žebrají u lidí čekajících před nádražím na autobusy nebo pětkrát, desetkrát nebo dvacetkrát do měsíce při krádeži a oni jsou stále na svobochtějí peníze přímo v nádražní hale, když jdete na vlak. A stejně jako dřív, dě? Co to máme v této zemi za zákony? Strážník případ vyřeší tím, že si vše zapíše
tak i teď nikde nepotkáte policajta, přestože mají sídlo jen o pár desítek me- a pošle to na správní orgán, který zloději uloží pokutu. A co si z toho tito chmatáci
trů dál.
Marie Nakládalová, Prostějov dělají? Nic, kradou dál!
Růžena Svobodová, Prostějov
1DPÈÔHQÉVHPXVÉXSR]RUQLW
Zaujalo mě vyjádření paní náměstkyně primátora Raškové, že nechce prozradit budoucí rozmístění radarů na měření rychlosti, které chce město opět instalovat po
Prostějově. Nezdá se mi to, a přestože jsem zastáncem měření rychlosti, mám obavu, aby se město nedostalo opět do rozporu se zákonem. Neexistuje snad zákon, že
řidiči musí být na měření rychlosti stacionárními radary upozorněni? Mám za to, že před každým radarem má být cedule a za ním také.
Petr Hanzal, Prostějov

Z

ejsme alibistické Slovensko,
které školskou výuku uzavřelo tak nějak průměrováním a vydáním jakýchsi dokumentů, které snad
historie ani nebude moci nazvat vysvědčením. Oceňuji našeho pana
ministra, že šel do rizika a školský
systém rozvolnil , přičemž riziko
viru minimalizoval sérií opatření,
která pravda připomínala bojovou operaci. Ale na druhé straně
pokud se něco nevysvětlí a nevyloží
ve školství do detailu i pregnantně, vznikne z toho spousta výkladů, což je špatně. Ano, vše bylo na
dobrovolnosti, ale hlavně zkoušky
maturitní a přijímací se konaly dle
regulí. Nikdo jejich výsledky nemůže zpochybnit, i když samozřejmě se
možná oko přivíralo více než obvykle a jedno kolo přijímaček někoho
možná hodně znervóznilo. To snad
ale nelze nikomu vyčítat.
ažil jsem obojí z té druhé
strany a opravdu nezávidím
rodičům, maturantům a kandidátům přijímacích zkoušek jejich
psychické rozpoložení, svým způ-

N

Červen na středních školách není ani v době po koronakrizi žádná procházka růžovým sadem. Kdo si myslel, že
kantorstvo se tak nějak jen poflakuje, tak by se možná divil.
Protože se mi nechce vše vysvětlovat jen úzkému okruhu
kamarádů, kteří si mě tímto způsobem stále dobírají, tak
dám své zkušenosti v plen široké veřejnosti.

také nepousmát nad jemnou ironií
pana primátora, který to komentoval
ve Večerníku a napsal, že se již těší
na protažené tváře tradičních městských kritiků, kteří mají povětšinou
sami máslo na hlavě, ale kritizují
a kritizují a kritizují. Ano, plkat umí
kde kdo, ale konat umí již lidí podstatně méně. Ale domnívám se, že
po tom, co jsme všichni prožili,
bychom se měli spíše spojit a čelit
následkům krize, které přijdou,
ať už to bude vysoká nezaměstnanost, propad firem či rozpočtu.
Jednoduché to nebude, a proto navrhuji držet se hesla „V jednotě je síla“
a společně se těm všem problémům
postavit a vzájemně zachovat stav
příměří.
bnovuje se postupně činnost komisí, výborů a dalších poradních orgánů města. Doporučuji všem spolupředsedům
komisí, aby vyslechli názory svých
členů, možná se budeme divit, co
kdo během pobytu zajímavého
vymyslel a na komisích přednese.
Nebojme se dát do zápisů vše, co
komisemi prošlo. Měli jsme teď
větší možnost komunikovat on-line se spoluobčany, tak dejme
na jejich slova a nápady. Nebojme se vizí, koneckonců vezměme
si příklad z pana hejtmana i on má
své vize v malé knize, proč je nemít

– chápal jsem, že se nikdy nedovedu zalíbiti. Nechodím do divadla,
koncertů, zábav, vyhýbám se lidem
– což vše je znakem lidí porušených
nervů..., a takový život jsem měl podat děvčeti plnému kypícího zdraví,
v prvém puku krásy?“ psal jí beznadějně zamilovaný Bezruč.
Jenže netrvalo dlouho a všechna
romantika skončila. Můžeme-li
věřit Bezručovým veršům, pak si
jeho líbezná Labutinka byla své
krásy až příliš dobře vědoma.
A tak se jí začala živit. Stala se
z ní prostitutka. Od té chvíle již
nebyla pouze „jeho“ Labutinkou,
ale patřila „každému, kdo chtěl ji
míti“ a měl na to ovšem také dost
peněz.
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Svět se rychle mění. Asi těžko si dokážeme představit takového Jana
Kotěru na tiskové konferenci, kde by
předložil projekt výstavby Národního domu v Prostějově, nebo Jiřího
Wolkera sdílejícího na Facebooku
postřehy, které by do telefonu naťukal
během pobytu na skautském táboře.
Vše se mění, pouze dvě věci ne: příroda
a příběhy. Na výrazných osobnostech
našich dějin nás už nemusí fascinovat
to, proč se vlastně staly slavnými. Na
to vše už často sedl prach zapomnění. Věci, kvůli nimž jste před sto lety
mohli skončit ve vězení či získat titul
národního umělce, bývají s odstupem
času zašedlé a ploché jako staré fotky.
Jsou však příběhy, které nikdy nezestárnou, neboť se neustále opakují
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Připravil: Michal SOBECKÝ

Nyní ale k opravdu hodně pestré
sbírce. Zahrnuje uniformy, výstroj
a výzbroj hasičů, ocenění stejně jako
hasičské přilby. Co pak zaujme nejvíce, a to nejen milovníky hasičiny,
ale třeba také děti, jsou stříkačky.
Prostory muzea jsou tak rozsáhlé,
že se jich do něj vejde hned několik. „Máme zde například vzácnou
parní stříkačku z devatenáctého století. Z té doby pochází celá řada exponátů,“ uvedl starosta obce Milan
Kiebel. Právě obec je zřizovatelem
muzea a do současnosti také jeho
provozovatelem.

Muzeum samozřejmě kvůli koronaviru potkaly těžké časy, částečně
tak měnilo obvyklou otevírací dobu.
„Počítalo se se školními výlety a exkurzemi, které kvůli současné situaci
nejsou a nebudou. Celotýdenní otevírací dobu tak vrátíme nejspíše až od
začátku července,“ prozrazuje starosta
obce. Muzeum však bylo koronavirem postiženo i jinak. Letos totiž
mělo dojít na velké oslavy. „Uplyne
shodou okolností dvacet let od založení muzea, dvě stě let od vzniku
továrny R. A. Smékal i od narození
Josefa Mánesa. Původně jsme chtěli

udělat velkolepé oslavy. Ale vzhledem k omezení ještě uvidíme,“ krčí
rameny starosta. Obec tedy program
pojme skromněji. „Na čtvrtého července chystáme menší akci na zahradě multifunkční budovy. A vydáme
speciální turistické známky. To ale
asi bude vše,“ říká Milan Kiebel.
I přesto ale muzeum stojí za návštěvu. Je jen málo takových, které tak
podrobně a zároveň zajímavě mapují historii i současnost tzv. hasičiny.
Dozvědět se tam můžete skutečně
hodně. A řada exponátů skutečně
stojí za zhlédnutí.

Pondělí 15. června 2020

ZAJÍMAVOST:

Adresa:
Otevírací doba:
Kontakt:
Co je k vidění:

připravila
Eva REITEROVÁ

Jubilejní mateřská školka, jak jí bylo přezdíváno, vznikla jako součást sociálního domu
v Raisově ulici. Stavbu v letech 1938–1939
realizovaly Sdružené firmy Benda & Nedělník, Beneš, Gutheil, Stárek a Vychodil. Škola byla otevřena hned po dokončení stavby
v roce 1939. Budova mateřské školy je jedním
z významných funkcionalistických objektů
našeho města. Dá se říci, že tato i podobné
sociální výstavby byly v Prostějově doménou
městského stavitele Miroslava Putny.
Jedná se o jednopatrovou budovu vilového
typu. Školka byla na svou dobu pokrokovým dispozičním řešením druhého nadzemního podlaží se značnou variabilitou
provozních prostorů a s oddělením čistého
a nečistého provozu. Velkorysá je také zahrada pro pobyt dětí, která se nachází na jižní
straně budovy, se středově symetricky umístěným, dříve letním bazénem, dnes je místo

MATEŘSKÁ ŠKOLA – RAISOVA
(Raisova ulice 6/3117)

V předchozích číslech jsme vám již přiblížili pamětihodnosti, významné domy,
sportoviště a svatostánky, které můžete
dnes a denně vidět po celém Prostějově. V dnešním vydání se podíváme na
některé budovy, které slouží ke vzdělávání. Představíme vám mateřskou školu
v Raisově ulici, základní školu na Skálově náměstí, střední průmyslovou školu
a v neposlední řadě Gymnázium Jiřího
Wolkera. V příštím díle se pak zaměříme
na stavby sloužící výrobě a službám. To
ale až další pondělí, nyní se tedy věnujeme školnímu prostředí. Víte vše o těchto
objektech, kolem kterých většinou procházíte bez povšimnutí? Pokud ano, připomeňte si některá data, jestliže ne, rádi
vás poučíme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(Skálovo náměstí 5/174)

STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
(Lidická 4)

Budova působí dojmem centrální části obklopené dvěma
křídly. Všechny tři
části jsou v krovu
zakončeny trojúhelníkovými štíty zdobenými plastikami dětských postav z umělého kamene – představují žáky. Kepkova zdobená vnější fasáda je
zrcadlově symetrická. Využívá opakujících
se motivů a je opticky členěna různobarevnými plochami. Autorem převážné části
venkovní sochařské a štukatérské výzdoby
je Vladimír Pleský. Na bočních křídlech se
nachází barevné keramické mozaiky navržené Ferdinandem Herčíkem. V projektu bylo
pamatováno také na byt školníka, ordinační místnost školního lékaře či sprchy, které
využívaly chudé děti místo veřejných lázní.
Umístěním tělocvičny, sboroven a ředitelen
v ústředním traktu došlo k žádanému oddělení učeben obecné a měšťanské školy do
bočních křídel. Dnes se zde nachází jeden
z prvních stupňů základní školy.
Zajímavost: Stavební firma Čeňka
Při příležitosti významného jubilea pano- Venclíka se krátce předtím osvědčila při
vání císaře Františka Josefa I. v roce 1908 stavbě Kotěrova Národního domu.
se prostějovští radní rozhodli zařídit v režii
města stavbu nového školního ústavu, nesoucího název Jubilejní škola na oslavu 60letého panování Jeho veličenstva císaře a krále
Františka Josefa I. Základní půdorysné náčrty vypracoval městský stavitel Josef Vaculík,
návrh venkovní úpravy je dílem brněnského
architekta Karla Hugo Kepky. Zakázku na Ve třicátých letech výstavba školních budov,
hlavní stavební práce získala místní stavební kterých byl do té doby nedostatek, silně
firma Čeňka Venclíka. Stavět se začalo v čer- pokračuje. První projekt Odborných škol
venci 1909 a ve druhé polovině listopadu živnostenských byl vypracován již v roce
1909 byla již stavba zastřešena. Kolaudace se 1932, stavět se však začalo až v polovině
uskutečnila 7. října 1910, poprvé se v nové roku 1935 a stavba byla zkolaudována
školní budově vyučovalo 3. listopadu 1910. v prosinci 1936. Škola je situována na
Třípodlažní stylově nejednotná školní bu- Lidickou ulici č. 2 (tehdejší ul. Lazaredova je disponovaná jako samostatná stavba ty) a ve své době představovala vrchol
průčelím orientovaná k sousední sokolovně. v oboru školské výstavby, zejména díky

něj velké pískoviště. Exteriérově působivý je
kontrast dvou subtilních podpor nesoucích
masivní hmotu vysazené části s učebnami
v prvním patře. V přízemí budovy se nachází
šatny dětí, jídelna, výdejna stravy, šatny pro učitelky a provozní pracovnice, hygienické zařízení, úklidová komora, kancelář, sklepní prostor
a kotelna. V prvním patře jsou dvě třídy. Ve třídách je sociální zařízení, herna, stolečky se židlemi. Ke každé třídě náleží malý kabinet, dále
se zde nachází hala, a společný velký kabinet.
Z jedné třídy je vstup na velkou terasu.
Zajímavost: Esteticky působivé a plně
funkční je vysazení středních rizalitů
se zaoblenými rohy a balkony každého
vchodu na dva sloupy. U budov bytů je
stejné jako podoba školky. Toto řešení
opět dodává stavbě živost typickou pro
autora Miroslava Putnu.

školní budovy

Dnes představujeme

EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

Zajímavost: Kromě zmíněných Odborných škol živnostenských projektoval ve městě ještě další dvě školní
budovy, Veřejnou odbornou školu
pro ženská povolání na Vápenici č. 3
(1930–1931) a Švehlovu zemskou odbornou školu hospodářskou na náměstí Spojenců č. 17 (1934–1935).

svému modernímu dispozičnímu řešení.
Trojtrakt se střední širokou chodbou je
prosvětlen skleněnými stěnami na obou
koncích, dílenská část je situována do samostatného, zvukově i provozně izolovaného jižního křídla. Při čelním pohledu je
vpravo od vstupu umístěna čtyřpodlažní
obytná budova pro ředitele a zaměstnance školy, uprostřed pětipodlažní hlavní
budova s výraznou, arkýřovitě vysazenou
hmotou přednáškového sálu pro 500 osob,
jehož jedna stěna je řešena jako okno o rozměrech 20 x 8 m a vlevo dvoupodlažní objekt dílen. Součástí školy byla také čítárna,
knihovna, místnosti pro oddech žáků a sál
pro schůze živnostenských společností.
Dodavatelem stavby s železobetonovou
nosnou konstrukcí a výplňovým cihelným
zdivem byla prostějovská stavební kancelář
Hrbata & Smékal. Celý komplex dodnes
slouží svému původnímu účelu a v kontextu českého a moravského funkcionalismu můžeme určitě zařadit tuto stavbu
k nadprůměru odpovídajícímu postavení
Prostějova jako jednoho z center naší meziválečné architektury. Projektantem budovy je architekt Eduard Žáček, který se
v Prostějově věnoval především navrhování
škol, úředních budov, průmyslových staveb
i činžovních a rodinných domů.
Vyučování na prostějovském českém státním gymnáziu bylo zahájeno školním rokem
1899–1900, první dva roky se vyučovalo v prozatímní budově v Brněnské ulici. Budova gymnázia v Kollárově ulici byla dokončena v roce
1901. Slavnostní obřad konsekrace se konal 15.
září 1901 a před budovou v rámci slavnostního
zahájení vystoupil poslanec Václav Perek. Dne
16. září 1901 se budova naplnila studenty a 17.
listopadu byla otevřena i aula, která se používala jako kaple ke školním bohoslužbám. Písemné maturity se tehdy konaly z češtiny, matematiky, vlastivědy a buď z latiny, nebo z řečtiny.
Během první světové války byla veškerá činnost pod kontrolou rakouských vojenských
a politických úřadů. V lednu 1942, kdy probíhala druhá světová válka, musel být z fasády
budovy odstraněn portrét Františka Palackého,
byla zavedena dvojjazyčná vysvědčení a ústav
byl ministerským nařízením změněn na reálné gymnázium. V závěru války byla leteckým
bombardováním značně poškozena celá čelní
fronta budovy školy. Po válce bylo vyučování
v budově gymnázia obnoveno až 10. prosince
1945, a to ještě v nouzových podmínkách. Zcela normální výuka byla na gymnáziu zahájena
až ve školním roce 1947/48. Škole byl propůjčen čestný název Gymnázium Jiřího Wolkera.
Obnovení demokratických poměrů v roce
1989 přineslo výrazné změny nejen ve vedení
školy, ale posléze i v pojetí osnov a celkové koncepci výchovy a vzdělání na škole.
Zajímavost: Veškeré náklady činily celkem 412 693 koruny v tehdejší měně.

GYMNÁZIUM JIŘÍHOWOLKERA
(Lutinovova 42)
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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 devátém klání budeme vaším průvodcem po budovách, které pojí vzdělávání.

aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu ečerníku

V

Náměstí Svobody 289, Čechy pod Kosířem
pátek až neděle, 10.00-17.00 hodin
582 373 726
bohatá expozice všeho, co souvisí
s hasičským odvětvím a jeho počátky
historické stříkačky, které byly často
vyrobeny místní světoznámou firmou

HAS
SIČSKÉ
É MUZ
ZEUM ČECHY POD KOSÍŘEM

2ąKRQOÊPMCUNCXPÚEJéCUč/W\GWOXèGEJ¾EJRQF-QUÊąGOUNQWåÊKLCMQRQ
OPÊMMF[UKX÷JNCUPÆHKTO÷4#5OÆMCN
Foto: internet

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem

www.vecernikpv.cz

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY

ČECHY POD KOSÍŘEM Potěchou pro každého požárníka nebo
alespoň obdivovatele jejich práce
je návštěva hasičského muzea.
V Čechách pod Kosířem expozice vznikla před dvaceti lety a doplňuje sbírku tří muzei, která se
ve vesnici nachází. Hasičské je to
nejstarší a má rozhodně co nabídnout, vždyť stojí na místě někdejší továrny na hasičské stříkačky
R. A. Smékal. A nejen to, část expozice je přímo v budově, která
je pozůstatkem kdysi rozsáhlého
areálu.
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vlečka zmizela!

zpravodajství

s nákladním vozidlem složitě otáčel
až před uzavřeným železničním přejezdem a na křižovatce s Janáčkovou
ulicí způsobil na pár minut velké
zmatky. Podobné názory na nedostatečné značení mělo ovšem více
řidičů.
Zcela opačného mínění je ale náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově. „Objížďka je označena
už na křižovatce u Národního domu,
stačí být jen pozorný a dobře se dí-

vat,“ směřuje své vyjádření k řidičům
Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Rekonstrukce železničního přejezdu
ale podle vyjádření stavbařů probíhá
podle plánu, takže do znovuotevření v tuto chvíli zbývá opravdu už jen
osm dní. „Práce jdou přesně podle
harmonogramu, nic nás nezdržuje,“
potvrdil Večerníku stavbyvedoucí.
„Chce to ještě pár dní trpělivost,“ nabádá řidiče Rašková.

5VCXDCąKRTCEWLÊPCTGMQPUVTWMEKåGNG\PKéPÊJQRąGLG\FWXG8TCJQXKEMÆWNKEKUMW
VGéP÷RKNP÷C\PQXWQVGXąGPÊXRQPF÷NÊMX÷VPCXGéGTD[PGO÷NQDÚVQJTQåGPQ
Foto: Michal Kadlec

&QNPÊWNKEGVGò\CåÊX¾PGDÚXCNÚFQRTCXPÊP¾RQT8wKEJPKX÷ąÊåG\CVÚFGPWåDWFG
NÆRG
Foto: Michal Kadlec
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PROSTĚJOV Na místě v Družstevní ulici zasahovaly minulé
úterý vpodvečer jednotlivé složky integrovaného záchranného
systému. Bohužel nešlo o jen tak
obyčejnou událost, ale o obrovskou lidskou tragédii s tím nejhorším možným koncem. Příčinou vzruchu se stala sebevražda,
při níž vyhasnul hodně mladý
život. Jak se Večerníku podařilo
zjistit, šlo o žáka nedaleké ZŠ Dr.
Horáka, který se rozhodl předčasně a dobrovolně skoncovat se
životem.
„Zaujaly mě hasičské vozy, sanitka
i policejní auta, která se objevila
u nás na sídlišti. Od dalších lidí
jsem se dozvěděl, že nějaký mladík
skočil z balkónu, či snad dokonce
ze střechy zdejšího osmipatrového
panelového domu,“ upozornil Večerník uprostřed minulého týdne
jeden z pravidelných čtenářů.
Zpráva o tragédii se mezi lidmi
rychle rozšířila, většina otázek
směřovala zejména k tomu, co
chlapce k tak nešťastnému rozhodnutí vedlo? To se nám však až
tak úplně zjistit nepodařilo. „Samozřejmě že o této tragédii vím, viděla jsem to na vlastní oči. Nebyl to
příjemný pohled. Je to o to smutnější, že ve stejném domě žije jeho maminka. Ale víc vám k tomu neřeknu,“
svěřila se Večerníku přímo na místě
jedna z obyvatelek, která nás odká-

zala na předsedu tamního bytového
družstva. Toho se nám však na místě
zastihnout nepodařilo.
„Chodil k nám do školy. Proč to ale
udělal, to fakt nevím. Byl to kluk úplně v pohodě, bavil se skoro se všemi,“ krčila nechápavě rameny jedna
z jeho spolužaček, kterou jsme zachytili před základní školou. „Byla to
ale prý nějaká kravina, prostě hloupost,“ přidala druhá z dívek.
Konkrétnější nebyla ani ředitelka
Základní školy Dr. Horáka v Prostějově. „Kriminální policie nám po
onom neštěstí potvrdila, že se jednalo o našeho žáka sedmé třídy. Nic
bližšího o tragédii ale nevím. Já jsem
jej neučila, tudíž jsem toho kluka
osobně příliš neznala, takže nevím,
co ho trápilo a dohnalo až k takovému kroku,“ sdělila Večerníku Petra
Rubáčová. „Je nám velice líto této
tragické události, která zasáhla naši
školu. Vyvěsili jsme na škole černý
prapor a uctili tak památku našeho
žáka,“ dodala.
Ohledně oficiálního potvrzení
informace jsme se ve čtvrtek odpoledne obrátili prostřednictvím
e-mailu na Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Odpověď
jsme však ani po telefonické urgenci
do uzávěrky vydání neobdrželi. „Váš
dotaz jsem zaregistroval, ale momentálně nevím, jestli se k němu
dostanu,“ zareagoval tiskový mluvčí
prostějovského odboru František
Kořínek. Bohužel nedostal...
(mls, pk, mik)
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Zda to neděláme zbytečně, když
nepřijde městu dotace? Říkám vám,
na to se ptejte jiných pánů,“ naštvala
otázka Večerníku stavbyvedoucího
společnosti E.Proxima, který aktuálně řídí stavební práce za Víceúčelovou halou-zimním stadionem
v Prostějově. Pak viditelně namíchnutý vykázal redaktora z prostoru
staveniště, že tam nemá co dělat.
Samozřejmě na základě výše popsaných skutečností lze být ve
věci hokejových šaten nervózní,
protože tady skutečně něco nehraje. Na poslední chvíli ale na
požadovaný dotaz Večerníku odpověděl primátor statutárního
města Prostějov. „Je sice pravda,
že schválení dotace jsme čekali
mnohem dřív. Osobně jsem ale
v každodenním styku s náměstkem ministra školství a ten mě
ubezpečil v tom, že veškeré podklady, které jsme na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
poslali, jsou v naprostém pořádku.
Schválení dotace je prý otázkou
už jen několika hodin nebo dní.
Podle mých informací probíhá
poslední kolečko celého procesu,“
rozptyluje obavy František Jura.
Ohledně výstavby nových hokejových šaten se určitě bude hodně
mluvit i na úterním jednání zastupitelstva. Náměstek primátora Jiří
Rozehnal musí promluvit aspoň
tam...
(mik)

Nedaleko ZŠ Dr. Horáka došlo f'RWDFLQÂPVFKYÂOÎt
UR]SW\OXMHSRFK\EQRVWL
k velké lidské tragédii...
SULPÂWRU-XUD

PROSTĚJOV Objízdné trasy kvůli
rekonstrukci železničního přejezdu ve Vrahovické ulici v Prostějově
jsou vedeny dvě. Zatímco provoz
v Říční ulici přes „myší díru“ je celkem v klidu i díky tomu, že po této
objížďce mohou jezdit pouze osobní vozidla, tak Dolní ulice zažívá
obrovský nápor. Spílají nejen řidiči,
ale také tamní obyvatelé.
Hlavně během dvou dopravních špiček,
tedy ráno a odpoledne, se Dolní ulice
prohýbá pod náporem kolon osobních
vozidel, kamionů i autobusů. „Vždycky
když je v Prostějově nějaká uzavírka,
tak to odneseme my tady v Dolní ulici.

dělí stihli, tedy včetně položení nového asfaltového koberce. Jsme tlačeni
k maximálnímu výkonu, chodí sem
kontroly z krajského úřadu i prostějovského magistrátu. Ano, stihneme
to,“ uzavřel stavbyvedoucí krátký rozhovor s Večerníkem během polední
pauzy.
Ihned poté už hnal své dělníky znovu
do práce... „Jsem velice ráda, že problematické místo definitivně mizí
a slévárna Anah k tomu přikročila
právě takto,“ dodala Alena Rašková,
náměstkyně primátora Prostějova.
Právě ředitel slévárny Anah Milan Sosík, které bývalá vlečka patří, Večerníku před týdnem popisoval, jakou firma
prodělala anabázi s Českými drahami
a posléze se Správou železnic, aby tyto
instituce konečně zrušení vlečky povolily. Podařilo se.
(mik)

2¾TJQFKPCDCITX[VTJCNRTQMNGVÆMQNGLGPGX[WåÊXCPÆåGNG\PKéPÊXNGéM[UNÆX¾TP[
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Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV Dlouhá léta nadávek, proklínání a stížností. Pak
stačilo pár dní a prokleté koleje
dávno nevyužívané vlečky v těsné
blízkosti železničního přejezdu
ve Vrahovické ulici vytrhal bagr!
Místo, které bylo ještě před pár
týdny možné přejet autem jen
s největší opatrnosti, se brzy od
základu změní. A to doslova.
„Vytrhat koleje bylo otázkou pár
hodin. Teď ale přijde to nejdůležitější, musíme si dát záležet na tom,
abychom po nich připravili kvalitní
podloží. Není možné, aby se nová
silnice na tomto místě časem zase
propadala,“ řekl Večerníku přímo na
místě stavbyvedoucí firmy, která asanaci kolejové vlečky přes komunikaci
ve Vrahovické ulici zajišťuje. „Děláme
všechno pro to, abychom to do pon-
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ze strany 3
PROSTĚJOV Discoklub Morava
hodlá po koronavirové krizi znovu
otevřít svůj provoz v pátek 26. června. A z toho mají obyvatelé v celém
přilehlém okolí ulice hrůzu.
„Obyvatelé bydlící v bezprostředním
okolí zařízení řeší neudržitelnou situaci
již devátým rokem. Zdá se, že o problému se ví, nicméně nikdo ze zainteresovaných orgánů nechce učinit zásadní
rozhodnutí, kterým je zrušení nočního
provozu diskotéky. Nemůžeme ani nechceme bránit někomu v podnikání,
nicméně toto se nemůže odehrávat na
úkor omezování dalších subjektů. Pro
návštěvníky je provoz diskotéky synonymem kulturního vyžití, pro mnohé
z nás však znamená psychický teror,“
praví se v prohlášení nespokojených občanů. „To, co trápí nás, obyvatele ulic Olomoucká, Lužická, Šafaříkova, Budovcova, Milíčova, náměstí Spojenců a dalších
přilehlých ulic, může být zanedlouho
problémem i dalších městských oblastí.
Není totiž vyloučeno, že i v jiné části města může vzniknout zařízení obdobného
typu. Jde tedy o problém obecný, týkající
se všech obyvatel Prostějova, nejen hrstky nespokojených občanů. Nejsme odpůrci diskotéky jako takové, jsme občané
s kladným vztahem ke kultuře, se zálibou
ve sportu a ostatních volnočasových aktivitách. Diskotéka však z logiky věci nemůže být provozována v hustě obydlené

➢

rezidenční lokalitě. Navrhovaná opatření
typu zřízení kuřárny či slibovaný zvýšený
dohled městské policie nejsou řešením,
které je pro nás přijatelné. Představitelé
města ve svém oficiálním sdělení slibuji
‚mnohem razantnější opatření‘ a ‚potřebná opatření k regulaci‘. Co konkrétně se
však skrývá za tímto vyjádřením, nevíme...,“ krčí zatím rameny obyvatelé zmíněných lokalit. „S takovým problémem
si dokázaly poradit desítky měst v České
republice, a to zcela podle zákonných
norem a možností samosprávy města,
tak proč to nejde i v Prostějově?!,“ ptají se.
Celonoční aktivní provoz diskoték
v Moravě o víkendech i všedních
dnech má nepochybně nejen podle
lidí žijících v okolí neblahý vliv na
zdraví a poklidné soužití obyvatel.
„Je tedy opravdu s podivem že nikdo
z dotčených stran, tedy představitelé
města, zastupitelé, policie či hygiena,
nechce daný problém řešit. Prožíváme
krásné jarní dny, zanedlouho začne
zběsilý předvolební boj jednotlivých
stran o přízeň voličů. Nepořádek,
rvačky, výtržnictví, drogové dealerství, znehodnocování nemovitostí,
obtěžování, dopravní přestupky a další
nezákonné delikty – řešení uvedeného
bylo v minulosti pro politické zástupce města pouze předvolebním slibem.
Svojí (ne)činností se tak fakticky stali
spolupachateli napjaté situace, kterou
již nejsme schopni ani ochotni nadále
snášet. Noční provoz diskotéky a vše,

co se kolem ní děje, není dobrou vizitkou pro konkrétní městskou oblast
a pro město samé,“ jsou přesvědčení
lidé z okolí Dicsoklubu Morava. Problém s opilými vandaly, kteří jsou
prokazatelně návštěvníky diskoték
v Moravě a ruší noční klid i ničí soukromý majetek, skutečně nijak razantně neřešilo vedení magistrátu ani
v době, kdy byli primátory Miroslav
Pišťák, Alena Rašková nebo teď nově
František Jura. Posledně jmenovaný však nedávno v Prostějovských
Radničních listech nápravu sliboval.
„Jednal jsem již několikrát s provozovatelem diskotéky a požádal jej,
aby lidé nechodili kouřit ven, tedy
aby zřídil kuřárnu na vhodném místě
v budově. Dále jsem jej požádal, aby
zároveň učinil taková opatření, aby se
nešířil hluk zevnitř diskotéky,“ uvedl
primátor statutárního města Prostějov, který zároveň v tomto případě
zmínil i práci městské policie. „Strážníci v této lokalitě provádí kontroly
nejen na základě telefonátů občanů,
ale i z preventivních důvodů,“ dodal
první muž Prostějova.
Současný systém hlídkové činnosti
strážníků Městské policie Prostějov
ale viditelně nestačí, hluk a vandalské
činy v okolí DCM v Olomoucké ulici
se šíří dál závratnou rychlostí. Pomůže
tedy „slyšení“ nespokojených obyvatel
u prostějovských zastupitelů? To uvidíme v úterý 16. června...
(mik)

"Je to psychický teror!"
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Ráno a odpoledne nemůžu doma ani
otevřít okna, co je tady za smrad a hluk,“
svěřil se Večerníku muž bydlící v panelovém domě v těsné blízkosti silnice
v Dolní ulici. „Chudáci lidi, kteří ráno
jedou do práce do průmyslové zóny. Ty
zácpy jsou tady vždycky tak na půl hodiny čekání,“ podotkl další z mužů.
Dopravních problémů v souvislosti
s uzavírkou Vrahovické ulice si je vědoma i náměstkyně primátora. „Ano,
očekávali jsme problémy, ale železniční
přejezd ve Vrahovické se opravit musel.
Doufám tedy, že to řidiči chápou a ještě
týden to vydrží. Prosím je o trpělivost,“
vzkazuje Alena Rašková.
(mik)

Přecpané Dolní ulici se těžce dýchá...

Červen - měsíc uzavírek. Tak by se
dal překřtít šestý měsíc kalendářního roku. Alespoň na Prostějovsku.
Zatímco však dosud byli v kleštích
uzavřených silnic hlavně lidé na vesnicích, nyní se stavební práce přesunuly také do Prostějova.
Úplná uzavírka Vrahovické ulice přinesla řadu problémů, ale nedá se tvrdit, že došlo k nějakému zásadnímu
dopravnímu kolapsu, a to i přesto, že

Michal
KADLEC
a Michal
SOBECKÝ

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

na východ města vede jedna jediná
další silnice – Dolní ulice, následně
pak Kralická. Obě byly už tak během
dopravních špiček velmi vytížené,
v těchto dnech to platí dvojnásob.
Zejména během prvních dnů uplynulého týdne se tam pravidelně
tvořily kolony pomalu jedoucích
vozidel. Více než obvykle je aktuálně
vytížená také Průmyslová ulice. Ke
konci týdnu už se doprava stabilizovala.
Jak si ovšem nejen Večerník během
uplynulých sedmi dní povšiml,
mnozí řidiči hodně zmatkovali. A to
z jednoduchého důvodu – o uzavírce nevěděli. „Vůbec nikde po Prostějově jsem neviděl tabuli, která by
na uzavírku upozorňovala,“ svěřil se
nám řidič kamionu z Brna, který se

PROSTĚJOV Už přesně týden je uzavřena Vrahovická ulice v Prostějově kvůli generální rekonstrukci železničního
přejezdu. A další týden nás čeká do doby, než v pondělí
22. června odpoledne bude tato frekventovaná ulice znovu
otevřena pro veškerý provoz.

Přejezd je v péči dělníků, „Značení je, stačí být pozorný,“
na Kralické se tvoří kolony odmítá kritiku náměstkyně Rašková
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Prostějov (mik) – Kvůli covid-19
se výrazně zkrácený školní rok
pomalu chýlí ke konci a rozdávat
se bude vysvědčení. To se ale také
neobejde bez problémů. „Vysvědčení chceme dětem rozdat 30.
června a vše proběhne rozděleně.
Žáci jednotlivých ročníků obdrží
závěrečné hodnocení po skupinkách a ve zrychleném tempu tak,
aby se ve škole nepotkali ve větším
počtu,“ prozradila Večerníku Petra
Rubáčová, ředitelka Základní školy
v ulici Dr. Horáka v Prostějově.

Vysvìdèení po
skupinkách...

Prostějov (mik) – Vedení prostějovské nemocnice stále nezrušilo
plošný zákaz návštěv pacientů. Od
pondělí 8. června jsou však povoleny návštěvy jen a výhradně na
porodnickém oddělení. „Návštěvy
jsou možné pouze na porodnici
a oddělení šestinedělí. Návštěva
je ovšem umožněna pouze jedné osobě v nejbližším příbuzenském vztahu, a to denně od 14.00
do 15.30 hodin. Návštěvníkovi
zmíněných oddělení ale nejdříve
personál změří tělesnou teplotu
a zhodnotí zdravotní stav,“ upozornila Lucie Drahošová, mluvčí společnosti Agel.

Návštìvy jen
v porodnici

Prostějov (mik) – Až do pátku
12. června platilo, že infekční oddělení prostějovské nemocnice je
bez pacientů nakažených covid-19.
Bohužel právě během tohoto posledního všedního dne uplynulého týdne se pacienti nakažení
koronavirem vrátili! „Ano, je to
tak. V pátek byli na našem infekčním oddělení Nemocnice Prostějov hospitalizováni čtyři pacienti
s pozitivním testem na covid-19.
Ve všech případech se jednalo
o klienty Domova seniorů v Litovli. Tři z nich vykazovali středně
těžké onemocnění, čtvrtý byl však
v závažném stavu a ještě během
pátku byl převezen do Fakultní nemocnice Olomouc,“ informovala
Večerník Lucie Drahošová, tisková
mluvčí společnosti Agel provozující prostějovskou nemocnici.

Noví pacienti
na infekèním

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK

ovšem také přibývá vyléčených osob,
kterých je v tuto chvíli již 699. Největší nárůst covid-19 byl v posledních
dnech zaznamenán na Olomoucku
a dva nové případy registrujeme na
Prostějovsku. Aktuálně už v Olomouckém kraji prodělalo testy na co-

vid-19 celkem 8 969 lidí,“ sdělila včera
krajská hygienička Růžena Halířová.
Jako tradičně nový vývoj v počtu nakažených komentoval pro Večerník
i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. „Na první pohled
to vypadá, že už druhým týdnem se
vrací nějaká krize. Je sice pravdou, že
už podruhé zaznamenáváme týdenní
nárůst přes čtyři desítky osob. Aktuálně je to ale tak, že centrum nákazy
je opět Domov seniorů v Litovli. Během uplynulých sedmi dní se tam nakazilo dalších čtyřiadvacet lidí, z toho
šest členů personálu,“ vysvětlil Večerníku Ladislav Okleštěk, který i přes

Současné problémy kina popisuje
ředitelka toho prostějovského Barbora Kucsa Prágerová. „Zatím jsme
se nedostali přes čtyřiašedesát diváků na film. Je to pořád hodně vlažné,
návštěvnost se pohybuje kolem deseti procent běžného zájmu. Kina po
celém Česku dost úpí a my s nimi,“
říká Barbora Kucsa Prágerová.
Ta také pátrala po hlavních příčinách
toho, proč se lidé zpět do kinosálu zatím nevrátili. „Čekáme, až vláda zruší
roušky v hledišti a povolí mít u představení servis. To jsou podle mě hlavní ochromující důvody pro kina, které
přetrvávají,“ posteskla si ředitelka.

Na druhou stranu kino informovalo
i o několika dobrých zprávách. Kromě
toho, že vláda povolí naplnit kapacitu
hlediště, je jím bezesporu program,
nově totiž kino stíhá více představení.
Od 1. června navíc opět začalo s promítáním pro seniory. „Již fungujeme
v mnohém jako v předkoronavirovém
režimu. Časy představení jsou takové,
na jaké byli návštěvníci zvyklí. Nově
je také možné zakoupit vstupenku na
pokladně,“ vzkazuje Prágerová a přidala, že i Kino Metro 70 se zapojí do festivalu VARY. Také v Prostějově tak budete moci shlédnout prestižní snímky
původně připravené pro mezinárodní
festival v Karlových Varech, který se
letos neuskuteční.
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další vyšší počet nakažených nemá
obavy z dalších rozvolnění vládních
opatření, která nás čekají už ode dneška. „Pořád věřím tomu, že jsou lidé natolik zodpovědní, že si sami své zdraví
pohlídají a budou opatrní. Může dojít
k dalšímu novému výskytu covid-19,
ale podle mě to budou už nízké počty. Dokud bude stále platit, že uvnitř
budov, obchodů a dalších uzavřených
prostor zůstane povinnost nosit roušky
a bude k dispozici dostatek dezinfekčních prostředků, nemáme se podle
mého názoru čeho obávat,“ nechal se
slyšet hejtman Olomouckého kraje
Ladislav Okleštěk.

čovnu. Zůstávají ale zavřené studovny
a také čítárna,“ upřesňuje současnou
situaci ředitel Městské knihovny v Prostějově Aleš Procházka.
Knihovna coby prostor, kde se setkává
hodně lidí, navíc dochází k předávání
knížek z ruky do ruky, trvá na přísné
hygieně. S tím souvisí třeba i délka
pobytu lidí v knihovně. „Čtenáři mohou přijít, pokud respektují nutnost
dezinfekce u vstupu a nošení roušky.

A je třeba pobyt v knihovně omezit do
patnácti minut,“ dodal Procházka.
Omezení se odrazila také v návštěvnosti knihovny. Zácpy nyní nečekejte.
„Zájem lidí je trochu nižší, než jsme čekali. Někteří pořád žijí v obavách, což
je podle mě pochopitelné. Na druhou
stranu vzrostl velmi zájem o službu
Odlož knihu nebo o rezervace přes
telefon,“ obrací se za posledními týdny a dny nezvyklého stavu. Jak pak
Aleš Procházka dodává, zatím jsou
zkušenosti s chováním čtenářů dobré. „Funguje to bezvadně. Lidi jsou
disciplinovaní,“ ocenil návštěvníky
knihovny. Dalších uvolnění se jen tak
nedočkají. „Ne, my zatím zůstáváme
v aktuálním režimu. Asi to nyní ani
jinak nejde. A co se týká uzavřených
prostor, ty uvolnit nemůžeme, slouží
jako karanténní oblasti,“ vysvětlil ředitel prostějovské knihovny.
(sob)
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PROSTĚJOV Kdo se ve druhé polovině letošního března objevil na ulici bez roušky, riskoval veřejné lynčování.
Zhruba po dvou měsících je vše zcela jinak. Už od 25. května
byla vládou zrušena povinnost nosit venku roušky, pokud
se nepohybujete v hromadné skupině. Dneškem končí tato
povinnost úplně. Zatímco ze začátku ji pár lidí ještě občas
mělo na sobě, nyní už tak nečiní nikdo. Poslední Mohykán,
který nosil ústenku mimo uzavřené prostory ještě po několik červnových dní, stává pravidelně před prodejnou s pracovními oděvy na Újezdě. Ovšem i tato figurína už roušku
v uplynulém týdnu sundala...

Martin ZAORAL

FOTO VEÈERNÍKU

PROSTĚJOV To nejhorší je minulostí. Kulturní stánky se postupně
vzpamatovávají z koronavirových
zákazů. Ty pochopitelně postihly
také knihovny, a to včetně té prostějovské. Načas zcela své prostory
uzavřela, následně alespoň umožnila vracet a půjčovat si knížky v provizorním režimu.
„Nejvíce krizový režim u nás trval asi
čtrnáct dní. Pak už jsme otevřeli půj-
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Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Smutný pohled na
nepřirozeně prázdné hlediště. To
je v současnosti realita při promítání v kině Metro 70. Blýská se
ale na lepší časy, od 8. června už
kina nemusí povinnost udržovat
prázdnou každou druhou řadu
a rozestupy v sále, a kina tak budou moci opět poskytnout divákům maximální kapacitu, pokud
ovšem nepřesáhne 500 diváků.
Od dnešního dne se navíc může
prodávat občerstvení, se kterým
vás však do sálu nepustí.

Å.LQD~StDP\VQLPL´
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Zpět do hlediště se lidi nehrnou

„K neděli 14. června večer registrujeme v Olomouckém kraji už 818 případů pozitivně testovaných osob, což
znamená nárůst o dvaačtyřicet případů za uplynulý týden. Na druhé straně

MICHAL KADLEC

PROSTĚJOV Už druhý týden eviduje Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje prudší nárůst počtu osob s pozitivním
testem na covid-19. Oproti předcházející neděli jich tentokrát
přibylo dvaačtyřicet! Máme se začít opět bát koronavirové
hrozby? Přitom dnes už platí další rozvolnění vládních opatření. Hejtman Ladislav Okleštěk ale Večerníku v neděli večer
sdělil, že zvýšený nárůst nakažených je hlavně kvůli dalšímu
počtu pozitivně testovaných seniorů v Litovli.
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Tohle mi jednou bude strašně
chybět! Už dlouho jsem se tak nepobavil jako při sledování uvolňování vládních restrikcí, které
měly zabránit šíření koronavirové
infekce. Stále více jsem přesvědčen,
že Ministerstvo zdravotnictví ČR
musí okupovat fanatičtí milovníci
absurdního humoru, kteří vstávají
i usínají při sledování skečů skupiny Monty Python. Za svůj konečný
cíl si očividně vytyčili přejmenovat
svůj úřad na věhlasné Ministerstvo
švihlé chůze.
Spousta legrace se dala zažít už při
sledování představ ministerských
úředníků o tom, jak by se spořádaný
občan měl chovat při návštěvě bazénu. Jejich fantazie v tomto ohledu
očividně pracovala na plné obrátky,
a to bez jakéhokoliv ohledu na realitu. Jejich zcela dadaistické postupy
týkající se nasazování a sundávání
roušek při vstupu a výstupu z vody
nakonec byly bez náhrady zrušeny,
škoda. Mohla to být opravdu psina!
To samé se už bohužel netýkalo
opatření při vyhlašování výsledků
maturitních zkoušek, rozestupů
žáků při nástupu do školy, diváků
při sportovních zápasech a mnoha
dalších. Ty všechny připomínají
scénáře z dílny Monty Pythonů, ve
finále se při nich ovšem jejich aktéři vůbec nebaví. Kdo se snad může
smát, je nezúčastněný pozorovatel,
ten však obvykle nevěřícně kroutí
hlavou.
Člověk by si řekl, že se úředníci
z předchozích nezdarů poučí. Ale
chyba lávky! Ta touha po tom udělat z jakékoliv lidské činnosti organizovanou frašku u nich vždy překoná všechny zábrany.
Jejich poslední pokyny jsou toho
jasným důkazem – od tohoto pondělí již kina a divadla mohou začít
prodávat potraviny včetně nápojů.
Návštěvníci v hledišti je ale nesmí
jíst a pít...
Už vidím tu situaci, s jakým nadšením se davy lidí opět hrnou do
kina Metro, kde si konečně mohou
koupit čerstvý popcorn. Ve finále
ho však hltají těsně před zahájením
promítání, neboť je s ním do sálu
nepustí! Už nyní je mi jasné, že něco
takového v realitě nikdy neuvidím,
nicméně jen za tu představu bych
chtěl všem autorům tohoto návrhu
mnohokrát poděkovat... Díky, fakt
jsem se zasmál!
Dlouho jsem byl přesvědčen, že
nikdy nemůžu pochopit smysl podobných opatření. Ale teď už je mi
to jasné. Ministerstvo zdravotnictví ČR je očividně přesvědčeno, že
smích léči. A to vše včetně rakoviny
či koronaviru. A tak se nás prostě
všechny (ať už jsme nemocní, či
zdraví) snaží ze všech svých sil vykurýrovat...
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Martin ZAORAL
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jim a mě těší, že se žáci a studenti
o zisk titulu sami aktivně snaží,“
uvedl Ladislav Hynek, náměstek
hejtmana Olomouckého kraje pro
oblast školství.
Pro vítěze jednotlivých kategorií má
hejtmanství připraveno celkem sto
padesát tisíc korun. Peníze mohou
použít například k nákupu speciálních výukových pomůcek, zahradního nářadí a materiálu nebo dětských
herních prvků.
Výsledky projektu budou zveřejněny během podzimu.
(red)

Michal KADLEC
Petr KOZÁK

PROSTĚJOV Jak v minulém vydání Večerník jako první předeslal,
tak se i stalo. Poté, co ředitel Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr
uspěl v tajné volbě poslanců a získal
prestižní post v Kolegiu Nejvyššího
kontrolního úřadu ČR, musel opustit křeslo ředitele nejprestižnějšího
školního ústavu na Prostějovsku.
S tím dále souvisí fakt, že dlouholetý prostějovský pedagog spojený
s Okamurovou SPD se musí zbavit
i všech svých dalších veřejných i soukromých pozic včetně pracovního
vztahu na Úřadu vlády ČR, kde působil jako poradce premiéra pro
školství. „Jediné, co mi zůstane, je
předsednictví ve Spolku Hanácký
Jeruzalém, neboť jde o dobrovolnou
a neplacenou činnost,“ potvrzuje
Šmucr.
„Ke stejnému datu byla předána rezignace představitelům Olomouckého kraje na místo člena Výboru zastupitelstva Olomouckého kraje pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
i předsedkyni Školské rady Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově,“ přidal ke svým
odchodům muž dlouhodobě spolupracující s Radimem Fialou.
V roli ředitele GJW skončil po dlouhých 17 letech. „Michal Šmucr rezignoval na post ředitele Gymnázia
Jiřího Wolkera v Prostějově v úterý
9. června. Jeho rezignaci jsem přijal,
protože znám důvody jeho rozhodnutí. Co vím, tak se musí oprostit od
všech činností, které v by souvislosti
s působením v Kolegiu NKÚ mohly
působit jako střet zájmů,“ sdělil Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro školství.
Olomoucký kraj jako zřizovatel Gymnázia Jiřího Wolkera teď bude muset
v co nejrychlejší době najít nového

ředitele. „Už v pondělí 15. června jde
do Rady Olomouckého kraje návrh na
schválení vyhlášení konkurzu. Pokud
se tak stane, budeme čekat dva týdny
na přihlášky a věřím, že pak nejpozději
do konce srpna vybereme nového ředitele Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Je potřeba, aby k novému školnímu roku škola měla právoplatného
šéfa,“ prozradil Hynek.
Školní rok 2019/2020 dokončí v pozici
prvního muže statutární zástupce Michal Müller, který již převzal pravomoce. „Funkčnost gymnázia je zajištěna,“
ujišťuje Michal Šmucr. „Práce je dost,
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uvedl náměstek
hejtmana Ladislav Hynek

na nového ředitele,“

na GJW
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ĚƌĂŵĂƚŝĐŬǉ ƉƌŽ ŶĄƐ ǀƓĞĐŚŶǇ͕ ŶŐůŝēƚŝŶƵ ,ĞͲ
ůĞŶŽƌŽŶWƌŽƐƚĢũŽǀŶĞǀǇũşŵĂũĞ͘sǌĄǀĢƌĞēŶĠ
ƓŬŽůŶşƌĞŬĂƉŝƚƵůĂĐŝĂůĞŶŐůŝēƚŝŶĂƉƌŽŬĄǌĂůĂ͕ǎĞ
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ƚŝǀŶĢǀĞƓŬĞƌĠĚŽƐƚƵƉŶĠƉŽƌƚĨŽůŝŽǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ
ĂƉůŝŬĂĐş͕ ŚĞƌ Ă ƉƌŽŐƌĂŵƽ ƉĂƚĞŶƚŽǀǉĐŚ ,ĞůĞŶ
ŽƌŽŶĂďĞǌƉƌŽďůĠŵƽƉƎĞũşƚĚŽƌĞǎŝŵƵǀǇƵēŽͲ
ǀĄŶş ŽŶͲůŝŶĞ ďĢŚĞŵ ũĞĚŶŽŚŽ ǀşŬĞŶĚƵ͘ ^ƚƵĚĞŶƚŝ
ƚĂŬƉƎĞƐƚĄǀŬƵŶĂƌŽǌĚşůŽĚŽƐƚĂƚŶşĐŚŶĞŵĢůŝ͘
ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶďǇůĂƉŽŵŶŽŚŽůĞƚ
ƉƌŽĚƵĐĞŶƚĞŵ Ă ĚĞǀĞůŽƉĞƌĞŵ ǀǇƵēŽǀĂͲ
ĐşĐŚƉƌŽŐƌĂŵƽƉƌŽĚĢƚŝĂƚĞĞŶĂŐĞƌǇŽĚ
ϯŵĢƐşĐƽĚŽϭϵůĞƚͣ͘dǇƚŽƉƌŽŐƌĂŵǇũƐŽƵ
ƉƎŝǌƉƽƐŽďĞŶĠ ǀǉǀŽũŽǀĠ Ă ǀǌĚĢůĄǀĂĐş
ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝĚĢƚşƚŽŚŽŬƚĞƌĠŚŽǀĢŬƵĂǀŽůŶĢŶĂƐĞďĞŶĂǀĂǌƵũş͘ŶŐůŝēƚŝŶĂ
ƐĞƚĂŬĠŵƽǎĞƉŽĐŚůƵďŝƚǀůĂƐƚŶşŵŝĨŝůŵǇ͕ƉĢǀĞĐŬǉŵŝƐŚŽǁ͕ǀůĂƐƚŶşŵŝƵēĞďͲ
ŶşŵŝŵĂƚĞƌŝĄůǇ͕ŬŶŝŚĂŵŝŶĞďŽĞĚƵŬĂƚŝǀŶşŵŝǀŝĚĞŽŚƌĂŵŝ͕͞ƉƌŽǌƌĂǌƵũĞǀĂ
aŵşĚŽǀĄ;ŶĂƐŶşŵŬƵǀĞǀǉƎĞǌƵͿ͕ƉƌŽǀŽǌŽǀĂƚĞůŬĂĨƌĂŶĐŚŝƐǇ,ĞůĞŶŽƌŽŶ͕
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ǀƉŽĚƐƚĂƚĢƉƌŽǎşǀĄŶşŵĂŶŐůŝēƚŝŶǇǀĐŽŶĞũƉƎŝƌŽǌĞŶĢũƓşŵŬŽŶƚĞǆƚƵƚĂŬ͕ũĂŬ
ƐĞ ĚĢƚŝ Ƶēş ĂŶŐůŝēƚŝŶƵ͕ ƉŽŬƵĚ ũĞ ũĞũŝĐŚ ŵĂƚĞƎƐŬǉŵ ũĂǌǇŬĞŵ͘ ͣŶŐůŝēƚŝŶĂ
ƐĞƵēşŽƉĂŬŽǀĂŶǉŵƉŽƐůŽƵĐŚĄŶşŵŽƌŝŐŝŶĄůŶşĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͕ůĞŬƚŽƎŝŵůƵǀş
ǀŚŽĚŝŶĄĐŚƉŽƵǌĞĂŶŐůŝĐŬǇ͕ƵŵůĂĚƓşĐŚĚĢƚşƐĞŚŽĚŶĢƐĞǌƉşǀĄ͕ƵŬĂǌƵũĞ͕
ŚƌĂũĞĂƉƎĞŚƌĄǀĄ͕ƉŽŚǇďƵũĞƐĞ͘hƐƚĂƌƓşĐŚƐƚƵĚĞŶƚƽũĞĐşůǀǉƵŬǇǌĂŵĢƎĞŶ
ŶĂǌĚŽŬŽŶĂůĞŶşƐĐŚŽƉŶŽƐƚŝƵŵĢƚƐĞǀǇũĄĚƎŝƚǀďĢǎŶǉĐŚŬŽŶƚĞǆƚĞĐŚǀĞƌďĄůͲ
ŶĢŝƉşƐĞŵŶĢĂƵƐƉĢƚǀŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶĢƵǌŶĄǀĂŶǉĐŚũĂǌǇŬŽǀǉĐŚǌŬŽƵƓŬĄĐŚ
ĂŵďƌŝĚŐĞ͕͞ƎşŬĄĚĄůĞaŵşĚŽǀĄ͘
ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶWƌŽƐƚĢũŽǀũĞŽĨŝĐŝĄůŶşŵƚĞƐƚŽǀĂĐşŵŵşƐƚĞŵƚĢĐŚƚŽ
ǌŬŽƵƓĞŬĂŬĂǎĚŽƌŽēŶĢĚŽƐĂŚƵũĞǀǇŶŝŬĂũşĐşĐŚǀǉƐůĞĚŬƽ͘ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶ
ŽƌŽŶƉƎŝƉƌĂǀƵũĞƐƚƵĚĞŶƚǇŶĂĂŵďƌŝĚŐĞƚĞƐƚǇŽĚƷƌŽǀŶş^ƚĂƌƚĞƌƐ͕DŽͲ
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ĚŽƐƚĂēƵũşĐşƉƌŽƉƎŝũĞƚşƐƚƵĚĞŶƚƽŶĂǌĂŚƌĂŶŝēŶşĐŚƓŬŽůĄĐŚ͘
ŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶWƌŽƐƚĢũŽǀĚĂůĂǀŬǀĢƚŶƵƌŽĚŝēƽŵĂƐƚƵĚĞŶƚƽŵ
ŵŽǎŶŽƐƚƐĞǀƌĄƚŝƚŬǀǉƵĐĞǀƵēĞďŶĄĐŚŝƉŽŬƌĂēŽǀĂƚǀĞǀǉƵĐĞŽŶͲůŝŶĞ͕ƚĂŬǎĞ
ĂŬƚƵĄůŶĢĚůĞǀŽůďǇƌŽĚŝēƽůĞŬƚŽƎŝŶŐůŝēƚŝŶǇǌǀůĄĚĂũşďĞǌƉƌŽďůĠŵƽŽďŽũş͘
sǉƵŬĂǀƵēĞďŶĄĐŚƉƌŽďşŚĄǌĂƉƎşƐŶǉĐŚŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ
ŽƉĂƚƎĞŶş͘WŽŵĢƌǎĄŬƽŶĂƵēŝƚĞůĞũĞƵŶŐůŝēƚŝŶǇ,ĞůĞŶŽƌŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚŶĢ
ŶşǌŬǉ͕ŵĂǆŝŵĄůŶĢŽƐŵǎĄŬƽŶĂũĞĚŶŽŚŽƵēŝƚĞůĞ͘hēŝƚĞůĠũƐŽƵŶĂǀşĐǀǇďĂͲ
ǀĞŶŝǀƓĞŵŝƐƚĂŶĚĂƌĚŶşŵŝŽĐŚƌĂŶŶǉŵŝƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇǀēĞƚŶĢŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚƓƚşƚƽ
ƉƌŽƚŝĐŽǀŝĚͲϭϵ͕͞ƵũŝƓƛƵũĞǀĂaŵşĚŽǀĄ͘
WƌǀŶşŚŽēĞƌǀŶĂǌĂŚĄũŝůĂŶŐůŝēƚŝŶĂ,ĞůĞŶŽƌŽŶǌĄƉŝƐŶĂƉƎşƓƚşƓŬŽůŶşƌŽŬ
ĂǌǀĞǀƓĞĐŚŶǇǌĄũĞŵĐĞŶĂƵŬĄǌŬŽǀĠŚŽĚŝŶǇ͘ŬƚƵĄůŶşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŶŐͲ
ůŝēƚŝŶĢƉƌŽĚĢƚŝŶĂũĚĞƚĞŶĂǁĞďƵŚĞůĞŶĚŽƌŽŶ͘ĐǌͬƉƌŽƐƚĞũŽǀĂ&ĂĐĞďŽŽŬƵ
ŶŐůŝēƚŝŶǇƉƌŽĚĢƚŝWƌŽƐƚĢũŽǀ͘WƎŝŚůĄƓŬƵŶĂƵŬĄǌŬŽǀŽƵŚŽĚŝŶƵũĞŵŽǎŶĠǌĂͲ
ƐůĂƚĞͲŵĂŝůĞŵŶĂŝŶĨŽΛĂŶŐůŝĐƚŝŶĂƉƌŽĚĞƚŝƉƌŽƐƚĞũŽǀ͘ĐǌŶĞďŽǌĂǀŽůĂƚŶĂƚĞů͘
ϲϬϰϳϵϮϰϰϲŵĂŶĂǎĞƌĐĞĐĞŶƚƌĂĂŶĢaůĠǌĂƌŽǀĠ͘
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Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už za pár dnů...

Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

UŽ BRZY!

OLOMOUC, PROSTĚJOV Až do
11. září se mohou školská zařízení
z celého regionu hlásit do projektu Zelená škola Olomouckého
kraje ve školním roce 2019/2020.
Titul hejtmanství udělí těm vzdělávacím institucím, které se při výuce zaměřují na přírodu, vzorně
třídí odpad nebo podnikají další
ekologické aktivity.
„Při ekologické výchově je nejefektivnější soustředit se především
na děti a mládež. Proto kraj ocenění Zelená škola uděluje právě

Olomouckého kraje

Zelenou školu

„Ihned vyhlásíme konkurz

Potvrzeno: Šmucr skončil
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ale zvládneme to,“ přidal Müller, který
se ve výběrovém řízení hodlá ucházet
i o plnohodnotnou pozici ředitele.
Michal Šmucr složil ve středu 10.
června slib v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky jejímu předsedovi Romanu Vondráčkovi a chystá se na trvalejší přesun
do Prahy. Večerník plánuje pořídit
s ním exkluzivní rozhovor, z důvodu
mlčenlivosti však musíme vyčkat na
povolení Nejvyššího kontrolního
úřadu ČR. „Pravidla jsou v tomto
směru velice přísná,“ zopakoval jindy vstřícný exředitel GJW.

školství

Hledáme a slíbil věrnost NKÚ

Pondělí 15. června 2020

20052910863

www.vecernikpv.cz

zpravodajství

Pondělí 15. června 2020

20060510927
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konkurence Pepca
PROSTĚJOV Byl jednou
z prvních soukromých firem
v Prostějově. A řadí se rovněž
k prvním akciovkám v celé zemi.
Micos je známý mnoha lidem
a v mnoha oblastech od kancelářských potřeb přes optiku po
další produkty. Nyní slaví 30 let
a při té příležitosti zhodnotili jeho představitelé minulost, současnost i budoucnost na tiskové
konferenci, kterou uspořádali
v Hotelu Tennis Club.

ŝ<ŝŬƵ

původní
zpravodajství
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
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Foto: Martin Zaoral
DRŽOVICE Slevy, slevy, slevy! lečení, obuvi a vybavení. Pikantní „Myslím, že TEDi bude ze všeho
Na prostějovském trhu s levným na celé záležitosti je, že uvolněné nejvíc představovat konkurenci
zbožím zahrnujícím vše od ob- prostory postupně obsadí řetězce pro vietnamské obchody. Kvalilečení, potřeb pro domácnost nabízející velmi připodobnělé zbo- ta zboží a ceny jsou srovnatelné,
a dekorací až po hračky vstupuje ží. Zatímco místo Planea již funguje ovšem výrazně častěji obměňuje
další diskont. Zatímco nedávno Pepco, místo Hervisu zanedlouho zboží a nabízí nejrůznější slevové
bylo v zóně u Teska v Držovicích otevře pobočka řetězce TEDi, kte- akce. Spoustě lidem to bude staotevřeno v pořadí již druhé pro- rý je znám zejména z Německa, od- čit, ostatně asi nikdo si nemůže
stějovské Pepco, nedaleko od něj kud pochází. Podobně jako polské myslet, že za čtyřnásobnou cenu
začne již velmi brzy působit pro- Pepco, či německý Kik se zaměřuje dostane čtyřnásobnou kvalitu.
dejna německého řetězce TEDi. zejména na levné oblečení, domácí Proto si myslím, že u nás bude mít
Letos v lednu skončily v obchodní doplňky, textil či dárkové předměty. TEDi úspěch. Samého mě přezóně hned dva velké řetězce. V ne- Výhodnými cenami a slevovými ak- kvapuje, že se k nám rozhodli jít
děli 19. ledna uzavřela prodejna cemi se snaží oslovit zejména rodi- až nyní,“ zamyslel se jeden z ProPlaneo elektro, nedlouho po ní ny s dětmi. U Teska by jeho vůbec stějovanů, který prodejnu TEDi
stejný osud stihl Hervis zaměřený první prodejna měla otevřít ve čtvr- zná z dob, kdy v Německu pracozejména na prodej sportovního ob- tek 16. července.
val.
(mls)

„Byli jsme registrováni jako osmnáctý akciová společnost od roku
1948, odkdy registr v Ostravě fungoval. Příliš jsme se založením neotáleli,“ připomněl s úsměvem jeden
ze zakladatelů Aleš Hilčer. „Vznikli
jsme jako skupina lidí, která kromě
nadšení neměla nic. Žádný kapitál,
žádná privatizace. Byli jsme prostě
nadšenci, kteří chtěli něco dokázat,

/KEQUUNCXÊNGV0CVKUMQXÆMQPHGTGPEKUGLGJQRąGFUVCXKVGNÆXT¾VKNKFQOKPWNQUVKCNG
ąGwKNKVCMÆUQWéCUPQUV2TQRQWwV÷PÊCMVW¾NP÷PGRN¾PWLÊ
2x foto: Michal Sobecký

když jsme najednou byli bez okovů,“
vzpomněl okolnosti zakládání firmy
krátce po sametové revoluci.
Z původních 35 zakladatelů akcionářů jsou nyní čtyři. Celkově se
ale jinak firma ve velkém rozrostla.
„Začali jsme se stolními počítači,
na to navazovaly další činnosti, třeba výstavba a provoz kabelových
televizí. Na to se nabalovaly další
záležitosti v oblasti telekomunikací,“
ohlíží se Hilčer. Nyní má firma stovky produktů a obchoduje se zeměmi
po celém světě – v Jižní Americe,
v Asii i na Blízkém východě. „Loni
jsme sehnali strategického partnera
v podobě americké PLP, která dělá
z osmdesáti procent do energetiky
a ze dvaceti do telekomunikací,“
připomněl současný stav další ze zakladatelů Svatoslav Novák. Rozvoj
se chystá i v budoucnosti, což pocítí
také zájemci o práci. „Výroba nabírá
průběžně. Většinou jsou to profese
lidí pracujících s kovy. To znamená
CNC stroje, svářeči, což je největší problém. Klíčoví jsou vývojáři

a konstruktéři,“ vypočetl Novák.
Firma má od roku 2007 vlastní výrobní prostory v průmyslové zóně
v Prostějově, kde před třiceti lety
vznikla a před třinácti zapustila kořeny. A jak říká Svatoslav Novák, nic se
na tom měnit nebude. „Mohli jsme
už být v Praze. Chceme ale zůstat
a pracovat zde,“ uvedl.
Právě za to jim minulý týden u příležitosti oslav firmy poděkoval také
primátor František Jura. „Třicet let
není úplně krátká doba, určitě si
prošla i obdobími, která nebyla nejjednodušší. Všechno ustáli. Zároveň
platí, že když se daří prostějovským
firmám, daří se i městu Prostějovu.
Jsou to spojené nádoby. Dáváme tedy
najevo, že si jich vážíme,“ vyjádřil se
první muž města k firmě, která si za
roky prošla dobrým i zlým. Jak připustil Aleš Hilčer, nejednou uvažoval
o změně oboru a zařazení. Nakonec
se tak ale nestalo. A nyní s kolegou
vzpomíná na potíže s úsměvem. „Je
to jak vzpomínky na vojnu, člověk si
pamatuje jen to dobré,“ podotkl.

zprávy z regionu

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

DO RYBNÍKA U ZÁMKU PADL STALETÝ DUB
KDY BUDE REVITALIZACE?

Na obnovu obou vodních ploch
v parku v Čechách pod Kosířem
byl již zpracován projekt

ČECHY POD KOSÍŘEM Tohle už je hodně akutní! Bouřka, která
se regionem prohnala předminulou neděli, za sebou nechala
škody. Tou určitě nejvýraznější bylo i zřícení zhruba 120 let starého dubu do velkého rybníka v zámeckém parku v Čechách
pod Kosířem. Dle místního kastelána se nejednalo o žádné
překvapení, o potřebnou revitalizaci obou vodních nádrží již
usiluje dlouho. Ta se snad konečně přiblížila.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Ke zřícení stromu sice došlo během bouřky, která se celým krajem
prohnala v neděli 7. června. Hlavní
důvod, proč k tomu tak došlo, však
spočíval v něčem jiném. „To, že dub
spadne do rybníka, jsme čekali, příčinou je eroze a špatný stav břehů. Není
to však jediný problém, který oba
naše rybníky trápí. V obou je bohužel
velký nános bahna, kvůli němuž se
ucpávají. Už tu nežijí ani ryby. Navíc
do rybníka jde při velkých deštích
odpad z obecní kanalizace,“ popsal
Večerníku celé úskalí kastelán zám-

ku v Čechách pod Kosířem Martin
Váňa s tím, že zhruba posledních 30
let se na rybníky prakticky ´nechytlo´. „Oba rybníky je třeba vybagrovat
a také zpevnit jejich břehy. Bohužel
nevyřešené majetkoprávní vztahy
a potřeba velkého množství financí
celou situaci komplikují. Dobrou
zprávou je, že je již připraven projekt
na revitalizaci obou zámeckých rybníků. Budeme jedině rádi, když se rozjede co nejdříve,“ přeje si Váňa.
Ve velkém rybníku se svého času naučil plavat i Josef Mánes. V té době
však ještě spadlý dub na jeho břehu
nerostl. „K jeho zasazení došlo zhruba před sto lety. Bývala na něm lehce
adrenalinová houpačka,“ zavzpomínal Váňa, jehož jsme se ještě zeptali,
zdali podobný osud nečeká i některé
další dřeviny v parku. „To člověk ni-

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Do Èech pod Kosíøem
jedinì pøes Hluchov
Stařechovice (mls) - Nedá se nic
dělat. Minimálně dva týdny budeme muset do Čech pod Kosířem
přes Hluchov. Důvodem je úplná uzavírka mezi Stařechovicemi
a Služínem, která od dnešního dne,
tj. od pondělí 15. června, vystřídá
dosavadní uzavírku mezi Stařechovicemi a Kostelcem na Hané.
Přitom právě na zámku v Čechách
pod Kosířem se aktuálně konají četné akce, za návštěvu určitě
stojí i Muzeum kočárů či sousední hasičské muzeum. Příčinou je
oprava silnice, která by se opět
měla otevřít po 30. červnu.
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kdy neví. Ale zatím o dalším stromu,
který by se mohl zřítit kvůli erozi břehů, nevíme. Vydržet by měl i velký
dub rostoucí bezprostředně u malého rybníka a naklánějící se směrem
k jeho hladině,“ zareagoval kastelán,
podle něhož jsou aktuálně větším
nebezpečím pro stromy dlouhodobé
sucho, paraziti a houby. „Kvůli nim
musíme na podzim skácet zhruba
pět až šest stromů, které však okamžitě nahrazujeme novými. Vzhledem
k tomu, že v parku jich celkem roste
osm stovek, není tento zásah tak závažný,“ uzavřel Martin Váňa.

Foto: Facebook

,GFPQW \ FQOKPCPV RCTMW LG FCNwÊ FWD MVGTÚ UG PCMN¾PÊ PCF JNCFKPW OCNÆJQ
T[DPÊMC,GOWD[\ąÊEGPÊ\CVÊOJTQ\KVPGO÷NQ
Foto: Martin Zaoral

Mostkovice (mls) - V neděli 7.
června se v Mostkovicích rozhoukaly hasičské sirény. „Oheň byl
nahlášen zhruba ve 21:30 hodin,
měla hořet chatka v kempu. Zasahovali u nás hasiči z Prostějova,
Mostkovic a Plumlova. Žádný požár však neobjevili. Následně jsme
prošli celou chatovou oblast, ale
nikde nic. Zhruba půl hodiny před
půlnocí jsme to zabalili,“ popsal
starosta Mostkovic Jaroslav Peška,
kterého jsme se zeptali, zda si myslí, že se jednalo o omyl, či záměrný
exces některého „vtipálka“. „To
netuším, ale v neděli byla bouřka,
někdo mohl vidět blesk a třeba se
spletl,“ reagoval mostkovický starosta.

Opraví toènu u kostela
Prostějovičky (mls) - V samém
centru Prostějoviček se nachází
kaple sv. Anny, kolem níž vede autobusová točna. Tato silnice by se
měla v dohledné době rekonstruovat, obec na to získala dotaci. Není
to přitom jediný projekt, na který
se nevelké vesnici podařilo získat
finanční injekci. Těmi dalšími je
podpora místního obchůdku a nákup a renovace hasičské techniky.

Lidé pomáhají!
Z Prostějovska do zatopené oblasti míří zásoby
PROSTĚJOV Vlnu solidarity
spustily povodně na Uničovsku.
Velká voda tam zaplavila obce jako
Dlouhá Loučka nebo Šumvald.
Přestože je tato oblast od Prostějova přes třicet kilometrů vzdálená,
pomáhali tam dobrovolní hasiči
i z Prostějovska. A nejsou jediní, pomoc totiž poslali i někteří obyvatelé
vesnic a měst z regionu.
„Myslím si, že videa a fotky kolující
na internetu mluví za vše. Proto vás
žádáme, jestli má někdo možnost
darovat věci, které tam teď lidé ze
Šumvaldu a okolí nejvíce potřebují,“
uvádí například Facebook SDH Laškov. Později hasiči doplnili, jak se lidé
konkrétně zapojili. „Přispělo zhruba
dvacet rodin, dvě firmy a obec Laškov.
Sešlo se hodně pracovního materiálu
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jako lopaty, smetáky, dále dezinfekční
prostředky, vody, krmivo pro zvířata,“
prozradili laškovští hasiči. Ti rovněž
pomáhali se zásahem.
Zapojila se ale také dobrovolná hasičská jednotka z Olšan u Prostějova. Další věci pak poslali také lidé z Konice.
Jedna zaměstnankyně městského úřadu zorganizovala sbírku pro postižené
oblasti. „Vzala si to na starost Kateřina
Čepe. Lidé do sbírky přinášeli zejména
čisticí prostředky, dále třeba smetáky,
lopaty nebo kolečka – vše, co bylo v té
chvíli potřeba,“ prozradil místostarosta
města Jaroslav Procházka. Pomoc už
je navíc v místě určení, na Uničovsko
ji v pátek zavezl starosta dobrovolných
hasičů Vlastimil Šmída.
A pomoct můžete i vy! Olomoucký
kraj uspořádal veřejnou sbírku. (sob)

Plumlov nechá
opravit høištì
Plumlov (sob) - Příjemnou změnu pocítí již brzy děti a jejich rodiče. V Hamrech by totiž mělo
být brzy opravené dětské hřiště.
O záměru informovala starostka
Plumlova Gabriela Jančíková, pod
který Hamry spadají. „Chystáme
se na jeho rekonstrukci. Je podaná žádost o dotaci – ptali se nás už
z ministerstva, zda náš zájem trvá.
A trvá,“ ujistila Gabriela Jančíková.
Nepůjde přitom o malé opravy. Jejich cenu město vyčíslilo na necelý
půl milion korun.

„Z čeho máme platit investice?“ naříkají starostové
þHUQpSUDSRU\QD~ŐDGHFK$YHY]GXFKX67É9.$

PROSTĚJOVSKO Vlnu kritiky, ale také
pochopení. Obojí vzbudil vládní návrh
na odebrání části peněz, které dosud náležejí obcím a městům z daní. A použít je
na likvidaci škod napáchaných vládními
nařízeními z období koronaviru. Část
starostů s takovým postupem zásadně
nesouhlasí. A zároveň začali vyčíslovat
škody, které by jim tento krok způsobil
v obecních příjmech. V souvislosti s tím
vyvěsili na mnoha radnicích v České republice černý prapor. Ten zavlál i na některých úřadech v okolí Prostějova.

Michal SOBECKÝ
Jedním z měst, které se k tomuto kroku
uchýlily, je Konice. Ta se zapojila do stávkové pohotovosti, kterou v souvislosti se záměrem vlády obce vyhlásily. „Ohroženy jsou
veškeré investice. Jestliže počítáte v rozpočtu

s určením daní, počítáte za současné situace
s nižší daňovou výtěžností. Ale sáhnout do
zákona kvůli pro stát zanedbatelným a pro
obce zároveň ohromným 17 miliardám...,“
kroutí hlavou starosta města Michal Obrusník. „Snad stávková pohotovost přiměla
vládu a státní úřadníky k tomu, že pochopili,
jak vážný tento zásah může pro obce a města
být,“ doufá zároveň. Úřad rovněž zveřejnil,
jaké investice by byly nejohroženější. Například příprava na výstavbu rodinných domů,
cyklostezky, rekonstrukci dvou ulic, a sice
Husova a Bídov.
Ke stávce, kterou vyhlásilo Sdružení místních samospráv, jež návrh ministerstva financí označilo za „Schillený nápad“, se připojila
také obec Srbce. Nejmenší obec Prostějovska je podle starostky Jany Přecechtělové
škrtem výrazně ohrožená. „Máme čtyřiaosmdesát obyvatel. Představovaná změna by

byla likvidační. Na sdílených daních máme
asi milion korun a jsme schopni z toho něco
ušetřit na budoucí investice. Takhle bychom
měli velký problém,“ uvádí starostka. Pro
řadu obcí by prý byl problém ještě větší.
„Nejde jen o investice. U některých menších
obcí jde o životaschopnost. Neměly by například na výplatu svým zaměstnancům a na
provoz,“ dodala Přecechtělová.

'DOätPĚVWDVHNH
VWiYFHQHSŐLSRMLOD
Rezervovaný postoj ke stávce obcí a měst
naopak zaujali například v Plumlově. Tamní starostka podle svých slov do určité míry
chápe, že se musí obce uskromnit. „Plumlov
se nezapojil, úřad normálně pracuje. Zaprvé
chápeme, že se musíme podílet na zvládnutí

situace, i když pětadvacet procent by pro nás
byl problém,“ zareagovala Gabriela Jančíková. Obyvatele Plumlova ubezpečuje, že se
zrušení četných naplánovaných investic bát
nemusí. „Jsou v plánu za padesát milionů
korun. Nyní ale nic nerušíme, takže bude
jak oprava hřiště, tak chodníky. Stejně jako
kanalizace v Hamrech. I kdybychom se měli
zadlužit, jsou tyto věci potřeba udělat,“ stojí
si za svým Jančíková.
Ani v Prostějově pak stávka nenašla odezvu.
„Ke stávkové pohotovosti se statutární město připojovat nebude. K rozhodnutí vlády
máme sice výhrady, ale přesto jí necháme
prostor na sanování současné COVID-19 situace a věříme, že finanční prostředky, které
nyní obcím odebírá, zase vrátí,“ uvedl primátor Jura. Magistrát dále potvrdil, že sestavuje
seznam investic, s nimiž se možná i z tohoto
důvodu nebude moci počítat.

O CO JDE VE
VLÁDNÍM NÁVRHU?

• obce a města dostávají
od státu peníze z tzv. sdílené daně
• ty získávají z daní vybraných
v katastru obce od provozovatelů
živností nebo podnikatelů
• dvě třetiny následně zůstávají
ve státním rozpočtu, zbytek
připadá obcím a krajům
• Ministerstvo financí ČR navrhuje,
aby se program pro vládními
koronavirovými zákazy postižené
podnikatele hradil právě z peněz
určených obcím a krajům
• obce by ve výsledku mohly přijít
o částku 15-17 miliard korun

Ve středu 10. června po jedenácté hodině hlídkovali policisté v Olšanech
u Prostějova. Když policisty zahlédl
třiačtyřicetiletý muž jedoucí vozidlem
Hyundai od Držovic, rozhodl se neriskovat setkání, otočil se a vrátil se zpět.
Jeho podezřelé chování však policistům samozřejmě neuniklo a vydali se
jej pronásledovat. Když jej dostihli
a zastavili, bylo jim hned jasné, proč se
chtěl kontrole vyhnout. Jejich podezření se potvrdilo po provedení dechových zkoušek, kterými u muže změřili
hodnoty 1,26 a 1,15 promile alkoholu
v dechu. Se změřenými hodnotami
muž souhlasil a požití alkoholu před
jízdou přiznal. Na místě tedy přišel o řidičský průkaz a byla mu zakázána další
jízda.

Kontrole se nevyhnul

Krátce před polednem v neděli 7. června jel řidič motocyklu BMW se spolujezdkyní od obce Hačky směrem na
Olbramice. Při jízdě předjížděl vozidlo
Renault Scenic, které jelo stejným směrem. Jeho řidič začal odbočovat vlevo
na místní komunikaci v okamžiku, kdy
byl předjížděný motocyklem, a došlo
ke střetu. Následoval pád motorky
i s řidičem a jeho spolujezdkyní. Při nehodě naštěstí nedošlo k vážnému zranění a motorkáři nepožadovali sanitku
na místo s tím, že si později zajdou na
ošetření sami. Škoda byla předběžně
vyčíslena na 42 000 korun.

Motorku přehlédl

Z přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání je podezřelý
osmadvacetiletý muž z Prostějova.
Uplynulý pátek 12. června po čtrnácté hodině jej policisté zastavili, když
řídil vozidlo Škoda Felicie v Přemyslovicích. Policisté při kontrole zjistili,
že řidič usedl za volant, přestože mu
Okresní soud v Prostějově vyslovil zákaz řízení motorových vozidel na 24
měsíců, a to až do ledna 2022. Muži teď
hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky.

Nevydržel neřídit

pal po vypáčení dveří do technické
místnosti samoobslužné myčky na
auta v Konečné ulici v Držovicích.
Uvnitř vypáčil dvířka od měničky mincí a mincovník i s finanční hotovostí necelých 6 500 korun odcizil. Společnosti
způsobil další škodu na poškození za
12 000 korun. Případ policisté šetří pro
trestný čin krádeže s dvouletou trestní
sazbou.

www.vecernikpv.cz
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OTINOVES Cyklista-senior zřejmě přecenil své
schopnosti a nezvládl rychlou jízdu z kopce.
V prudkém klesání spadl z kola tak nešťastně,
že si přivodil těžké zranění. U silnice mezi Rozstáním a Otinovsí pak musel přistát vrtulník
letecké záchranné služby.
„Ve středu jedenáctého června po šestnácté hodině
došlo na komunikaci mezi Rozstáním a Otinovsí
k havárii osmašedesátiletého cyklisty. Muž zřejmě
z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy povaze
a stavu vozovky a svým schopnostem nezvládl řízení a v místě prudkého klesání v zatáčce havaroval. Na vozovce ležícího cyklistu nalezli projíždějící řidiči, kteří mu přivolali pomoc. Následně byl
zraněný muž letecky transportován do Fakultní
nemocnice Olomouc,“ informoval František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje s tím, že ke zranění dalších
osob nedošlo a výše způsobené hmotné škody
byla předběžně vyčíslena na 2 000 korun. „Alkohol
u cyklisty přivolaní policisté vyloučili provedenou
dechovou zkouškou,“ dodal.
(mik)
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ŠTARNOV Tvrdý náraz doslova probudil
řidiče dodávky, který za volantem usnul,
vyjel ze silnice a napálil to rovnou do budovy bývalé hospody ve Štarnově. Šoféra
se zraněním převezla sanitka do prostějovské nemocnice.
Ve středu 10. června po třinácté hodině
došlo ve Štarnově na Konicku k havárii dodávky značky Volkswagen. „Podle dosavadního šetření šestačtyřicetiletý řidič při jízdě
směrem na Konici zřejmě usnul. V důsledku
toho automobil v mírné pravotočivé zatáčce
vyjel vlevo mimo komunikaci, kde porazil
plotový sloupek a následně čelně narazil do
budovy bývalého hostince,“ popsal havárii
František Kořínek, tiskový mluvčí Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje.
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Při této havárii řidič utrpěl zranění, se kterým
byl převezen do prostějovské nemocnice. Ke
zranění dalších osob nedošlo. „Výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena
na sto tisíc korun. Alkohol u muže policisté
na místě vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ doplnil další informace František Kořínek.
(mik)
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Martin ZAORAL

kl si při čekání ve frontě Lukáš.
Samotné guláše hodnotila pětičlenná
porota, která si u nich všímala pěti hodnotících kritérii jako například konzistence masa, využití koření či celkového
vzhledu. Letos poprvé mohl pro nejlepší guláš hlasovat každý, kdo přišel.
Buď si mohl objednat celou porci, jejíž
cena se pohybovala do 70 korun a následně se rozhodnout, zda ho podpoří, či nikoliv, v ideálním případě si pak
u každého stánku za 15 korun objednat
degustační misku a srovnat všechny
chutě. V divácké soutěži nakonec zvítězil VB tým se svým srnčím gulášem,
který jinak u porotců skončil na bram-

klikni na

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

Prostějovska se dočkala v posledních
letech nových silnic, řada úseků, včetně
těch u Vrbátek, stále na opravu čeká.
„Z výsledku vyhodnocení vyplývá, že
stav vozovek silnic III. třídy v celkové
délce 2174 kilometrů je z více než
poloviny ve velmi špatném, dokonce
až havarijním stavu. Na opravy a rekonstrukce všech silnic nemáme
dostatečné finanční prostředky, aby
se tento stav v krátké době výrazně

&ÊTC\CFÊTQW6QLGUVCXUKNPKEGOG\K8TCJQXKEGOKC8TD¾VMCOK6CLGRąKVQOXGNOK
X[WåÊXCP¾ K ąKFKéK OÊąÊEÊOK FQ 1NQOQWEG
Foto: Michal Sobecký

zlepšil,“ zaslala za Olomoucký kraj
vyjádření Eva Knajblová. A potvrdila
možné obavy řidičů. „Uvedené komunikace u Vrbátek nejsou zatím zahrnuty do plánu oprav. V oblasti je na
letošní rok v plánu oprava úseku silnice
III/4353 Kocanda – Blatec – hranice
okresu Prostějov, 1. etapa.“

žena, která společně s poškozeným
jako s druhem sdílela pokoj. V rámci
prověřování se podezřelá přiznala,
že využila odchodu poškozeného
na toaletu a z volně přístupné
peněženky mu peníze odcizila,“ řekl
k případu František Kořínek, tiskový
mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.
Celá záležitost však měla ještě dohru.
Zlodějce se moc nechtělo policistům
popisovat celý čin. „V průběhu
prověřování se měla podezřelá
dostavit na výslech na místně
příslušné obvodní oddělení Prostějov
2. Výslechu se však chtěla vyhnout,
a proto se telefonicky vymluvila na

to, že je právě na ošetření u lékaře.
Policista, kterému se právě omlouvala, v telefonu zaslechl klepání na
dveře a ihned poté žena hovor náhle
ukončila. Bylo však již pozdě, protože
na dveře klepající policisté slyšeli, že
uvnitř pokoje žena telefonuje. Když
se takto sama prozradila, po chvíli
zjistila, že již nemá cenu se schovávat
a policistům musela otevřít. Po svém
přiznání k činu pak také odcizenou
hotovost vrátila,“ sdělil dále policejní
mluvčí s tím, že přestože peníze svému
druhovi žena vrátila, je pro své jednání
podezřelá z přečinu krádeže a soud ji
může poslat až na dva roky do vězení.
(mik)

Žena se pak chtěla vyhnout výslechu, vymlouvala se

PROSTĚJOVSKO Zřejmě nejen
milostné city uchovávala ve svém
srdci k mladšímu partnerovi žena
z Prostějovska. Na jedné z ubytoven v regionu okradla svého
druha ve chvíli, kdy muž odešel na
záchod. Policistům se pak vymlouvala, nechtělo se jí dokonce ani
k výslechu...
„Ve středu třetího června jsme přijali
oznámení o odcizení finanční hotovosti z peněženky v pokoji na
ubytovně v obci na Prostějovsku.
Provedeným šetřením se policistům
podařilo zjistit, že částku 6 300 korun z peněženky pětatřicetiletého
muže měla odcizit sedmačtyřicetiletá

MOSTKOVICE Předminulou neděli 7. června po poledni došlo
v křižovatce mezi Mostkovicemi,
Ohrozimí, Prostějovem a Smržicemi ke srážce dvou osobních automobilů. Jedna z řidiček fatálně
chybovala, když při vjíždění na
hlavní komunikaci z vedlejší silnice nezastavila na „stopce“ a nedala
přednost.
„Devětadvacetiletá řidička Renaultu
Clio od Mostkovic do křižovatky proti dopravní značce ‚Stůj, dej přednost
v jízdě!‘ vjela v době, kdy po hlavní komunikaci od Prostějova k Ohrozimi
dvaapadesátiletá žena řídila Citroën
Berlingo. V důsledku toho došlo ke
střetu přední části Renaultu s levým
bokem Citroënu,“ uvedl k nehodě
František Kořínek, tiskový mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

šel na záchod XGwRKV¾NG
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starosta Klenovic na Hané Stanislav Cetkovský, který nastínil, kdy by se mohlo
poprvé kopnout do země. „Musí se dořešit projekt a stavební povolení a také
vlastnictví pozemků – to je alfa a omega
všeho. Netroufám si úplně odhadnout,
kdy by to mohlo být hotové. Pokud však
bude vůle, tak třeba i do konce roku,“
vyjádřil se starosta a přidal zatím předběžný odhad ceny části, která se bude
nacházet na katastru jeho obce. „Zhruba
tři miliony korun.“
(sob)

KLOPOTOVICE Silnice zářící novotou bude už brzy k vidění v Klopotovivích. Obec získala peníze na její opravu,
koncem května se tak dělníci pustili
a stavební stroje zakously do komplexní
n rekonstrukce nejdůležitější silnice
v obci. Ta se dosud nacházela v neutěšeném
n stavu.
„Práce
probíhají na silnici ve směru Bis„P
kupice
a ve směru Ivaň. Budou rozdělené
k
na
n dvě etapy s tím, že první bude probíhat
dva
d měsíce a druhá zhruba stejnou dobu,“
informoval
starosta Ivaně Vladimír Bradík.
in
Obec
O plánovala stavbu delší dobu, problémem
m ale byly peníze. „V roce 2018 se práce
na
n průtahu vyprojektovaly. Nedávno kvůli
koronaviru
hrozilo, že se nakonec peněz
k
nedočkáme,
ale dorazily,“ sdělil starosta
n
k nejdůležitější dopravní stavbě v obci za
dlouhou dobu. Dodal zároveň, že si slibuje od stavby více než jen pohodlnější jízdu
pro řidiče. „Jsme rádi, že to udělají. Pomůže
to vzhledu obce. A navíc se má upravit také
nástupiště na autobusových zastávkách, ta
současná jsou zastaralá.“
(sob)

Během uplynulého týdne se staly
automyčky v celém regionu terčem
zlodějů. V dosud přesně nezjištěné
době přes noc z 8. na 9. června se
dosud nezjištěný pachatel vloupal
do technické místnosti automyčky
v obci na Prostějovsku. V místnosti
poté z automatu odcizil mincovník
s finanční hotovostí 6 000 korun.
Celková výše způsobené škody byla
majitelem zařízení vyčíslena na 20
000 korun. Policisté věc šetří pro
podezření z přečinu krádeže. Za ten
pachateli v případě dopadení a prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Další vloupání
do myčky
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KLENOVICE NA HANÉ Další cyklostezka by měla v blízké budoucnosti začít růst na Prostějovsku.
Tentokrát by měla napojit Klenovice
na Hané na Obědkovice. Díky tomu
by byla malá obec Obědkovice nově
propojena i s Prostějovem. Na nákladech by se pak měly podílet obě
vesnice.
„Jsme ve fázi přípravy, dokončuje se
projekt pro složené území, následně pro
provedení stavby,“ přiblížil Večerníku

Cyklisté dostanou novou stezku

Pondělí 15. června 2020

Při dopravní nehodě řidička Citroënu
utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice. „Výše způsobené
hmotné škody byla předběžně vyčísle-

na na sto tisíc korun. Ovlivnění alkoholem policisté u obou řidiček na místě
vyloučili provedenými dechovými
zkouškami,“ doplnil Kořínek. (mik)

0G\CUVCXKVPCdUVQREGqLGXåF[XGNKMÚRTQDNÆO5T¾åMWFXQWXQ\KFGNPCQJTQ\KOUMÆ
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Druha okradla, když ĄKFKéMCPGFCNCRąGFPQUV
FTWJ¾UMQPéKNC

VRBÁTKY Díra, výmol, díra, výmol. Taková je v současnosti jízda
po silnici III. třídy mezi Vrbátkami a Vrahovicemi. Hlavní tah
mezi Prostějovem a obcí je trvale
v havarijním stavu. A i když se místy
objeví pracovníci správy silnic, a to
gulášů, vyzkoušel jsem všechny a nejnejhorší zalepí, na komfortu jízdy
PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
víc mně chutnal tradiční hovězí, který
taková činnost příliš nepřidá. Řidiči
pro Večerník
uvařil Tým krále Miroslava. Co mě
se však přinejmenším letos žádné
8 UQWV÷åK UG WVMCNQ EGNMGO  VÚOč MVGTÆ UG RąGF X[JN¾wGPÊO XÚUNGFMč rekonstrukce ještě nedočkají.
však nepotěšilo, byly dlouhé fronty na
URQNGéP÷X[HQVQITCHQXCN[
Foto: Martin Zaoral Důvod? Nejsou peníze.
pivo či jakýkoliv jiný nápoj. Mám žízeň,
a teplé
borové pozici. Podle resumé poroty rodé obci rozhodně nekončí. Už v soGuláš
G
láš mexický,
kký segenínský,
k srnčí, hhově- Novotný panující slunečné
l
l po- přesto tu čekám už skoro půl hodiny,
byl nejchutnější segedínský guláš od botu 27. června se bude konat slavnost- Michal SOBECKÝ
zí, fazolový, vepřový, či dokonce z „di- časí. I u jedlíků se akce setkala s velkým což v tom vedru opravdu není nic
ní otevření zdejší obecní naučné stezky, Zatímco v okolí se opravuje a rekonzájmem, mnozí z nich na ni přitom do- příjemného. Navíc guláš bez piva
Klubu seniorů.
vokého bejka“.
Gulášvarem společenský život v čino- která bude začínat právě u místního struuje, u samotných Vrbátek zůstává
Na Gulášvaru se sešla skutečně pestrá razili na kole. „Je tady perfektní výběr je jako pivo bez alkoholu,“ postesrybníka. O dva týdny později se fotba- ticho. Pokud se nepočítá najíždění
nabídka nejrůznějších variant oblí3x foto: Martin Zaoral
listé sejdou na Mexiko Cupu.
beného jídla. Akce se ve Víceměřicích
aut do výmolů a děr ve vozovce.
konala letos podruhé. Zatímco loni se saa
„Je to katastrofa. Máme tři spojnice
Tøi nejlepší z Gulášvaru
v areálu Bloudník na břehu rybníka
s Prostějovem – okolo Kraliček, přes
dle poroty
utkalo osm týmů, letos jich bylo ještě
Smržice a do Vrahovic. Všechny jsou
o tři více. „Zájem o účast byl slušný. Řekale ve velmi špatném stavu,“ posteskl
Klub seniorů
li jsme si, že maximální počet týmů bude
si starosta Vrbátek Pavel Novotný.
Segedínský
dvanáct a už před týdnem jsme měli kaPodle vlastních slov už jednal s kraNDV tým
guláš
pacitu zaplněnou. Nakonec nám ovšem
jem o nápravě. „Žádal jsem o spravení
Slovenský
jeden z nich účast na poslední chvíli odalespoň jedné z nich. Náměstek pro
3.
N-tým
guláš
volal,“ uvedla za organizátory místostadopravu Zahradníček mi na to sdělil,
Vepřový že letos určitě ne. Prý ale projednají
rostka obce Jarmila Hubená.
guláš
Členové jednotlivých týmů s přípravou
zařazení některé z těchto cest do rám,GNKMQå UG QDEK RąG\FÊX¾ /GZKMQ PGOQJN UCOQ\ąGLO÷ 0C CMEK UXÆ MWEJCąUMÆ WO÷PÊ RąGFUVCXKN[ VCMÆ éNGPM[ 8ÊV÷\MCOK MN¾PÊ UG UVCN[ \MWwGPÆ MWEJCąM[ \ MNWDW
jídel začali už od devíti hodin. „Přišli
cového plánu,“ posteskl si starosta.
EJ[D÷VCPKUVGLPQLOGPPÚVÚOLGPåRąKRTCXKNOGZKEMÚIWN¾w OÊUVPÊJQCMVKXPÊJQ\CJT¾FM¾ąUMÆJQURQNMW
UGPKQTčMVGTÆRąKRTCXKN[UGIGFÊPUMÚIWN¾w
zapálení, a jak to vypadá, odcházet buPřestože například velká část
dou opálení,“ glosoval starosta Eduard

Akce se vydařila nad očekávání, u poroty vyhrál segedín, u veřejnosti srnčí guláš

GULÁŠVAR VE VÍCEMĚŘÍCÍCH NABÍDL 11 VARIANT OBLÍBENÉHO JÍDLA 1DRSUDYXVLOQLFH1(-6283(1Ì=(

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

zprávy z regionu aneb jsme s vámi u toho...

VÍCEMĚŘICE Guláš. Tradiční české jídlo se dá minimálně připravit na tisíc a jeden způsobů. A každý z nás ví, který z nich je ten nejlepší. Přece ten jeho! Potvrdit si tuto domněnku mohli všichni,
kteří se aktivně zapojili do akce s názvem Gulášvar, která se konala uplynulou sobotu 13. června ve
Vzal celý mincovník Víceměřicích. Z jejich zápalu těžili zejména četní návštěvníci, kteří si při této příležitosti mohli za lidoPředminulou neděli 7. června v půl vou cenu pochutnat na výtečných jídlech. Sešlo se jich tolik, že kdokoliv si chtěl dát cokoliv na pití,
druhé ráno se neznámý pachatel vlou- musel si vystát zhruba půlhodinovou frontu.

Neopatrně si počínal řidič dodávky
uplynulý pátek 12. června kolem čtrnácté hodiny v Pivíně. Po vyložení
zboží odešel do budovy vyřídit platbu.
Vozidlo uzamkl, ale zanechal pootevřená okénka ve dveřích. Když se zhruba
za dvě minuty k vozidlu vrátil, zjistil,
že dveře jsou pootevřené, v kabině
jsou zpřeházené věci a chybí obálka s finanční hotovostí 52 000 korun. Pachateli za přečin krádeže hrozí až dva roky
za mřížemi.

Za dvě minuty
přišel o „majlant“
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rozhovor večerníku
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Vladimír Franz se vrací s výstavou obrazů Má vlast a koncertem v kostele
PROSTĚJOV Je to takový strážce
plamene, který tu hoří od počátku
věků a díky energickým i tvořivým lidem jako on snad nikdy nevyhasne. Má neuvěřitelný přehled
o hudbě, výtvarném umění i celé
řadě dalších vědních oborů. Snaží
se přitom navazovat na dobré dílo
předchozích generací a aktivně
tak rozdmýchávat „očistný herakleitovský oheň“. Už příští středu
24. června se profesor JUDr. Vladimír Franz (na snímku) po třinácti letech opět vrátí do Prostějova. V kostele Povýšení sv. Kříže
v Prostějově zahraje své skladby
na varhany a bezprostředně na to
zahájí výstavu svých obrazů v obchodní galerii Zlatá brána.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Martin
ZAORAL
yy Prostějovská výstava se jmenuje stejně jako vaše kniha Má
vlast. Spojujete přitom krajiny
vnitřní a vnější, máte nějaké své
oblíbené místo? Ať už v České republice, nebo ve vaší duši?
„Když se veškerá dobrá energie,
která kdy byla vydána, protne se
zemí, vzniká krajina. Krajina dotýkaná. Je nám v ní dobře, jsme na ni
hrdi a zároveň cítíme i zodpovědnost. Bedřich Smetana říká Mou
vlastí v podstatě tohle: ‚Toto je vaše
země. Budete-li o ni pečovat, všechno dobře dopadne...‘ Člověk si tvoří
celoživotní vztah k místům, kde
vyrůstal, kde se utvářel a formoval
jeho vnitřní svět. Ten proces stále
trvá a vyvíjí se. Takovouto krajinu
pro mne znamenají například jižní
i západní Čechy, ale klidně to může
být také Slovensko, anebo určité
části jižní Evropy, rovněž jihozápad
Gran Canarie, různé enklávy Mexika. Jak vidno, pojem vlast se vůbec
nemusí krýt s katastrem toho kterého státu.“
yy Krajina se neustále proměňuje. Co jí prospívá a co jnaopak
škodí?
„Ano, proměňuje. Těžko však tvrdit,
že k lepšímu. Člověk je ve své necitlivosti, hrabivosti a bezohlednosti
tím nejhorším škůdcem. Kácení
stromů či alejí nazdařbůh. Kilometry vybetonované zemědělské půdy,
narovnávaná koryta řek i potoků,
zběsilé monokulturní hospodaření

m půdy a vyčerpaspojené s odnosem
ným podložím. Dovoz
voz potravin přes
ule, zbůhdarmý
polovinu zeměkoule,
rismus, zničená
turismus. Ekoterorismus,
ěná moře, husté
atmosféra, zasviněná
nálů tak neblahé
mřížoví elektrosignálů
pro hmyz a spoustuu dalšího.“
yy Do Prostějova jste poprvé přih letech minuléjel v osmdesátých
vání HaDivadla.
ho století na pozvání
Pamatujete si ještěě na dojem, ktehdy zanechalo?
rý ve vás město tehdy
„Dubnová noc na počátku osmdem do Prostějova.
sátých let. Dojel jsem
esně umístěným
Objevil vilu s přesně
as secesní mříž
stromem. Tuhle zas
stupem... Šel
s náležitým odstupem...
jsem předlouhou rovnou uliřádaným
cí, městem uspořádaným
lismem
secesí i funkcionalismem
vítalo
první republiky. Svítalo
podia na náměstí kupodirna.
vu otevřená kavárna.
afe,
Než jsem vypil kafe,
em
samou radostí jsem
ony.
složil dva šansony.
ději
O osmnáct let později
řily
se konečně vynořily
teré
ve zpěvohře, na které
oval
jsem
spolupracoval
dnas Jiřím Suchým. Jednalo se o Pokušení svaténečně
ho Antonína. Konečně
oupěti
jsem se vydal k doupěti
HaDivadla. Bylo otevřeen velká
no. Nikde nikdo, jen
přízemní místnost.. Klavír.
Rozhodl jsem se, že si převě složil…
hraju, co jsem právě
alý člověk
A ejhle…, rozespalý
lší zase ze
vylezl z půdy, další
víry se otvísklepa. Skuliny a škvíry
raly, až zanedlouhoo stáli okolo
nové HaDimě probuzení členové
vadla. Čekalo nás pár krásných,
dělných dní.“
yy Vrátil jste se sem opět s výstavou nazvanou Něžný barbar.
Tehdy jste vystavoval v galerii
Dušana Kamzíka. O obrazech
jste hovořil jako o básnickém
zpracování krajiny, s níž jste se
ztotožnil. Je nějaká krajina, se
kterou byste nebyl schopný se
ztotožnit?
„Rozhodně se nedokážu ztotožnit
s krajinou bez paměti. Působí na
mě jako kašírovaná kulisa, či fototapeta v lahůdkářství. Naopak krajina
s pamětí musí být zaznamenána.
I s jevy, které nemají přímé výtvarné vyjádření jako čas, vůně, ptačí
křiky, objem řeky od pramene až po
ústí. Je nutno najít tvarosloví vyjádřitelnosti, stroj, ustavičně produku-
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2x foto: Facebook

Když se
s veškerá dobrá energie, která kdy
protne se zemí, vzniká krajina.
byla vydána,
vy
Je nám v ní dobře, jsme na ni hrdi a zároveň
cítíme i zodpovědnost. Hanácká krajina má
plnou míru. Nese v sobě požehnání statku
léta, slunce i naditého vemene...
– s plností
pln

jící ten který jev. A adekvátními prostředky celý fenomén sevřít. Obraz
je souloží s materiálem provedenou
zkratem básně. Slavnost – Totem –
Tajemství!“
yy Jakým dojmem na vás působí
hanácká krajina. Z čeho je dle vás
upředena ona?
„Hanácká krajina má plnou míru.
Nese v sobě požehnání statku – s plností léta, slunce i naditého vemene.
Se subtropickým příslibem vlání jižních úvalů, s labyrinty lužních lesů,
s čapími hnízdy na komínech i nízkých vrbách...“
yy Když jsme se spolu bavili před
třinácti lety, tak jste říkal, že když
jste spokojený s jedním obrazem
do roka, tak je to dobré, když se
dvěma, tak je to zázrak. Změnila
se v průběhu uplynulých let tato
statistika?
„I v loterii nepřichází výhra každý
den. Což ovšem neznamená, že vše
ostatní je marnost. ‚Musím múzu
hodně pošťuchovat, než začne mávat křídly,‘ pravil Igor Stravinskij
o procesu tvorby. Ano, rozhodně je
třeba pravidelně tvořit. Ale občas
se přihodí, že téma vskrytu dozrálo a řeklo si o vše, co je třeba, aniž
o to nějak zvlášť usilujeme. A pak se
prostě narodí. Dílo. Hotové. Bezezbytku. Občas se tak stane, na zázraky a náhody však nelze spoléhat...“
yy Uznání jste získal zejména jako
skladatel scénické hudby. Čím si
to vysvětlujete?
„Domnívám, se, že se jedná především o otázku konkrétnosti. V hudební dramatice jde především
o přesnost konkrétního nazývání. Jevů, situací, dějů, charakterů
i věcí… Výrazná napjatá nebanální
tematika, její konkrétní tvarování,
přesná instrumentace, volba centrální tóniny odpovídající charakteru díla, v neposlední řadě pak jasně
pojmenovaný a vymezený princip
hudebně-dramatické
interakce.
Bohužel žijeme v době zaplavené

paušálovou ppřibližností a náhodným balastem.“
yy Co je pro vás osobně důležitější: hudba,
hudb nebo ticho?
„Hudba je pro radost, povznesení a dodání
dod energie. Ticho
zas slouží
slou k tomu, aby ve
snění a usebrání hudba
mohla vznikat.“
yy Co zahrajete během
svého hodinového koncertu v Prostějově?
„Skladbu z cyklu chorál„Skla
pro varhany
ních fantazií
f
nazva
nazvaného Poutní mísTím rozumím bod,
ta. T
odkud je možno dovolat
odku
se do nebe – spojení je
zkrát
zkrátka snazší. Třeba si
však uvědomit, že poutní místo
m
může být rovněž i zátkou na otvoru
ved
vedoucím přímo do
pekla.“
yy Jako doktor práv jste svého
času jezdil se sypačem nebo rouboval stromy. Bylo mezi vašimi
tehdejšími zaměstnáními některé, po němž se vám obzvláště
stýská?
„Již během právnického studia
jsem studoval malbu u prof. Karla
Součka, skladbu u prof. Vladimíra
Sommera, rovněž dějiny výtvar-

ného umění u prof. Jaromíra
Homolky a dějiny hudby u prof.
Jaromíra Kincla. Právem jsem se
rozhodně zabývat nehodlal. Po
ukončení právnické fakulty jsem
potřeboval především čas na ukončení oborů, které jsem považoval za
náplň svého poslání. A rovněž bylo
třeba něčím se živit, v neposlední
řadě mít razítko v občance. Manuální profese pro mne představovaly
onen sanitární čas, který bylo nutno
myšlenkově i manuálně věnovat bezezbytku tvorbě, aby mohla v klidu
vnitřně dozrát. Rovněž jsem byl
rád, že jsem nemusel příliš vstupovat do kontaktu s tehdy již dohnívajícím totalitním režimem.“
yy V roce 2012 jste kandidoval
na prezidenta a dle předvolebních průzkumů jste nebyl úplně
bez šancí. Objevil jste během této
doby alespoň jeden důvod, proč
byste do toho šel znovu?
„Ne, neobjevil. Domnívám se, že
cesta ‚drobné práce‘, ona cesta hledání, tvarování a přenosu pozitivní
energie-tedy tvorby, jakož i předávání
mých vlastních, více než čtyřicetiletých, zkušeností mladé generaci, je
tisíckrát užitečnější nežli nejrůznější
rukojemství a jalové kočkování ve
sféře energie jednoznačně negativní.“
yy Myslíte si s odstupem času, že
byste byl dobrý prezident?
„Asi by bylo dobré konečně si
ujasnit, co to vlastně znamená býti
prezidentem, definovat smysl jeho
poslání a roli. Třeba říct, že z nejrůznějších mediálních reality-show

– typu hrajeme si na školu, kteréžto
se na přímou volbu nalepily – se to
patrně nikdy nedozvíme! Dobrý
prezident? Těžko říct. Tohle závisí
na spoustě drobných faktorů, které
často, ať se snažíte jakkoli, ani nemůžete ovlivnit. V každém případě
bych prezidentský mandát vykonával pouze jednou a dost!“
yy Nikdy jste nebyl v žádné politické straně, přesto jste působil
jako poradce ministra kultury.
Jaká byla nejlepší rada, kterou jste
„svému ministrovi“ dal?
„Vida, že ministr jde splnit předem
danou politickou úlohu, omezil jsem
se na tři doporučení. Za prvé: podařilo se mi rozhýbat proces restaurování
chátrajících filmů Jiřího Trnky. Bohužel zůstalo pouze u Starých pověstí
českých, pak se zas celá akce vytratila. Za druhé: přispěl jsem k tomu, že
velký evropský básník, hrdý občan
republiky Československé a zároveň
pražský rodák Rainer Maria Rilke má
v Praze konečně svůj pomník. A za
poslední: dal jsem impuls, aby jedna
z bezesporu největších českých skladatelek, tedy Ivana Loudová, dostala
za celoživotní dílo Státní cenu. Což se
nakonec podařilo.“
yy A jakou nejlepší radu jste dostal v život vy?
„Jít svou cestou a má-li to opravdu
smysl, pak pomáhat druhým.“
yy Jan Werich říkal, že vším, čím
byl, byl rád. Vy jste toho vyzkoušel opravdu hodně. Čím jste byl ve
svém životě nejraději?
„Tím, čím jsem.“

vizitka
VLADIMÍR FRANZ
✓ narodil se 25. května 1959 v Praze
✓ český hudební skladatel, výtvarník, vysokoškolský pedagog a příležitostný
publicista, básník i dramatik
✓ od počátku osmdesátých let minulého století skládá scénickou hudbu,
za niž získal řadu ocenění
✓ hudbu zkomponoval k více než 150 divadelním představením,
je autorem dvou oper
✓ věnuje se rovněž volné hudební tvorbě a kompozici hudby filmové, televizní a rozhlasové
✓ druhou základní oblast jeho umělecké činnosti představuje tvorba výtvarná,
rozsáhlé dílo vytvořil rovněž jako malíř
✓ absolvoval gymnázium v Praze Košířích s přírodovědným zaměřením
✓ po střední škole hodlal studovat hudební a výtvarnou kunsthistorii, ovšem protože se
v daném roce studenti do prvního ročníku tohoto oboru nepřijímali, zvolil právnickou fakultu,
kterou vystudoval na Univerzitě Karlově v letech 1978 až 1982
✓ studium práv sice úspěšně dokončil a získal tak doktorát práv s titulem JUDr.,
nikdy se však této profesi nevěnoval
✓ soukromě studoval malbu u Karla Součka, skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera,
dějiny umění u Jaromíra Homolky a dějiny hudby u Jaromíra Kincla
✓ od roku 1991 působí jako pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění,
kde vede Kabinet scénické hudby a čtyři roky stál v čele akademického senátu AMU
✓ v roce 1998 se stal docentem AMU v oboru dramaturgie se zaměřením
na scénickou hudbu, a to za habilitační práci O hudbě scénické a uměleckou činnost
✓ ke dni 15. října 2004 byl jmenován profesorem AMU pro obor dramatická umění – dramaturgie činoherního divadla
✓ jako pedagog působil i na brněnské FAVU, a to v letech 2005–2007, od roku 2016 působí na Univerzitě
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
✓ spoluzaložil divadlo Kytka, kde působil jako scénograf, výtvarník a skladatel, angažoval
se také v Divadle pracujících v Mostě
✓ šestkrát získal Cenu Alfreda Radoka, je také držitelem Ceny Divadelních novin
✓ v roce 2012 byl kandidátem do voleb na úřad prezidenta České republiky
✓ v lednu 2014 jej hnutí ANO 2011 nominovalo jako kandidáta na post náměstka ministra kultury,
nakonec se stal ministrovým poradcem
✓ se svojí bývalou ženou Markétou se seznámil již během vysokoškolských studií, spolu mají dceru Kristýnu,
rozvedli se v roce 1997
✓ od roku 2001 má za partnerku fotografku Idu Saudkovou, což je bývalá manželka Samuela Saudka a Jiřího X. Doležala
zajímavost: začátkem 90. let minulého století se zúčastnil vznikající skinheadské subkultury, které se snažil
dodat určitý filozofický a morální rozměr, přičemž neměl ani nejmenší sympatie k neonacismu, chtěl
skiny zklidnit, avšak tento záměr se mu nezdařil. Naopak podle svědectví tehdy začínajícího novináře
J. X. Doležala byli spolu s Franzem opakovaně od skinheadů v daném období zbiti...
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PROSTĚJOV Jak bylo Domovní správou slíbeno, tak se stalo.
Uplynulý pátek 12. června se otevřely brány obou prostějovských koupališť. Jak se ovšem Večerník na vlastní oči přesvědčil, ani teplé počasí zatím koupáníchtivé lidi do aquaparku
ani na vrahovické koupaliště neláká. Překvapilo hlavně to, že
zejména v horkou sobotu oba vodní stánky zely i odpoledne
prázdnotou. Snad bude v příštích dnech líp...

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

skoro sami pro sebe. Je tady krásně, takže se sám divím, že nepřišlo
víc lidí,“ svěřil se mladý muž, jehož
děti se společně maminkou ráchaly v jednom menším bazénku.
Michal
„Je pravda, že jsme čekali víc lidí.
KADLEC
Teplota vody je pětadvacet stupňů
a teplota vzduchu se blíží k třicítce.
V sobotu 13. června po obědě se Zatím přicházejí jen malé skupinky
Večerník nejprve vydal do aqua- návštěvníků a většina z nich jsou ro- 6÷OEQXUQDQVWQFRQNGFPGRąKwNKFQCSWCRCTMWX-TCUKEÊEJPÊ\MÚRQéGVP¾XwV÷XPÊMčXčDGEPGXCFKN
parku v Krasicích. Zběžným po- diny s malými dětmi. A všichni jsou PCQRCM
2x foto: Michal Kadlec
hledem jsme napočítali necelé tři spokojeni, že tady mají tolik místa,“
desítky návštěvníků. „Mně to vůbec poznamenal s úsměvem plavčík kalo uplynulou sobotu odpoledne cet. „Pro nás je to jen dobře, přišla Osobně věřím, že se v příštích týdvíce lidí, Večerník jich krátce po čtr- jsem se svým synem i dcerou, ještě nech návštěvnost zlepší, vždyť má
nevadí, naopak. Jsem tady se třemi aquaparku Vladimír Böhm.
dětmi a máme bazény i tobogan Ani vrahovické koupaliště nepřilá- nácté hodině napočítal jednadva- jsou tady s námi dvě děti od souse- být teplo a slunečno. To pravé ale
dů. A máme celý bazén skoro pro přijde určitě na začátku prázdnin,“
sebe. No prostě paráda,“ radovala uvedl k zahájení letošní sezóny VlaFOTOGALERIE
se žena z Vrahovic, která je dle vlast- dimír Průša, jednatel Domovní spráklikni na
ních slov každý rok se svými dětmi vy Prostějov.
www.vecernikpv.cz
na koupališti vždy hned na startu Jak si ještě Večerník povšiml, lidé se
sezóny. „Už několik let po sobě jsme na obou koupalištích během sobotvyužili hned první otevírací den,“ ního odpoledne snažili dodržovat
potvrdila.
stále platné hygienické předpisy.
Obě prostějovská koupaliště tak vy- Hned na několika místech měli
užila zatím jen hrstka lidí. „Nečekal k dispozici připravenou dezinfekci
jsem první dny nějaké zázraky, takže k mytí rukou. Rozestupy vhledem
nechci mluvit o zklamání. Lidé asi k nízké návštěvnosti nebylo potřeba
měli obavy z počasí, však v sobotu snad ani dodržovat. Nasazené roušky
odpoledne taky přišla bouřka. Rád ale Večerník neviděl u nikoho z těch,
bych ale lidem připomněl, že bazé- kteří se přišli vykoupat. Připomeňme,
ny v obou koupalištích vyhříváme že lidé musí mít roušku tehdy, pokud
na pětadvacet stupňů a vodu v dět- jsou méně než dva metry od jiné cizí
2T¾\FPÚDC\ÆP6CMÆPCXTCJQXKEMÆOMQWRCNKwVKD[NQXGNKEGO¾NQNKFÊVCMåGUGPCRNPQX[åKN[JNCXP÷OCNÆF÷VK
ském brouzdališti ve Vrahovicích osoby. „Je to nesmysl,“ shodla se sku2x foto: Michal Kadlec
dokonce na sedmadvacet stupňů. pinka odpočívajících na lavičce.

původní
reportáž
pro Večerník

Až tolik stupňů bude mít
voda v dětském brouzdališti na koupališti ve
Vrahovicích. Velký bazén má mít stejně jako
prostějovský aquapark
o dvě stupně méně.
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PROSTĚJOV Hned dva koupací
biotopy, tedy přírodní koupaliště,
vznikly v uplynulých dvou letech
na Prostějovsku. Po otaslavickém
přibyl také v Laškově. Nemusí jít ale
o poslední podobné počiny. Rodí se
totiž plán, jak podobnou možnost
pro rekreanty a výletníky vybudovat také na Konicku.
„Je to velmi reálny plán. Nicméně se
nejedná o podnikatelský záměr města, ale soukromého investora v oblasti

Čertových rybníků,“ uvedl starosta
Konice Michal Obrusník. Projekt se
snaží uskutečnit podnikatel a majitel
rybníků Petr Michek. „Impulzem byla
koupě Čertových rybníků, které se postupně staly mým druhým domovem,
a zemědělských a lesních pozemků
v okolí, kde chci vybudovat kozí farmu
a vyrábět sýry a mléko. Rád bych zde
vybudoval časem zařízení pro rodiny
s dětmi a v nedaleké obci Runářov pak
i dětský letní tábor,“ uvedl pro Večerník.

Z Konicka by se tak mohlo stát další
letovisko. „Jednám se starosty obcí
Stražisko a Konice ve snaze pomoci
tomuto regionu, uvidíme, co se nám
povede prosadit,“ říká Petr Michek,
který doufá v řadu změn. A v totéž
věří i starosta města. „Pokud vše půjde podle plánů, tak by koupací biotop mohl vzniknout v příštím roce.
Tuto aktivitu velmi vítám,“ ocenil
snahu podnikatele Michal Obrusník.
(sob)
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… a bohatší mohou být
L9UDQRYLFH.HOġLFH

VRANOVICE-KELČICE Novinkou se mohou pochlubit ve Vranovicích-Kelčicích. V až na výjimky
mírně zvlněné hospodářské krajině
plné polí vznikla u obce oáza přírody. Vesnice totiž díky dvěma investicím ze strany státu získala přírodní
biotop a dále novou přehradu.
„Je zde nově menší přehrada a biotop,
jsou schopny zachytit případnou velkou vodu. Zároveň se jedná o místo,
které bude vhodné k procházkám,
k rekreaci lidí. V souvislosti s tím jsme
nechali vysadit alej a obnovili jsme
polní cestu,“ informovala Večerník
starostka Vranovic-Kelčic Irena
Blažková s tím, že by obec chtěla

78TCPQXKE-GNéKEX\PKMNQPQXÆTGMTGCéPÊOÊUVQPGLGPRTQRGLUMCąG
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v budoucnu vybudovat i jízdárnu.
„Názorově se však při tvorbě územního plánu nesešli projektanti a krajský úřad, kterému se nápad příliš
nezamlouval,“ poznamenala starost-

ka. Dva nové vodní prvky pak obec
nestály ani korunu, o financování se
postaralo Ministerstvo zemědělství
a Státní fond životního prostředí.
(sob)
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Přejezd je v péči dělníků, „Značení je, stačí být pozorný,“
na Kralické se tvoří kolony odmítá kritiku náměstkyně Rašková

Michal
KADLEC
a Michal
SOBECKÝ
Červen - měsíc uzavírek. Tak by se
dal překřtít šestý měsíc kalendářního roku. Alespoň na Prostějovsku.
Zatímco však dosud byli v kleštích
uzavřených silnic hlavně lidé na vesnicích, nyní se stavební práce přesunuly také do Prostějova.
Úplná uzavírka Vrahovické ulice přinesla řadu problémů, ale nedá se tvrdit, že došlo k nějakému zásadnímu
dopravnímu kolapsu, a to i přesto, že

na východ města vede jedna jediná
další silnice – Dolní ulice, následně
pak Kralická. Obě byly už tak během
dopravních špiček velmi vytížené,
v těchto dnech to platí dvojnásob.
Zejména během prvních dnů uplynulého týdne se tam pravidelně
tvořily kolony pomalu jedoucích
vozidel. Více než obvykle je aktuálně
vytížená také Průmyslová ulice. Ke
konci týdnu už se doprava stabilizovala.
Jak si ovšem nejen Večerník během
uplynulých sedmi dní povšiml,
mnozí řidiči hodně zmatkovali. A to
z jednoduchého důvodu – o uzavírce nevěděli. „Vůbec nikde po Prostějově jsem neviděl tabuli, která by
na uzavírku upozorňovala,“ svěřil se
nám řidič kamionu z Brna, který se
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PROSTĚJOV Už přesně týden je uzavřena Vrahovická ulice v Prostějově kvůli generální rekonstrukci železničního
přejezdu. A další týden nás čeká do doby, než v pondělí
22. června odpoledne bude tato frekventovaná ulice znovu
otevřena pro veškerý provoz.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
JSTVÍ
pro Večerník
k

vlečka zmizela!
329<75+É1Ì.2/(-Ì
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s nákladním vozidlem složitě otáčel
až před uzavřeným železničním přejezdem a na křižovatce s Janáčkovou
ulicí způsobil na pár minut velké
zmatky. Podobné názory na nedostatečné značení mělo ovšem více
řidičů.
Zcela opačného mínění je ale náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově. „Objížďka je označena
už na křižovatce u Národního domu,
stačí být jen pozorný a dobře se dí-

vat,“ směřuje své vyjádření k řidičům
Alena Rašková, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov.
Rekonstrukce železničního přejezdu
ale podle vyjádření stavbařů probíhá
podle plánu, takže do znovuotevření v tuto chvíli zbývá opravdu už jen
osm dní. „Práce jdou přesně podle
harmonogramu, nic nás nezdržuje,“
potvrdil Večerníku stavbyvedoucí.
„Chce to ještě pár dní trpělivost,“ nabádá řidiče Rašková.

PROSTĚJOV Dlouhá léta nadávek, proklínání a stížností. Pak
stačilo pár dní a prokleté koleje
dávno nevyužívané vlečky v těsné
blízkosti železničního přejezdu
ve Vrahovické ulici vytrhal bagr!
Místo, které bylo ještě před pár
týdny možné přejet autem jen
s největší opatrnosti, se brzy od
základu změní. A to doslova.
„Vytrhat koleje bylo otázkou pár
hodin. Teď ale přijde to nejdůležitější, musíme si dát záležet na tom,
abychom po nich připravili kvalitní
podloží. Není možné, aby se nová
silnice na tomto místě časem zase
propadala,“ řekl Večerníku přímo na
místě stavbyvedoucí firmy, která asanaci kolejové vlečky přes komunikaci
ve Vrahovické ulici zajišťuje. „Děláme
všechno pro to, abychom to do pon-

dělí stihli, tedy včetně položení nového asfaltového koberce. Jsme tlačeni
k maximálnímu výkonu, chodí sem
kontroly z krajského úřadu i prostějovského magistrátu. Ano, stihneme
to,“ uzavřel stavbyvedoucí krátký rozhovor s Večerníkem během polední
pauzy.
Ihned poté už hnal své dělníky znovu
do práce... „Jsem velice ráda, že problematické místo definitivně mizí
a slévárna Anah k tomu přikročila
právě takto,“ dodala Alena Rašková,
náměstkyně primátora Prostějova.
Právě ředitel slévárny Anah Milan Sosík, které bývalá vlečka patří, Večerníku před týdnem popisoval, jakou firma
prodělala anabázi s Českými drahami
a posléze se Správou železnic, aby tyto
instituce konečně zrušení vlečky povolily. Podařilo se.
(mik)

Přecpané Dolní ulici se těžce dýchá...
PROSTĚJOV Objízdné trasy kvůli
rekonstrukci železničního přejezdu ve Vrahovické ulici v Prostějově
jsou vedeny dvě. Zatímco provoz
v Říční ulici přes „myší díru“ je celkem v klidu i díky tomu, že po této
objížďce mohou jezdit pouze osobní vozidla, tak Dolní ulice zažívá
obrovský nápor. Spílají nejen řidiči,
ale také tamní obyvatelé.
Hlavně během dvou dopravních špiček,
tedy ráno a odpoledne, se Dolní ulice
prohýbá pod náporem kolon osobních
vozidel, kamionů i autobusů. „Vždycky
když je v Prostějově nějaká uzavírka,
tak to odneseme my tady v Dolní ulici.
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Ráno a odpoledne nemůžu doma ani
otevřít okna, co je tady za smrad a hluk,“
svěřil se Večerníku muž bydlící v panelovém domě v těsné blízkosti silnice
v Dolní ulici. „Chudáci lidi, kteří ráno
jedou do práce do průmyslové zóny. Ty
zácpy jsou tady vždycky tak na půl hodiny čekání,“ podotkl další z mužů.
Dopravních problémů v souvislosti
s uzavírkou Vrahovické ulice si je vědoma i náměstkyně primátora. „Ano,
očekávali jsme problémy, ale železniční
přejezd ve Vrahovické se opravit musel.
Doufám tedy, že to řidiči chápou a ještě
týden to vydrží. Prosím je o trpělivost,“
vzkazuje Alena Rašková.
(mik)
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Co se děje s výstavbou šaten "Je to psychický teror!"
pro hokejovou a krasobruslařskou mládež?
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PROSTĚJOV Bez schválené dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy stavět nebudeme!
Přesně takto zní usnesení prostějovského zastupitelstva v případě
vyprojektované výstavby šaten pro
hokejovou mládež a krasobruslaře
u zimního stadionu. Stavební investice za osmdesát milionů korun
byla ale už zahájena, vždyť město
předalo staveniště firmě, která vyhrála výběrové řízení. A ta během
posledních dvou týdnů už začala
provádět terénní úpravy a také demolici starých objektů. Něco tu ale
nehraje, to vše se děje ve chvíli, kdy
kýženou dotaci ministerstvo ještě
neschválilo. A schválí ji vůbec?
Večerník se během uplynulých několika týdnů marně dotazoval na veškeré podrobnosti okolo letos největší
investice města toho nejpovolanějšího. Náměstek primátora pro stavební
investice Jiří Rozehnal však už druhý

týden nechal dotazy zaslané elektronickou poštou bez jakékoliv reakce,
v pátek nám dokonce dvakrát „típl“
telefon s následnou SMS, že má jednání a ozve se později. Neozval...
Není tedy divu, že nejen naše redakce
na základě chování primátorova náměstka pojala podezření, že s plánem
hokejových šaten něco nevychází...
„Na takové věci se ptejte těch, co to
mají na starost. My zatím pokračujeme v terénních úpravách a za sebou
už máme i demolici staré budovy,
která ustoupila novým šatnám. Zda
to neděláme zbytečně, když nepřijde
městu dotace? Říkám vám, na to se
ptejte jiných pánů,“ naštvala otázka
Večerníku stavbyvedoucího společnosti E.Proxima, který aktuálně řídí
stavební práce za Víceúčelovou halou-zimním stadionem v Prostějově.
Pak viditelně namíchnutý vykázal redaktora z prostoru staveniště, že tam
nemá co dělat.

Samozřejmě na základě výše popsaných skutečností lze být ve věci hokejových šaten nervózní, protože tady
skutečně něco nehraje. Na poslední
chvíli ale na požadovaný dotaz Večerníku odpověděl primátor statutárního města Prostějov. „Je sice pravda, že
schválení dotace jsme čekali mnohem
dřív. Osobně jsem ale v každodenním
styku s náměstkem ministra školství
a ten mě ubezpečil v tom, že veškeré
podklady, které jsme na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
poslali, jsou v naprostém pořádku.
Schválení dotace je prý otázkou už
jen několika hodin nebo dní. Podle
mých informací probíhá poslední
kolečko celého procesu,“ rozptyluje
obavy František Jura.
Ohledně výstavby nových hokejových šaten se určitě bude hodně mluvit i na úterním jednání zastupitelstva.
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
musí promluvit aspoň tam... (mik)
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ze strany 3

PROSTĚJOV Discoklub Morava
hodlá po koronavirové krizi znovu
otevřít svůj provoz v pátek 26. června. A z toho mají obyvatelé v celém
přilehlém okolí ulice hrůzu.
„Obyvatelé bydlící v bezprostředním
okolí zařízení řeší neudržitelnou situaci
již devátým rokem. Zdá se, že o problému se ví, nicméně nikdo ze zainteresovaných orgánů nechce učinit zásadní
rozhodnutí, kterým je zrušení nočního
provozu diskotéky. Nemůžeme ani nechceme bránit někomu v podnikání,
nicméně toto se nemůže odehrávat na
úkor omezování dalších subjektů. Pro
návštěvníky je provoz diskotéky synonymem kulturního vyžití, pro mnohé
z nás však znamená psychický teror,“
praví se v prohlášení nespokojených občanů. „To, co trápí nás, obyvatele ulic Olomoucká, Lužická, Šafaříkova, Budovcova, Milíčova, náměstí Spojenců a dalších
přilehlých ulic, může být zanedlouho
problémem i dalších městských oblastí.
Není totiž vyloučeno, že i v jiné části města může vzniknout zařízení obdobného
typu. Jde tedy o problém obecný, týkající
se všech obyvatel Prostějova, nejen hrstky nespokojených občanů. Nejsme odpůrci diskotéky jako takové, jsme občané
s kladným vztahem ke kultuře, se zálibou
ve sportu a ostatních volnočasových aktivitách. Diskotéka však z logiky věci nemůže být provozována v hustě obydlené

rezidenční lokalitě. Navrhovaná opatření
typu zřízení kuřárny či slibovaný zvýšený
dohled městské policie nejsou řešením,
které je pro nás přijatelné. Představitelé
města ve svém oficiálním sdělení slibuji
‚mnohem razantnější opatření‘ a ‚potřebná opatření k regulaci‘. Co konkrétně se
však skrývá za tímto vyjádřením, nevíme...,“ krčí zatím rameny obyvatelé zmíněných lokalit. „S takovým problémem
si dokázaly poradit desítky měst v České
republice, a to zcela podle zákonných
norem a možností samosprávy města,
tak proč to nejde i v Prostějově?!,“ ptají se.
Celonoční aktivní provoz diskoték
v Moravě o víkendech i všedních
dnech má nepochybně nejen podle
lidí žijících v okolí neblahý vliv na
zdraví a poklidné soužití obyvatel.
„Je tedy opravdu s podivem že nikdo
z dotčených stran, tedy představitelé
města, zastupitelé, policie či hygiena,
nechce daný problém řešit. Prožíváme
krásné jarní dny, zanedlouho začne
zběsilý předvolební boj jednotlivých
stran o přízeň voličů. Nepořádek,
rvačky, výtržnictví, drogové dealerství, znehodnocování nemovitostí,
obtěžování, dopravní přestupky a další
nezákonné delikty – řešení uvedeného
bylo v minulosti pro politické zástupce města pouze předvolebním slibem.
Svojí (ne)činností se tak fakticky stali
spolupachateli napjaté situace, kterou
již nejsme schopni ani ochotni nadále
snášet. Noční provoz diskotéky a vše,

co se kolem ní děje, není dobrou vizitkou pro konkrétní městskou oblast
a pro město samé,“ jsou přesvědčení
lidé z okolí Dicsoklubu Morava. Problém s opilými vandaly, kteří jsou
prokazatelně návštěvníky diskoték
v Moravě a ruší noční klid i ničí soukromý majetek, skutečně nijak razantně neřešilo vedení magistrátu ani
v době, kdy byli primátory Miroslav
Pišťák, Alena Rašková nebo teď nově
František Jura. Posledně jmenovaný však nedávno v Prostějovských
Radničních listech nápravu sliboval.
„Jednal jsem již několikrát s provozovatelem diskotéky a požádal jej,
aby lidé nechodili kouřit ven, tedy
aby zřídil kuřárnu na vhodném místě
v budově. Dále jsem jej požádal, aby
zároveň učinil taková opatření, aby se
nešířil hluk zevnitř diskotéky,“ uvedl
primátor statutárního města Prostějov, který zároveň v tomto případě
zmínil i práci městské policie. „Strážníci v této lokalitě provádí kontroly
nejen na základě telefonátů občanů,
ale i z preventivních důvodů,“ dodal
první muž Prostějova.
Současný systém hlídkové činnosti
strážníků Městské policie Prostějov
ale viditelně nestačí, hluk a vandalské
činy v okolí DCM v Olomoucké ulici
se šíří dál závratnou rychlostí. Pomůže
tedy „slyšení“ nespokojených obyvatel
u prostějovských zastupitelů? To uvidíme v úterý 16. června...
(mik)
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Většinu Prostějovanů budou ovlivňovat rodinné trable, které se jen tak lehce nevyřeší. Především půjde o finanční zajištění chodu domácností, což přinese nejen
nervozitu a zvýšené napětí, ale mnohdy bohužel i hádky a spory o majetek.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Až příliš
se díváte na detektivky a za vším, co se
děje ve vašem okolí, vidíte jen podvody. Vaše nedůvěra a podezřívavost se
odrazí i v partnerském soužití. Nebude s vámi jednoduché vycházet.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. Pořádně si
rozmyslete každý váš krok, kterým
chcete řešit současné problémy. Pokud jednou šlápnete vedle, nepůjde
to už napravit. Než něco uděláte,
poraďte se s mnohem zkušenějšími
přáteli.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Rádi
byste navštívili nějakou kulturní
nebo společenskou akci, ale aktuálně nemáte s kým. Nenajdete totiž
tak narychlo nikoho, kdo by měl
stejný vkus. Nic vám ale nebrání
v tom, abyste se bavili sami.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Překonejte
ostych a osobu, která se až podezřele a dlouhou dobu pohybuje ve vaší
těsné blízkosti, požádejte o rande.
Může to pro vás znamenat začátek
nového vztahu. Pokud zaváháte, zůstanete na ocet.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Máte poměrně velký smysl pro humor, takže
i vážné věci, které vás tento týden
rozhodně očekávají, přeměníte
v žert. Nebudete si s ničím lámat
hlavu a raději se budete bavit. Jen
pozor, ať něco nepromeškáte.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Váš zdravotní stav se během následujících
dní zhorší. Pokud okamžitě nevyhledáte lékaře, dopadne to s vámi
špatně. O víkendu si poměrně
dobře odpočinete, veškerou práci
doma zastane partner.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Dostanete
velice lukrativní obchodní nabídku,
která se rozhodně jen tak neodmítá.
O žádné riskování nepůjde, tak v klidu do toho běžte. Musíte si ale zajistit
větší sumu peněz jako vklad do kšeftu.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Věčně
hádavá povaha vám bude i teď na
překážku, nedokážete se s protějškem domluvit ani na těch nejzákladnějších věcech. Nedivte se také,
že ztrácíte jednoho přítele za druhým. Usmějte se konečně.
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STŘELCI – 23. 11. až 21. 12.
Podniknete několik akcí a výletů,
při kterých nebudete hledět na korunu. Nesmíte se ale divit, že kvůli
vaší rozhazovačnosti se na vás nalepí kdekdo. Buďte opatrní, ať nepřijdete na buben.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Pokud toužíte po novém vztahu,
toho dotyčného či dotyčnou nehledejte proboha na konci světa, ale
hodně blízko! Není vám nápadné
chování člověka, který se v poslední
době snaží být ve vaší blízkosti?
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Hrnete
se do všeho po hlavě a pak se nesmíte
divit, že děláte jednu chybu za druhou.
Uprostřed týdne vás čeká řešení zapeklité záležitosti v rodinném kruhu.
Jednejte s rozmyslem, jinak pohoříte.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Finanční
situace vám dovolí konečně investovat sami do sebe. Snažte se například výrazně obnovit svůj šatník
nebo si kupte něco do kuchyně.
Naopak neutrácejte za jiné lidi, tak
dobře na tom zase nejste.

Světovou ekonomiku letos silně
zasáhla pandemie covid-19. Pohyb zboží, osob i zahraniční obchod jsou stále výrazně utlumeny
a zmrazeny. Ministerstvo zahraničních věcí proto přišlo s Rekonstrukčním balíčkem, který má za
úkol podpořit české firmy na zahraničních trzích. Dnes ho schválila vláda.
„Česko jako otevřená ekonomika musí
co nejaktivněji podporovat české podnikatele v zahraničí. Rekonstrukční
balíček je postaven na poskytování
bezplatných služeb, primárně s využitím kapacit našich ambasád, konzulátů
a tak dále, zkrátka celé naší zahraniční
sítě, s minimálními dodatečnými ná-
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Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Prostějov
Obec: Prostějov
Obec: Kostelec na Hané
Dne: 29.6. 2020 od 7:30 do 14:30 Dne: 1. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Dne: 8. 7. 2020 od 7:30 do 16:00 hohodin. Vypnutá oblast: ul. Olo- hodin. Vypnutá oblast: část města din. Vypnutá oblast: část obce Kosmoucká č. 64 - 80, Barákova č. 5 – 17. Kostelec - celé ul. Legionářská, Re- telec na Hané s ulicemi: Za Humny
Obec: Čelechovice
voluční, Příhon, Zahradní, Krátká, od č. 925 po ul. sm. Stařechovice,
Dne: 29. 6. 2020 od 8:00 do 11:00 Lešanská, Husova, Partyzánská, Pře- Rynk od č. 424, 108 po č. 125, Jahodin. Vypnutá oblast: část obce myslovka, Za Kapličkou, Dvorek, kubské nám. č. 1 (budova MěÚ), č. 3
Čelechovice včetně podnikatelských Bezručova, Smetanova č. 1 a 22, Tře- (ZŠ), č. 12, Nákupní středisko včetně
subjektů s ul. Ruská, Za Ruskou, bízského - mimo část ulice od č. 407 restaurace, Tyršova od č. 28 po č. 305,
U Sokolovny, Hlavní, Nádražní, po č. 673, část ul. Tyršova - levá stra- garáž a ul. 8. května, M. Ulického vč.
Trávníky, Zahradní, Hliníky, Příční na od ul. 8. května po č. 36 (obchod), areálu Domova důchodců a pekárod ul. Hliníky po č. 134 a 231, Cukro- mimo č. 954, část ul. 8. května od ny, Jiráskova, Havlíčkova, Bezručovarská - pravá strana s č. 18 - 345, celý křižovatky ul. Legionářská po konec va č. 1029, B. Němcové, Nerudova
areál ZD vč. č. 320, 287, 286 /mimo města sm. Prostějov vč. ČS PHM, ná- vč. sportovního areálu, TJ Sokol, 8.
areál bývalého Cukrovaru/, celá obec draží, kovovýroba Z. Balaš, dále část května od ul. Tyršova po Sportovní,
Studenec vč. vodárny nad obcí.
od ul. Husova po ul. Tyršova.
Třebízského od č. 407 po 673, jedObec: Studenec, Smržice
Obec: Čechy pod Kosířem
nostranně ul. Tyršova od č. 281 po
Dne: 29. 6. 2020 od 8:00 do 11:00 Dne: 3. 7. 2020 od 7:30 do 14:30 368, ul. Sportovní vč. ZŠ, Okružní,
hodin. Vypnutá oblast: část obce hodin. Vypnutá oblast: celé ulice: Luční, Nová, celé Sídl. Sport, PalacSmržice s ulicemi: Podhájí, U Ko- Havlíčkova (mimo č.17, 18), Máne- kého vč. Moragum s.r.o, Pod Kosícandy, J. Kotka č. 1- 9, Šamanovská, sova (vč. areálu zámku), Podlesí (vč. řem, Trněnka, Cihelna.
U Hřiště, U Kocandy, Koupelky č. 11-16, 182, 10, 308). Na ul. Ko- Obec: Mostkovice
a oboustranně Zákantí po č. 154 menského: kostel, ZŠ, č. 5, 35, 195, 6 Dne: 2. 7. 2020 od 7:30 do 14:30 hoa 20a (Makovec), dále celý areál s fir- a dále č. 229.
din. Vypnutá oblast: část chatové lomami UNIAGRIS s.r.o., AGROPEL- Obec: Vrbátky
kality u „třešňové aleje“ s č. chat: 868,
LETS s.r.o., PV Smržice s.r.o.
Dne: 7. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 896, 743, 812, 922, 921, 923, 926, 942,
Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: jednostranně 987, 988, 991, 1004, 856, 800, 646,
Dne: 30. 6. 2020 od 7:30 do 15:30 ulice od č. 134 po č. 30 (vč. 292 do- 647, 863, 828, 884, 883, 1045, 1041,
hodin. Vypnutá oblast: ul. Rozhono- mov důchodců) a dále od č. 32 po č. 1048, 859, chata na parc. č. 764/2.
va č. 1 - 11, Švabinského č. 4 - 16.
119 (vč. kostela).
E.ON Distribuce a.s.

Dopomáhají k úklidu celé domácnosti a na trhu jich je celá řada. Řeč je o čistících prostředcích, které potřebujeme dnes a denně. Proto je důležité vědět, že
Pronto aerosol proti prachu nabízí nejlevněji Billa, pro čistič tvrdých povrchů
Clin Windows&Glass se stavte v Kauflandu, Cif krém mají na nejnižší cenové
hladině v Penny marketu i v Albertu, kde rovnou přihoďte do košíku čistič odpadů Domestos. Savo WC čistič i Cillit Bang Power Cleaner na vodní kámen
Ať se dílo daří!
a nečistoty pak seženete nejvýhodněji v Tesku.
Průzkum byl proveden ve středu 10. června.

08=(8035267ö-296.$32
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29+9ö='51$
$6752120,&.¦2''ö/(1ª/,'29
+9ö='51$

OD 15. DO 21. 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 (Martin a hvězda) se koná 17. a 24. června. Začátek v 15:30 hodin.
ƔASTRONOMICKÝ VÍKEND se uskuteční v sobotu 20. června od 14:00 do 15:00 hodin.Na programu je pozorování slunce, dále 15:30 - 16:30 pohádka a 22:30 - 23:30 pozorování večerní oblohy

Blokové îLÔWüQt

20061210952

PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 16. června.
úterý 16. června - blok 22
Barákova I, Českobratrská, nám. Padlých hrdinů, Erbenova, nám. U Kalicha, Kollárova, nám. Spojenců, Divišova,
Slovenská, Milíčova, Al. Krále, Lužická, Budovcova, Budovcova parkoviště, vnitroblok Olomoucká – Budovcova,
Olomoucká komunikace SSOK křižovatka Vojáčkovo nám. – Barákova pravá strana směr železniční přejezd
čtvrtek 18. června - blok 23
Svatoplukova, Třebízského, Přemyslovka, Vrahovická - autobusové nádraží, Janáčkova, V. Ambrose, Karlov, Vrchlického, Vrahovická komunikace SSOK křižovatka Svatoplukova – Janáčkova směr železniční přejezd

zentovat a podporovat odvětví, která
jsou krizí nejvíce zasažena (včetně
cestovního ruchu), formou cílených služeb a identifikací příležitostí
v zahraničí, nyní i v on-line podobě.
„Do karet nám hraje kvalita českých
výrobků i schopnost reagovat na
potřeby klientů,“ dodal šéf české diplomacie.
Jedná se o společnou aktivitu resortů,
agentur a hlavních podnikatelských
svazů a asociací (Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR).
Do spolupráce jsou prostřednictvím
společných aktivit MZV, podnikatelských svazů a asociací také co nejvíce
zapojeny kraje.
Zdroj: www.mzv.cz

elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: 352ą,67ë'2029
7ë
ë '2029

39,90

klady,“ řekl ministr zahraničních věcí
Tomáš Petříček.
Rekonstrukční balíček MZV využívá
již existujících nástrojů podpory českých firem, ať už se jedná o posílení
individuálních cílených služeb, informačního servisu pro podnikatele, či
Společného nástroje financování ekonomické diplomacie. Důraz je kladen
na zvýšení podpory přímo v zahraničí
a její větší flexibilitu.
Meziresortní Společný nástroj
umožňuje koordinované plánování
outgoingových a incomingových
podnikatelských misí. Rekonstrukční balíček do nástroje vnáší možnost
pružnějších reakcí na potřeby podnikatelů a možnost efektivně pre-

Oznámení o přerušení dodávky

nákupní servis
pro vás

Cif krém 500ml

Pondělí 15. června 2020

INFORMUJE

en?
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Konstelace hvězd Prostějova

Ja

infoservis

REALITY

FINANCE

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

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

Pronajmu vybavený byt 1+1 v Pv.
Tel.: 704 41 66 41

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 9. června 2020
by se dožil 100 let
pan Vladimír LESSY
ze Žešova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Za tichou vzpomínku
děkuje rodina Lessyova a Janečkova.

Dne 17. června 2020
uplyne 5 roků od úmrtí
pana Stanislava SMIČKY.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi, rodina.

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

PŮJČKA PV A OKOLÍ.
TEL.: 776 087 428

Koupím dům se zahradou.
Mobil: 732 116 877
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Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima se už nepodívá,
teď klidným spánkem odpočívá.
Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo
ho znal a miloval, vzpomíná dál.

DARUJI

Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
Tel. 737 827 329

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

Hledám ke koupi chatu na Stražisku,
nebo na Běláku. 605 011 594

Daruji za odvoz gauč. Délka 1,7 metru.
Tel.: 773 999 621

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

ZVÍŘATA

Prodám nejvyšší nabídce přízemní dům
3+1 se zahradou v obci Buková,
Kdo daruje pejska, čivavu, pudla i s výbaTel.: 777 607 017
vou? 606 425 313

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

Na Želeckém hřbitově
spíš svůj hezký sen,
na Tebe nikdy nezapomenem,
v našich srdcích a vzpomínkách
budeš stále žít.
Co víc Ti můžeme k narozeninám
dát, jen hrst krásných květů na pozdrav
a pak jen vzpomínat.

Dne 13. června 2020
by oslavil 75. narozeniny
pan Josef NEDBAL
ze Želče.
S láskou stále vzpomíná
manželka a děti, celá rodina.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 9
9. června 2020
jsme vzpomenuli 2. smutné výročí
úmrtí mého manžela a našeho
milovaného tatínka,
dědečka a pradědečka
pana Vladislava JANEČKA
z Přemyslovic.
Za tichou vzpomínku děkují a stále
s láskou vzpomínají manželka
Josefa, dcery Marcela a Alena,
vnoučata a pravnouček.
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Prodám levně 8 metrů čtverečních
minerální vaty tlouštky 10 cm.
Tel.: 774 664 966

KOUPÍM
20052110745

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

SLUŽBY

SEZNÁMENÍ

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

Mám hlad po lásce. 57/168/64 kg, hledám štíhlou ženu, sportovně založenou i
do společnosti. Volejte 725 320 898.

72letá vdova, středoškolačka z ProstějoSTĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
va hledá přítele. Telefon: 774 399 550
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
72letá vdova, hledá kamarádky z Prostějova. 606 425 313
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz

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.

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134
Sekání trávy, prořez dřevin, úprava zahrad. www.seceni-kaceni.cz,
tel.: 605 86 41 40

Koupím stavební pozemek v Prostějově.
Tel: 608 709 521 Děkuji.
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Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
736 127 661, simonrene@seznam.cz

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

Stříhání pejsků Pv 606 166 853.

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

Dne 16. června 2020
by se dožil 80 let
pan Jaroslav ŠUBRT
z Prostějova.
Za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdci žijí v nás.

Měla lásky na sto let,
ale života tak málo.
Nechtěla příliš, ani málo,
chtěla jen spokojeně žít.

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

„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

Dne 17. června 2020
by se dožila 90 roků
paní Ludmila HANÁKOVÁ
ze Želče.
Dne 2. září 2020
si připomeneme
8. výročí jejího úmrtí.
Za celou rodinu s láskou
vzpomíná vnuk Milan.

Dne 18. června 2020
uplyne 15. smutných roků,
kdy tragicky zemřela
Jana MAULEROVÁ
z Čelechovic na Hané.
Všem, kdo ji měli rádi a vzpomenou
s námi, děkuje maminka a bratři.

Dne 16. června 2020
vzpomeneme 1. rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, pradědeček, bratr, strýc,
švagr a tchán
pan Jaroslav TŘÍSKA
z Vícova.
S láskou vzpomíná syn Jaromír
s rodinou, vnuci Markéta, Tomáš
a pravnuci Dominiček a Eliška.

UZÁVÌRKA INZERCE
JE V PÁTEK 19. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

Dne 17. června 2020
uplyne 20 smutných
let od doby, co nás opustil
pan Jan BEREZA.
Stále vzpomíná manželka
Anna s dcerami.

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

Dne 20. června 2020
by se dožil 86 roků náš drahý
a milovaný tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Jiří HOFMAN
z Čelechovic na Hané
a zároveň dne 5. července 2020
vzpomeneme 2 roky jeho odchodu.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.
S láskou a úctou vzpomíná dcera
Jiřina s přítelem Jardou, synové
Petr a Pavel, vnučky Zuzana
s manželem Láďou, Tereza
se Simonou a pravnuci Adámek,
Štěpánek a Mikulášek.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ

Koupím staré šperky a zlomkové zlato dohoda. Tel.605138473

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

20061220961

20061220960

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

Pohřební služba Pavel Makový
Koupím tříkolku pro dospělé za přijatelnou cenu. 774 399 550

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Simona Murková 1973
Olomouc
František Kunčík 1945
Vícov
Růžena Znojilová 1938 Prostějovičky
Vlasta Marešová 1925
Prostějov
Olga Čechová 1934
Prostějov
Josef Vörös 1939
Prostějov
Zdeněk Stráněl 1936
Vrahovice
Libuše Frodlová 1927
Ptení
Jiří Frélich 1946
Ondratice

Poslední rozlouèení
Pondělí 15. června 2020
Ing. Antonín Tomeček 1947 Prostějov 10.00 kostel Povýšení sv. kříže
Prostějov
Zdenka Macháčková 1934 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Jan Fadgyas 1933 Otaslavice 13.00 Obřadní síň Brněnská 104
Středa 17. června 2020
Žofie Pořízková 1934 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Pátek 19. června 2020
Josef Marek 1943 Protivanov 14.00 kostel Protivanov
Andrej Hurajčík 1933 Prostějov 10.00 Obřadní síň Brněnská 104
Václav Novotný 1934 Smržice 12.00 Obřadní síň Brněnská 104

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.

UŽ BRZY!

16011421482

20061220947

15021020132

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Josef Kuchař 1943
Jana Šantová 1954

Poslední rozlouèení
Pátek 19. června 2020
Oldřich Strouhal 1942 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
Ludvík Blahoušek 1947 Hrubčice 14.00 kostel Hrubčice

Pohřební služba FCC Prostějov

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

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

Prostějov
Dzbel

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Karel Frgál 1933 Prostějov
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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&,

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.

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Obsluha galvanické linky
Prodejci osobních vozů
Silniční dělníci
Učitelé anglického jazyka
Řidiči autobusů
Policisté

20052720852

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.

Pondělí 15. června 2020

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.

Plat (Kè)
22 000-25 000 Kč
20 000-35 000 Kč
26 000 Kč
11 287-15 305 Kč
30 000-34 000 Kč
31 090 Kč

Provoz
nepřetržitý
jednosměnný
jednosměnný
jednosměnný
turnusový
nepřetržitý

Kvalifikace
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
vysokoškolské
základní+praktické
ÚSO s maturitou

Firma
Zdeněk Vysloužil, Vrahovice
AUTO-PYTELA, Držovice
Road service, Prostějov
SŠ, ZŠ a MŠ Jistota, Pv
ARRIVA MORAVA, Pv
Krajské ředitelství policie Olomouc

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

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

Přijmeme 2 prac. na obsluhu při balení
sladkého pečiva.
Pracoviště PV. 6 - 14 hod.
Info 722 553 345
Bezpečnostní a úklidová agentura přijme do pracovního poměru invalidní
důchodce na pracovní pozice vrátní na
ostrahu objektu v Prostějově. Zkrácený
pracovní úvazek, denní služby, znalost
práce na PC. Informace na tel.čísle:
602786692.
Přijmeme brigádníka/nici na manuální práci v okolí Kostelce na Hané i na
doma k přivýdělku. Pro studenty nebo
důchodce. Tel.: 773 234 016
Do výrobní firmy ve Vrahovicích
přijmeme svářeče CO2, na HPP
i brigádně. Info na tel: 603 533 508

20052720845

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.
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EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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Také čtyřiadvacáté číslo letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 18. 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

J. V. Myslbeka
Jitka BLAHOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na exkurzi.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Nikola Stümpelová
N
Pavla SVOBODOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby studia.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
HISTORIE
Marie SOLDÁNOVÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na vstupné.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
1,1,7,2
Jaroslav LUKÁŠ, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ VOUCHER v hodnotě 400 Kč na úklidové služby.
SU
DO
KU

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

20052260818

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
S úsměvem vás obsloužíme
Libuše SEDLÁČKOVÁ, Prostějov
na nožky vždy poradíme.
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVOXåE\

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

PAPÁ, ALEJ, STUPA, TELE, PASY, MODRÁK, LÁVA, TUHÝ, SMRK,
ČASOVAT, BATIST, DUETO, CHLUP, TAXA, KOMÁR, PRSO, KLASA,
ZNALÝ, KROJ, AREKA, ŠATY, DEGU, STYKY, SYČÁK, LÍSKA, SÁGA,
KOMETA, LESK
.XSD
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili POLITIKY
a graficky lehce poupravili nového panovníka
Mořic, který se stal nejmladším starostou v České
republice…
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NAVŠTIVTE KUKUŘIČNÉ ...

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
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MĚSTSKÉ SLAVNOSTI V KONICI
KDE: CENTRUM MÌSTA KONICE
.'<37(.$l1('¨/(¤(591$
dny, ale také na několika různých místech. Účastníky zavedou třeba do nově
opraveného komunitního centra, nebo
na zámek.
V pátek 19. června od 19:00 hodin se
v zámeckém parku bude konat tradiční
přehlídka rockových kapel Legendy se
vrací, která nabídne hned osmičku vystoupení jednotlivých kapel. V sobotu
20. června se lidé budou moci vypravit
na turistické Konické štrapáce stejně
jako na akci Na kole okolo Konice. Připraveny budou čtyři trasy pro pěší a pět
pro cyklisty. Startovat se bude z Litovel
Klasik Restaurant ve Sportovní ulici
od 6:30 do 9:30 hodin. Po oba dva dny

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR
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Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 15. června
17:30 BOURÁK
česká komedie
20:00 MALÁ LEŽ
drama USA/Čína
úterý 16. června
17:30 MŮJ OTEC
ANTONÍN KRATOCHVÍL
český dokument
20:00 V SÍTI
dokument ČR
středa 17. června
17:30 BOURÁK
20:00 TO MUSÍ BÝT NEBE
drama Francie/Palestina/Turecko
čtvrtek 18. června
15:00 VINCENT VAN GOGH
– NOVÝ ZPŮSOB VIDĚNÍ
dokument Velká Británie
17:30 BOURÁK
20:00 KALIFORNSKÝ SEN
americké hudební drama
pátek 19. června
15:30 LASSIE SE VRACÍ
rodinný film Německo
17:30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
americká akční komedie
20:00 KALIFORNSKÝ SEN
sobota 20. června
15:30 TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
animovaný film Kanada
17:30 BOURÁK
20:00 V SÍTI
neděle 21. června
10:30 LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaná komedie
USA/Indie/Čína/Jižní Korea
15:00 FRČÍME
americká animovaná komedie
17:30 KALIFORNSKÝ SEN
20:00 PŘÍBĚH TANTRY
český dokument

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE
pátek 19. června
21:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
česká komedie
sobota 20. června
21:30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
dobrodružná komedie USA

Kino klub

DUHA
Školní 4, Prostějov
sobota 20. června
17:30 ŽENSKÁ NA VRCHOLU
česko-slovenská komedie
20:00 ŽENSKÁ NA VRCHOLU

Kulturní klub
DUHA
Školní 4, Prostějov
čtvrtek 18. a pátek 19. června
9:00 BÁSNICKÁ SOUTĚŽ
krajské kolo přehlídky uměleckého přednesu s postupem na Wolkrův Prostějov 2020
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)

Mìstské divadlo
Prostìjov
Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
pondělí 15. června
18:00 LISTOVÁNÍ: ŠPEKY
Účinkují: Pavel Oubram a Věra Hollá
úterý 16. a čtvrtek 18. června
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla

Zámek Prostìjov
do 11. července
ŽIVOT A DÍLO FOTOGRAFA
VÁCLAVA ŠEVČÍKA
výstava fotografií
(nádvoří zámku)

Zámek Plumlov
sobota 20. června
19:00 LÉTAJÍCÍ RABÍN
koncert prostějovské skupiny
(kamenný sál zámku)

bude v zámku zpřístupněna výstava
bonsají. V neděli 21. června pak bude
v komunitním centru od 13.00 hodin
zpřístupněna výstava historických fotografií Konice a výstava historických
vozidel i nových vozů Škoda. V zámeckém parku od 13.00 hodin zahraje nejprve dechová Holóbkova mozeka, od
15.00 představí Poutníci koncert „50
let v country“. Před zámkem od 13.00
hodin budou moci zájemci vzlétnout
horkovzdušným balónem, připravena
bude i ukázka hasičské techniky a zábavný program pro děti s MC Srdíčko. Vše
ukončí přátelské fotbalové utkání proti
Uničovu s výkopem v 17:00 hodin.

12+(-%$/NROR'LYL]HPXzÕ

SK Liapor-Witte
TJ Sokol I
vs.
Karlovy Vary
Prostějov
sportovní areál u sokolovny, Prostějov

sobota 20. června
16.00 Exhibiční zápas ženatých proti
svobodným (přátelské fotbalové utkání,
hřiště Ptení)

kde děje…
Muzeum a galerie
v Prostìjovì

BOX
sobota 20. června
10.00 Oblastní přebor mládeže (areál BC DTJ „ Koupelky", Krasická ul.,
Prostějov)

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

MALÁ KOPANÁ
sobota 20. června
9.00 3. ročník hanáckých turnajů
žáků v malé kopané (tréninkový areál
v Olympijské ulici, Prostějov)

Zámek Èechy p.K.

STOLNÍ TENIS

sobota 20. června
11:00 SVATOJÁNSKÁ NOC
zábavný program pro rodiny s dětmi
i zvídavé dospělé, povídání
o svatojánskách tradicích, tématická dílna

sobota 20. června
9.00 Finále krajského poháru (pohárová
soutěž tříčlenných mužstev ve stolním
tenise, sokolovna Brodek u Prostějova)

Zámek Konice
pátek 19. června
17:30 LEGENDY SE VRACEJÍ
koncert rockových kapel Marasd, Junior,
Merkur, Demence, Arest, Děda Mráz,
Quercus, Detox
(zámecký park)
sobota 20. a neděle 21. června
9:00 VÝSTAVA BONSAJÍ
připravena i ukázka tvarování
a poradenská služba
neděle 21. června
15:00 POUTNÍCI
– 50 LET V COUNTRY
koncert legendární brněnské
bluegrassové a country kapely
do 30. září
NAJDI SVŮJ SVĚT
výstava maleb Miroslavy Vykydalové

sobota 20. června, 14.00 hodin
FOTBAL

aneb, co se

TENIS
sobota 20. června
9.00 Prostějov Cup (mezinárodní turnaj neregistrovaných hráčů a hráček ve
čtyřhře, areál NTC Morava, Za Kosteleckou ul., Prostějov)
20060710962

Dlouho očekávané a koronavirem
ohrožené oslavy jsou tady. Konice si
o nadcházejícím víkendu připomene hned dva milníky ve své historii.
Jednak 50 let od povýšení na město,
hlavně však 820 roků od první písemné sbírky. Tyto dvě kulatiny se
rozhodla oslavit ve velkém. Na návštěvníky čekají koncerty, výstavy
i program pro děti.
Od pátku 19. až do neděle 21. června
budou v Konici probíhat Oslavy měst,
přičemž už ve středu 17. června se na
náměstí objeví lunapark. A je jisté, že
Konice zažije o víkendu velký svátek.
Akce se totiž budou konat nejen po tři

akce
v regionu...
Svatojánská noc
na zámku pod Kosířem
Nadcházející sobotu 20. června
od 9:00 do 20:00 hodin se na zámku
v Čechách pod Kosířem bude konat
Svatojánská noc. Na programu bude
svatojánské čarování v zámeckém
sklepení, což bude obnášet zábavný
program pro rodiny s dětmi i zvídavé
dospělé. Lidé se mohou těšit na povídání o svatojánských tradicích či tematickou dílničku. Začátek programu
bude od 11, 13, 15, 17 hodin, rezervace na telefonním čísle 773 784 110 či
e-mailu
rezervacecpk@seznam.cz
nebo prodej vstupenek online. Následovat bude Svatojánská vatra v zámeckém parku od 18 hodin, která
bude obnášet zpívání s kytarou a vyprávění místních pověstí. Po celý den
bude volně přístupná Červená věž
v zámeckém parku. Akce se koná pouze za příznivého počasí!

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

UŽ BRZY!
Nejčtěnější regionální periodikum
chystá inovaci svého webu
Co nového vás čeká na www.vecernikpv.cz?

Dočkáte se už za pár dnů...

Olympiáda dětí ve Zdětíně

CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…
Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 16. června se od 17:00 hodin uskuteční kurz rodinného poradce
„JAK BUDOVAT ZDRAVÝ PARTNERSKÝ VZTAH? IV. - RECEPT NA
DOBRÉ MANŽELSTVÍ“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* ve středu 17. června od 9:00 hodin se
koná akce pro seniory a další dospělé zájemce EXKURZE DO BOTANICKÉ
ZAHRADY P. Albrechta, Lidická ul.,
Prostějov
* v pátek 19. června od 16:00 hodin
se uskuteční akce pro rodiny s dětmi
„ŽIVÁ ZAHRADA – HMYZÍ DOMEČKY“
* v sobotu 20. června od 9:30 hodin
je na programu vycházka pro rodiny
s dětmi za studánkami v okolí Seloutek
„PUTOVÁNÍ SE STUDÁNKOVOU
VÍLOU“

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
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby
nevidomým a slabozrakým občanům na
adrese: Kostelecká 17, Prostějov.
Prostějovská odbočka Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých (SONS) poskytuje zrakově postiženým klientům základní
poradenství, sociálně aktivizační služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále
nabízí možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek a zajišťuje pomoc při vyřizování
záležitostí v rámci výhod a dávek sociální péče.
Konzultační hodiny na Svatoplukové ulici 15:
pondělí 9-12:00 a 14:-16:30, čtvrtek 9-12:00

Olympiáda Dětí a mládeže ve Zdětíně se uskuteční v sobotu 20. června
od 15:30 hodin na fotbalovém hřišti
za účasti závodníků ze Zdětína a okolních obcí. Registrace budou probíhat
od 14:30 hodin. Akci pořádá TJ Sokol
Zdětín s podporou obce.

Ve středu 17. června se od 17:00 hodin
koná LEKCE NORDIC WALKING
v Kolářových sadech. V rámci Zdravého
města Prostějov jsou lekce zdarma včetně
zapůjčení holí, jen je třeba, aby se zájemci
přihlásili předem telefonicky nebo SMS na
čísle 732 635 360.
SVAZ NESLYŠÍCÍCH
A NEDOSLÝCHAVÝCH OSOB V ČR,
z.s. Svatoplukova 15, Prostějov 796 01, tel.
775 549 777 oznamujeme všem klientům,
že poradenské pracoviště v Prostějově
má změněnou provozní dobu: úterý
a středa od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do
16:30 hodin, čtvrtek jen pro objednané
klienty. Můžete využít služeb našeho
zařízení v podobě odborného sociálního
poradenství a nabídky baterií do sluchadel
a drobné příslušenství ke sluchadlům
(hadičky, čistící tablety, či ušní tvarovky
různých velikostí).

letní pøedplatné za 99 Kè

Konické štrapáce
a Na kole okolo Konice

KDE SE CO DÌJE?
47/.Ú5: 10;7/,:NA AKCE
/.70-&+5& 1*Ğ5&
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Přerovští a koničtí turisté v rámci oslav
50 let města Konice 820 let od první
písemné zmínky o městě pořádají tuto
sobotu 20. června 43. ročník turistického pochodu Konické Štrapáce a 22.
ročník cykloturistické jízdy Na kole
okolo Konice. Sraz je v restauraci Litovel Klasik Restaurant na Sportovní
ulici v Konici od 6:30 do 9:30 hodin,
cíl tamtéž až do 19:00 hodin. Připraveny budou čtyři vyznačené trasy pro
pěší od 6 do 35 km a pět cyklotras od
20 až po 120 km. Každý, kdo přijde,
či přijede do cíle ve stanovené době
a prokáže se razítky z kontrol, obdrží
pamětní list, razítko, suvenýr a drobný
dárek.

SPORT

už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

KULTURA

20052810853

MILUJEM
E
2!Þ!.*
'



SPOLEČNOST

Číslo 24 •Ročník 24
Pondělí 15. června 2020

6GPKURN¾éG

VODNÍ MINIZOO
8+/28ÿ(/<
,'&0#&1$4<248#
+Ő02702725Ţ
#.'2Ą'%','0':+567,'
1$'+5$'ÿ$1<

Naleznete
uvnitř

CHYSTÁTE
SE CESTOVAT?

ƔƔČasdovolenýchseblížíaprotojsme
přispěchali s druhým přídavkem tematické strany, která má nejen poradit
strana 31

SERVIS
PRO ŽENY
ƔƔ Večernice Aneta Křížová připravila červnový díl seriálu nejen pro ženy.
Kro pro sebe uzmul narozeninovou
strana 32
Proměnu?
(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
Foto: Michal Sobecký
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ƔƔ Koničtí fotbalisté zapracovali
na své prezentaci, mohou se nyní
pochlubit zbrusu novou facebookovou stránkou.
ƔƔ Minulý týden skončily práce
na přejezdech v Kostelecké ulici,
řidiči si tak už při cestě do Smržic
nemusí zbytečně zajíždět.

PROSTĚJOV, LONDÝN
Očekávaná zpráva přišla z vedení Mezinárodní tenisové federace ITF ohledně finálového
turnaje mistrovství světa družstev do 14 let, který se měl hrát
na začátku srpna v Prostějově.
V letošním roce prestižní měření sil neproběhne, dívčí tým
České republiky tak přišel
o možnost obhájit zlaté medaile z loňského roku.

Ladislav VALNÝ
„Dalo se to předpokládat. Reálně by
nemohla dorazit družstva z celého
světa. Při současné situaci je nemyslitelné, že by do Evropy dorazily třeba
výběry z Jižní Ameriky. Je nám to pochopitelně líto, ale rozhodnutí rozumíme,“ komentovala rozhodnutí ITF ředitelka šampionátu Petra Černošková.
Dalším důvodem zrušení mistrovství
byla nemožnost odehrát kontinentál-

12&.26E\O7Y(./RQŢLFL
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ƔƔ Florbalová soutěž Olomoucká
liga mladších žáků se rozdělí do
dvou výkonnostních skupin, počet týmů se totiž rozrostl, čítá 22
družstev.

ƔƔ Hokejista Daniel Krejčí, který
se nedávno mihl v Prostějově, opět
mění působiště – nově by měl oblékat dres pražské Slavie.
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ESKÁČKO
NAPOLOVIC

ƔƔ Fotbalisté Prostějova v dalším „anglickém“ týdnu vyhráli venku, doma je
ale nachytala brněnská Líšeň. Opět...
strana 31

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

PRVNÍ ZVUČNÉ JMÉNO:
ESKÁČKO PŘIVÍTÁ DUKLU

vs.

ƔƔ Přednáška Fenomén Golem
mezi tradicí a mystikou se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 17.00
hodin v sále Městského divadla
v Prostějově.

ƔƔ Úleva peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala
popsat opětovná pomoc města při
pořizování školních pomůcek pro
budoucí školáky. Konkrétně se jedná o městský příspěvek základním
školám pro žáky 1. ročníků ve výši
jednoho tisíce korun pro jednoho
žáka.

ní kvalifikace, které obvykle určovaly
soupisky finálového turnaje. „Bez
kvalifikace nejde hrát finále. Každý
tým musí dostat šanci postoupit
na závěrečný podnik. V tomto roce
zkrátka největší naděje v našem areálu neuvidíme,“ dodala Černošková,
podle níž se ale finále soutěže družstev do Prostějova vrátí za rok. „Měli
bychom turnaj pořádat v následujících dvou letech,“ prozradila ředitelka
mistrovství.

Foto: Michal Kadlec

PROSTĚJOV S dvoutýdenním zpožděním, navíc v omezené míře oproti předešlým létům, se minulý pátek uskutečnila tradiční akce, při níž byly veřejnosti otevřeny doslova a do písmene dokořán
vybrané svatostánky. Noc kostelů nadchla opět i v Prostějově a celém regionu, i když mnohé překvapila celkem nízká účast nejen věřících... Zatímco vloni kostely praskaly ve švech, letos například
i na zahájení akce samé v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově dorazily jen necelé tři desítky lidí. Naopak kostel v Konici praskal ve švech. Kvůli přetrvávajícím hygienickým opatřením kvůli
hrozbě nákazou covid-19 otevřeli organizátoři jen část kostelů. Kdo přišel, nelitoval. Pořadatelé kromě tradiční večerní mše připravili na různých místech i bohaté kulturní programy. A když v centru
Prostějova nechyběla opět ani možnost projet se kočárem Václava Obra, nebylo co řešit.
(mik)

PŮVODNÍ A EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE PŘINÁŠÍME NA STRANĚ 30

➢

PROSTĚJOV Na závěr sezóny čekají prostějovské eskáčko doma
samé „chuťovky“. Už tuto neděli přijede na Hanou v minulosti
slavná Dukla Praha, následovat bude Hradec Králové a třešničkou na dortu pak bude Zbrojovka Brno. Taková jména by měla
do hlediště stadionu areálu SCM Za Místním nádražím přilákat
diváky, jejichž počet už nebude do té míry limitován, jak jsme
byli ještě nedávno zvyklí. V místních poměrech se dá říct, že
uvolněná opatření umožní jít na zápas de facto každému, kdo
chce.
Limit 2 500 osob by se mohl solidně zaplnit již tedy v neděli 21.
června. Právě na tento termín i přes nevoli vedení klubu určila
LFA sehrání zápasu 23. kola Fortuna: Národní ligy. Oba kluby se
navíc potkávají vzhledem k rozlosování v době, kdy se „vezou“ na
opačných křivkách. Zatímco eskáčko chytilo vítěznou vlnu a v posledních kolech se mu herně i výsledkově daří, Dukla, v jejímž
dresu nastupoval slavný brankář s prostějovskou minulostí Ivo
Viktor, naopak tápe. A to do té míry, že se jí týmy na prvních dvou
místech bodově už značně vzdalují. Klub nesporně zvučného jména, který by vzhledem ke své historii druhou ligu kopat asi neměl.
Jenže Pražanům se v utkáních ve Vlašimi a doma s lídrem tabulky
Pardubicemi nepodařilo vstřelit branku, takže zákonitě prohrála.
A tři body ztratila i v sobotu na půdě Ústí nad Labem.
S kvalitní diváckou podporou si tak mohou domácí fotbalisté posílit sebevědomí před závěrečnými zápasy sezóny, kde budou díky
televiznímu přenosu ze Žižkova a snad i domácímu se Zbrojovkou, o což se Prostějov velmi snaží, pod mediálním drobnohledem.
(tok)
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ČECHY POD KOSÍŘEM PROSTĚJOV Kdo by ho neznal? Skvěle
vybavený fotografický ateliér Václava Ševčíka na náměstí E.
Husserla byl desítky let jedním z pevných bodů, kolem něhož se
točil společenský život města. Jeho zakladatel se narodil před
120 lety. U příležitosti tohoto jubilea byla ve středu 10. června v Městské galerii v prostějovském zámku zahájena výstava
ohlížející se za životem a dílem Václava Ševčíka. Vernisáž se těšila velmi solidnímu zájmu ze strany veřejnosti, nikterak velké
prostory jednoho sálu galerie nemohly všem zájemcům stačit.
Asi nikdo jiný nezachytil na svých
snímcích takové množství osobností
20. století stejně jako běžných občanů
Prostějova jako právě Václav Ševčík.
Do jeho ateliéru přicházely generace
svátečně oděných lidí, kteří si pak odnášeli snímky zpracované na skutečně profesionální úrovni. Kromě toho
jsou jeho snímky kultivovanou kronikou historie města. Na výstavě je tak
možné vidět mimo jiné velmi vydařený portrét T. G. Masaryka či unikátní
snímky druhého československého

prezidenta Edvarda Beneše z jeho návštěvy v Prostějově v roce 1946. Václav
Ševčík však v první řadě zůstával tvůrcem působivých portrétů.
„Při nich dosahoval výrazných světelných efektů a plastičnosti. Pomáhala
mu v tom i jeho dlouholetá malířská
průprava. Od útlého mládí totiž rád
kreslil, po smrti svého otce v roce 1917
ovšem neměl na studium malířství
prostředky, povolání fotografa, které
si nakonec zvolil, však mělo k malířství
poměrně blízko. Základy figurálního

PŮDOVNÍ
NÍ
reporáž
pro Večerník
ník
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Martin
AL
ZAORAL
kreslení a znalosti anatomie považoval
při fotografování za tak důležité, že je
prosazoval i ve výuce učňů,“ prozradil
během středeční vernisáže vnuk Václava Ševčíka Karel Tabery, který výstavu
připravil.
Ten svého dědečka představil zejména
jako člověka skutečně zcela oddaného
umění. V rodinné tradici pokračuje
rovněž Ševčíkův pravnuk violista Josef Janda, který na vernisáži zahrál.
„Jsem ráda, že se daří propojit stálou
expozici Městské galerie v prostějov-

da Sokolová, která má kulturu ve
městě na starost.
Ševčíkova výstava představuje zdařilý výběr napříč všemi fotografickými žánry. Přirozeně jde pouze
o zlomek z autorova rozsáhlého
díla. „Mnohé další fotografie můžete nalézt v knize Fotoateliér Ševčík
Prostějov, která je stále ještě v prodeji v pokladně Muzea a galerie Prostějovska,“ upozornil Karel Tabery.
Výstava na prostějovském zámku potrvá do 11. července. Sál
ském zámku obsahující obrazy ze i současnosti našeho města,“ ko- bude přístupný přes vinárnu
sbírek města Prostějova s dalšími mentovala přítomná náměstkyně každý den mimo neděli od
výstavami se vztahem k historii prostějovského primátora Mila- 13.00 do 19.00 hodin.
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MOSTKOVICE Čekání je u konce, tento pátek 19. června se opět
budete moci uvelebit na lavicích
letního kina v Mostkovicích. To
si i pro letošek nachystalo bohatý program. Již tradičně sestává
hlavně z českých filmů, zejména
komedií. Není to však pravidlem.
V Mostkovicích totiž letos vsadili
hned na dvě novinky, v jednom
případě se jedná dokonce o charitativní počin. S jednou, pro některé možná nepříjemnou zpráPROSTĚJOV Komický zážitek, ale běh o tlustých lidech, je to pojednání vou, se ale budou muset filmoví
možná i nějaké ty hlubší myšlenky. o tom, jak moc je tohle téma ožehavé
Obojí si mohou odnést lidé z dneš- pro celou společnost. A pochopíte, že
ního LiStOVáNí. Představeno bude s sebou přináší i spoustu grantovského
dílo Roba Granta, mimo jiné autora tučného humoru, budete se možná
Červeného trpaslíka.
i popadat za břicho. Už také proto, NĚMČICE NAD HANOU Máj
Tentokrát si protagonisté vzali „do že… „Existují tři druhy lží: lži, hnusné letos bude v červnu! Alespoň ten divadelní, který každoročně pořádají
prádla tlouštíky“ a dále ty, kteří si lži a statistiky!“
jako nadměrně hmotní připadají. Co tedy LiStOVáNí slibuje? Aktuální v Němčicích nad Hanou. Přehlídka
Humorný příběh vypráví o tom, jak téma, které bychom nejraději někdy letos odstartuje tuto neděli 21. červtěžký život mají tlusťoši. A někdy i ti zakopali hluboko pod zem, ale stále na.
ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se tu s námi bude. Vtipná i poučná akce Diváci se mohou těšit na celkem osm
už na sebe nemůže podívat, protože v podání dua Pavel Oubram a Věra představení. Jako první se v neděli od
je nesmírně otylý a anorektička, která Hollá vypukne v 18.00 hodin v před- 19:30 hodin v sále kina Oko předse na sebe nemůže podívat, protože si náškovém sále Národního domu. staví divadelní soubor bratří Mrštíků
připadá odporně tlustá. Není to pří(sob) z Boleradic s historickým dramatem
Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku. Hned v úterý pak bude
na programu domácí soubor Na štaci,
který diváky pobaví rodinnou komeKONICE Jedním z vrcholů kulturního programu oslav města bude v Konici nedělní koncert country skupiny Poutníci. Populární kapela, jejíž videa mají na YouTube i přes milion zhlédnutí, bude koncertem navazovat
na předchozí vystoupení dechové hudby Holóbkova mozeka.
Country stylu pak dodá určitý nádech přírody zámecký park, ve kterém se právě
koncert odehraje. Písničky jako třeba Pojďme se napít zazní v Konici po patnácté hodině. A navíc kapela v Konici oslaví své padesátiny.
(sob)
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fanoušci smířit. Letní program se
totiž bude muset obejít bez Bohemian Rhapsody.
Prvním představením bude komedie Ženská na vrcholu, které začne
tento pátek v tradičních 21.30 hodin. Den nato ve stejný čas bude
následovat akční sranda Jumanji:
Další level, tedy pokračování veleúspěšného, nyní již přes dvacet let
starého amerického filmu. „Z osmdesáti procent budeme dávat české
filmy a také snímky divácky úspěšné,“ uvádí k výběru kina provozo-

vatel Pavel Ošlejšek. „Budeme zde
mít koncert Michala Davida a dále
také sedmého července dokument
o Jízdě králů. Výtěžek z tohoto
představení půjde na charitu. Pro
mě osobně bude zajímavé sledovat,
zda se lidi přijdou zastavit a budou
je zajímat věci, které pomalu mizí –
tedy zvyky a obyčeje,“ poznamenal
Ošlejšek.
V programu na léto 2020 pak nechybí ani pohádky. Třeba Hodinářův
učeň nebo Zakleté pírko. Nicméně
diváci v něm jinak nenajdou příliš

snímků zabývajících se třeba podstatou člověka, společnosti nebo
celkově závažnějších témat. „Hlavní
je, aby sem lidi přišli, odpočinuli
si a odreagovali. A taky aby si užili
pěkný večer u piva. K tomu úplně
těžší témata příliš vhodná nejsou,“
objasnil strategii Pavel Ošlejšek.
Kino tentokrát bude fungovat
naplno, například ve druhém červencovém týdnu plánuje hned šest
představení. Program pak končí
poslední červencový den, vstupné
zůstává na 80 korunách.
(sob)

Hanácký divadelní máj bude! Už od neděle

Poutníci doputují do Konice

dií Loupež v Toweru. Vše v pátek 26.
června zakončí inscenace ochotníků
z Hvozdné Odpusť, Natašo!
„Na programu budou i tři představení
pro děti. I letos budeme postupovou
přehlídkou pro celostátní přehlídky
Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou a Popelka Rakovník,“ prozradila němčická místostarostka Jana Oulehlová. Počet představení
se proti původnímu plánu o něco snížil. „Některé soubory z řady důvodů
přijet nemohly, přesto jsme rádi, že se
přehlídka v této podobě bude konat,“
uzavřela Oulehlová.
(mls)
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UŽ BRZY!
Nejčtěnější
regionální periodikum
chystá inovaci
svého webu

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už
za pár dnů...
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PROSTĚJOV Nádvoří prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí se stane místem pro kulturu.
Již dříve jsme informovali, že místo
zde najdou všichni umělci, divadelníci, umělecké spolky a jiní, kteří
budou letní scénu pro svá představení potřebovat.
„První zkušební rok proběhne na stávajícím povrchu nádvoří. Na zadláždění nádvoří zámku je zpracována
projektová dokumentace a vydáno

stavební povolení. Tato projektová
dokumentace řeší i osvětlení nádvoří zámku, kabelovou chráničku pro
rozvod ozvučení a kotvící body pódia
letní scény,“ uvedl nedávno první náměstek primátora Jiří Pospíšil.
„Lidé dlouho volali po stálém umístění letní scény. Jsem moc ráda, že se
vše nakonec podařilo a věříme, tímto
krokem dojde k rozšíření kulturní nabídky,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.
(red)

Pondělí 15. června 2020

naše soutěž
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Soutěž tabel: Tihle studenti zvítězili nad koronavirem!
PROSTĚJOV Tak už jsme to rozsekli! Nejenže koronavirus neumožnil konání tenisového svátku ve Wimbledonu či olympijských
her a fotbalového Eura, fatálním způsobem zasáhl i do naší soutěže „O nejoriginálnější tablo PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku“.
„Letošní ročník se neuskuteční. Vítězi jsou pro nás tak všichni studenti, kteří navzdory všem omezením dokázali své tablo vytvořit. Je až překvapivé, že se jich nakonec našlo relativně dost, a jsme rádi, že výsledek jejich aktivity můžeme uveřejnit,“ vzkazuje
studentům šéfredaktor Petr Kozák a věří, že za rok už to zase klapne.„Snad budeme moci navázat na přetrženou šňůru.“

Martin ZAORAL
Rozhodnutí neuskutečnit letošní ročník soutěž tabel padlo hned z několika důvodů. Zásadní je to, že se ne všem maturitním třídám podařilo za daných okolností tablo vytvořit. To je pochopitelné. Vytvoření tabla vyžaduje kolektivní souhru a je náročné za všech okolností.
Ovšem za situace, kdy studenti nesmí chodit do školy a zároveň se mají připravovat na náročné završení svých středoškolských studií, je
to těžké minimálně desetinásobně. O to větší obdiv zaslouží ti, kteří se do jeho výroby pustili a vše dotáhli do konce.
Zásadní je i to, že vzhledem k řadě omezení nebyli maturanti letos schopni realizovat tablo vždy zcela dle svých představ. Řada dobrých
a originálních nápadů tak narazila na fakt, že je z nejrůznějších důvodů nebylo možné zhmotnit.
Dalším z důležitých důvodů pro odvolání soutěže bylo to, že maturanti, jejich nejbližší či třeba studenti stejné školy mají nyní z pochopitelných důvodů zcela jiné priority, než by byla jejich případná účast v našem jinak dlouhodobě oblíbeném klání. I to by nepochybně průběh
celé soutěže výrazným způsobem negativně poznamenalo.
Přesto všechno nyní alespoň zveřejňujeme snímky
všech tabel, která se nám do konce uplynulého týdne
podařilo v prostějovských ulicích objevit. Všichni jejich
autoři mají náš obdiv. Netvrdíme přitom, že se jedná
o všechna, která byla letos v Prostějově vyrobena
a vystavena. Jednak jsme některé mohli přehlédnout,
navíc některá z tabel se ještě mohou ve městě objevit,
přestože na nich zachycení studenti již budou mít dávno po zkoušce z dospělosti.
Věříme ovšem, že v tuto chvíli má již většina maturantů
své závěrečné vysvědčení doma a mohou se plně věnovat výběru svého budoucího zaměstnavatele či vysoké školy, na kterou po prázdninách zamíří. Přejeme jim,
aby se jejich volba v dalším životě ukázala jako šťastná.
Ostatně když už zvládli odmaturovat v době koronavirové, zvládnou všechno!

6CDNQ$\RTQUV÷LQXUMÆ\FTCXM[LKåD[NQ
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Foto: Martin Mokroš
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ČECHY POD KOSÍŘEM Hned několik akcí v jedné. To je nyní již tradiční Svatojánská noc v Čechách pod
Kosířem. Tam se během soboty bude
po celý den konat akce, jejíž program
dokáže zaujmout všechny od drobotiny až po lidi pokročilého věku.
Po celý den bude například přístupná
rozhledna v parku, každou druhou hodinu od 11 hodin pak bude probíhat
svatojánské čarování, tedy vyprávění
o zvycích, tematická dílna pro děti
a další příjemnosti. V 18.00 hodin pak
přibude v zámeckém parku vatra, u níž
nebude chybět ani hra na kytaru a vyprávění pověstí. Chcete-li prožít magický večer, Čechy pod Kosířem pro to
budou tím pravým místem.
(sob)

s magickou
atmosférou

Svatojánská noc

LETNÍ
PØEDPLATNÉ
ZA 99 KÈ

Rozebíráme
hráčské složení
pro
Do Hradčan
přijela veteránská
šlechta, kádru
dojely ivolejbalistek
babety
příští
navco
by obměněný
kolektiv
mohl mít
je historickou budovou,
která zde stojí
HRADČANY Veselo
bylo přessezónu
celý uplynulýa
víkend
Hradčanech.

2x foto: Michal Sobecký

jaké to bylo naa vete
t ránnskkém srrazuu…

Akce se uskutečnila v areálu bývalého
mlýna v Hradčanech. Ten zakoupil
a začal opravovat Petr Burian, sám nadšený motorkář. Z místa se postupně
snaží udělat nejen rekreační dům pro
sebe a svou rodinu, ale také zastávku
pro všechny, které zajímají nejen motorky, ale také zajímavé stavby. Mlýn

„odnepaměti“. Víkendová akce pak
byla letos vůbec tou první, při které
lidé mohli atmosféru mlýna obdivovat. „Pojal jsem to naprosto netradičně
a chtěl jsem komorní sraz bez atrakcí.
Ale samozřejmě se to začalo nabalovat a nabalilo se to dobré. Měli jsme tu
ukázku hasičů z Kobeřic, ukázku siláků.
A dorazilo asi dvě stě lidí na kolech, co
se přišli podívat,“ řekl pro Večerník.
Také motocyklistů a motoristů přijelo
požehnaně. O víkendu se v Hradčanech
protočilo na sto kusů techniky ze širokého okolí nejen z Hané, ale dorazili třeba
fajnšmekři od Kladna, Plzně, Ostravy, ale

Coby veterinářce jí občas po zahrádce pobíhají
i další zvířata. Jak se ale nosálové s nimi vyrovnávají? „Vůči psům, když se příliš přiblíží, dokáží
být agresivní a dělají na ně varovné zvuky. Na
další zvířata nereagují. Když je ale třeba nemocný pes a lehne si ke kleci, naše nosálky to vycítí
a šťouchají do něj čumákem, aby si šel s nimi hrát
a byl v pohodě,“ usmívá se Michaela Hejlková.
Vlastní chov nosála přirovnává k velké zátěži.
Však také chovatelů tohoto zvířete původem
z Jižní Ameriky je pomálu. I když ale dávají nosálice Barunka a Rozinka majitelům zabrat, mají je
stále velmi rádi. „Jsou to mazlivá zvířata. A třeba
až jednou budou starší, tak se ještě trochu zklidní.
To pak bude úplná pohoda,“ doufá Jan. Pískání
z klece a následná kočkovaná nosálic ale napovídají, že taková doba je ještě zatím daleko.
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„Není to přesné, narodila jsem se
v Holici u Olomouce, do Prostějova
jsem se přistěhovala s rodiči ve svých
čtyřech letech. Do školy jsem tak už
chodila v Prostějově, bylo to v Komenského ulici. Na to si pamatuji skoMichal
ro přesně, bylo to v roce 1920.“
KADLEC
yy Jak dlouho jste žila v Prostějově?
yy V některých médiích se objevi- „No, skoro celý život. Tady v dolo, že jste prostějovskou rodačkou. mově v Radkově Lhotě jsem sedmý
Jak to ve skutečnosti je?
rokem, takže od svých devětadeva-

EXKLUZIVNÍ
rozhovor
pro Večerník

desáti let. V Prostějově jsem se vyučila kadeřnicí a až do důchodu jsem
pracovala v kadeřnictví na Pernštýnském náměstí.“
yy Kolik máte dětí, vnuků a pravnuků?
„Jéé, to já nevím... Mám dva syny,
ale jeden zahynul za totality, když se
chtěl přes hranice dostat na Západ
a do Anglie. Druhý maluje obrázky
a dodnes pořádá výstavy.“
yy Kolik lidí vám v sobotu 6.
června přišlo popřát k narozeninám?
„Tady bylo lidí! (směje se) Ani jsem
nikoho neznala. Byli tady z televize
a od novin. Musela jsem si udělat hlavu a vzít si sváteční šaty. To bylo slávy!

OHW
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Dostala jsem kytice a spoustu sladkostí. Všichni na mě byli moc hodní.“
yy Víte vůbec, že jste nejstarší občankou v Olomouckém kraji?
„Vidíte, to je hrůza se mnou! Ano,
připomínali mi to tady. Vždyť já prožila pět režimů od Rakousko-Uherska přes první republiku, německou
okupaci, komunisty a pak i návrat
demokracie. Kdyby se mi chtělo, tak
bych napsala paměti. Ale nechce se
mi...“ (úsměv)
yy Můžete nám prozradit nějaký
recept na dlouhověkost?
„Nejlepší je skoro vůbec nejíst a hlavně nepít alkohol! I když například bílé
vínečko si dám vždycky ráda.“
yy Jak se vám žije v Domově seniorů v Radkově Lhotě?
„Nádherně. Jsou tu milé ošetřovatelky
a také tady mám spoustu přátel. S kamarádkami si často povídáme i venku,
když mi sestřička pomůže a na vozíku mě dostane na vzduch. A je tady
krásně. Mohla jsem jít i do Domova
seniorů v Nerudově ulici v Prostějově,
ale já jsem zvolila raději toto malebné
prostředí.“

Å3R]GUDYXMWH3URVWěMRY´

RADKOVA LHOTA V malebném kraji poblíž Bystřice pod
Hostýnem se nalézá domov seniorů, ve kterém už sedmým
rokem žije Anna Sedláčková. Předminulou sobotu 6. června
oslavila v plné svěžesti a vitalitě neuvěřitelné 106. narozeniny. Do Radkovy Lhoty přijel stařence poblahopřát i hejtman
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, neboť Anička, jak v domově všichni oslavenkyni oslovují, je aktuálně nejstarší občankou kraje. Minulý čtvrtek zavítal do sousedního regionu s kyticí
v ruce i PROSTĚJOVSKÝ Večerník, kterému se podařilo i přes
horší sluch a paměť respondentky pořídit následující interview.

BYLI JSME
U TOHO
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ƔƔ Jak hodnotíte uplynulou sezónu z individuálního hlediska?
„Ze začátku jsem skoro nenastupovala, protože jsem byla často nemocná, neměla tolik natrénováno,
moc si nevěřila a Míša Zatloukalová
jako týmová jednička hrávala dobře. Až postupně jsem se dostávala
víc do tempa, po novém roce pak
přišlo i víc šancí v extralize žen. Častěji jsem naskakovala coby střídající
a jednou mě pan trenér postavil i do
základu, za což jsem byla fakt hodně
ráda. Celkově jsem se sezónou určitě spokojená, posunula mě o kus dál.
On je velký rozdíl trénovat a hrát

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR

s juniorkami, nebo se trvale připravovat s áčkem a sbírat zkušenosti
v něm vedle opravdu kvalitních volejbalistek. Proto poslední rok hodnotím jen pozitivně.“
ƔƔ Po týmové stránce rovněž panuje spokojenost?
„Určitě ano. S holkama jsme vytvořily dobrý a soudržný kolektiv, všechny si mezi sebou navzájem rozuměly. Což je vždycky výhoda fungovat
jako jedna společná parta. Na hřišti
jsme pak pokaždé naplno bojovaly,
a asi pomáhalo i to, že nám nikdo
moc nevěřil. Po obměně a omlazení
kádru jsme se měly pohybovat maximálně uprostřed tabulky, možná
ještě níž. A nám se místo toho hned
od začátku dařilo, hrály jsme dobrý
volejbal a samy uvěřily, že máme na
to pohybovat se v lize víc nahoře.
Několik prvních kol jsme dokonce
vedly, potom přišly nějaké porážky,
následně jsme střídaly kvalitní výkony s horšími. V součtu ale myslím,
že jsme sezónu zvládly velice dobře.“

byly třetí a nakonec nás od tohoto
umístění po dlouhodobé části dělil jen malý kousek, vlastně jediný
bod. Přesto bych řekla, že čtvrté
místo k nám nejvíc pasuje. První
Šelmy Brno i druhá Olomouc byly
odskočené a třetí Olymp Praha se
před nás dostal tím, jak se postupně
zlepšoval. Měl zkušenější, asi o něco
silnější tým. Nechaly jsme však za
sebou pátou Ostravu, šestý Liberec
i všechny ostatní, což je určitě pěkné.“
ƔƔ Do nového ročníku vyrazí
prostějovské družstvo znovu obměněné. Půjde přesto navázat na
nadmíru slušný ročník 2019/20?
„Těžko říct, teď je zatím moc brzo
a cokoliv se těžko odhaduje. My
každopádně budeme chtít zase hrát
dobře a pohybovat se v lize co nejvýš. Ale teprve uvidíme, jak se po
těch změnách v kádru dáme dohromady a nakolik nám to na hřišti společně půjde. Odešly některé opory,
vlastně pět členek základní sestavy.

šesti týdnů klubových tréninků. Až
v srpnu začne příprava naplno, bude
dostatek času na naší výkonnosti zapracovat. Za cíl v nové sezóně si asi
dáme znovu příjemně překvapit.“
ƔƔ Vidíte pro sebe osobně teoreticky větší zápasový prostor
vzhledem k odchodu Michaely
Zatloukalové na mateřskou?
„Je to možné, uvidíme. Míša byla
na nahrávce jasná jednička, já za
ní dvojka a pořád jsem se snažila ji
výkonnostně dohánět. Věděla jsem,
že když místo ní půjdu na hřiště, tak
nechci ani nesmím dělat moc chyb.
A z toho jsem někdy byla víc nervózní. Teď místo Míši přišla Iva Šípová,
což je hodně zkušená nahrávačka,
ovšem po zranění a dlouhé zdravotní pauze. Prostě půjdeme obě
do přípravy s tím, že ukážeme své
schopnosti a víc nastupovat do utkání bude ta lepší z nás dvou. Já přitom
věřím, že větší porce zodpovědnosti
za týmové výsledky mi může jedině
prospět.“

PROSTĚJOV V minulém vydání jsme si s mladou nahrávačkou VK
Prostějov Klárou Dvořáčkovou (na snímku) povídali o její premiérové nominaci do ženské reprezentace ČR, o proběhlé přípravě
(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW
vékáčka a také o škole. Dnes interview dokončujeme ohlédnutím
ƔƔ Považujete konečnou čtvrtou Na druhou stranu přišly kvalitní
za minulým ročníkem, jak jej vnímala právě devatenáctiletá odcho- pozici za odpovídající?
hráčky včetně zkušených, trochu
vankyně místního volejbalového klubu, i výhledem do budoucna. „Je pravda, že většinu extraligy jsme jsme se už vzájemně poznaly během

překvapit“

příjemně

„Do nové sezóny
půjdeme znovu

éWYUWÇPËVWRNQ¿PSDVRYDORP\VOËVL'YRĆ¿êNRY¿DĆËN¿

Jenže proti Olympu nevyužily Petrášovy svěřenkyně skvělého vstupu a po
jasně získaném prvním setu nedokázaly zastavit nápor zlepšujících se
soupeřek na výsledných 1:3 (16, -21,
-20, -21). Načež se výhodu vlastní
palubovky nepovedlo využít ani proti Dukle v poněkud bláznivém duelu
plném zvratů. Holky nakonec uzmuly

Marek
SONNEVEND

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

alespoň bodík za rezultát 2:3 (-23, 18,
-19, 14, -9), což bylo navzdory druhé
nepříjemné porážce za sebou v hale
Sportcentra DDM důležité.
Pražský výběr PVK sice poskočil na
třetí pozici, ovšem vékáčko figurovalo
těsně za ním na čtvrtém postu a mělo
jistotu, že v případě jakéhokoliv vítězství na přerovské půdě neklesne níž.
Čímž by následnou vyřazovací část
startovalo doma. „Do Přerova pojedeme vyhrát, to jednoznačně. Čtvrtfinále chceme začínat na svém hřišti, i přes
dvě poslední prohry tady jistě půjde
o výhodu,“ říkala před cestou do rivalského hanáckého města smečařka
Karolína Fričová.

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. Dnešní předposlední díl věnujeme úplnému závěru nadstavbové fáze UNIQA extraligy žen ČR
2019/2020, kde Hanačky usilovaly o co nejvýhodnější postavení
pro play-off. Po klíčovém triumfu 3:1 v Ostravě držely vynikající
a maximálně možnou třetí příčku, před sebou měly domácí bitvy
se čtvrtým Olympem Praha i pátým Libercem a střetnutí u posledního Přerova. Tudíž všechno ve vlastních rukách.

V prostorově stísněném stánku
Zubřic pak prostějovský mančaft neponechal absolutně nic náhodě. Během zahajovací sady sice protivnice
dlouho kousaly, ale od stavu 18:17
favoritky zlomily jejich odpor stěžejní osmibodovou šňůrou na 18:25.
Druhé dějství kontrolovaly stejným
poměrem, třetí ovládly suverénně
9:25. A jednoznačná výhra 3:0 jim
tedy zajistila výše zmíněné čtvrté
místo, neboť třetí Olymp souběžně
vyraboval Liberec rovněž 3:0, tím

uhájil jednobodový náskok na omlazené obhájkyně ligového stříbra.
„Umístění po dlouhodobé části je
reálným odrazem naší hry od konce
září doteď a určitě jej bereme. Do
sezóny jsme po vydařené přípravě
skvěle vstoupili, potom následoval
proti silným soupeřům trochu pokles a následně jsme střídali lepší
výkony s horšími i přímo během
jednotlivých utkání, náš mladý tým
měl logické výkyvy. Podstatné je, že
holky za každé situace bojují a sna-

ží se vždy dělat maximum. Nejlepší dvojice Šelmy Brno a Olomouc
je odskočená, zlepšující se Olymp
Praha zaslouženě vystoupal na třetí
pozici. Pro nás je rozhodně cenné,
že jsme zůstali čtvrtí před Ostravou
i Libercem. O všem teď rozhodne play-off,“ shrnul kouč Lubomír
Petráš naprosto výstižně.
Jen nemohl tušit, že vrchol celého ročníku nečekaně zruší nákaza
COVID-19. O tom však až příště
v posledním dílu našeho seriálu.

èVXTVÆOÊUVQRQFNQWJQFQDÆé¾UVKGZVTCNKI[RTQUV÷LQXUMÆXQNGLDCNKUVM[FGHKPKVKXP÷RQVXTFKN[\¾X÷TGéPÚOXÊV÷\UVXÊOX2ąGTQX÷
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čtvrté místo po dlouhodobé části

ve finiši nadstavby vybojovaly

Zastavení deváté: jak prostějovské ženy

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

Nejčtěnější
regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

UŽ BRZY!

Prostějov (son) - Několik posledních
let se volejbalistky UP Olomouc marně pokoušely probojovat do základní
BYLI JSME
části evropské Champions
League,
U TOHO
kde ženy VK Prostějov předtím působily osm let v řadě za sebou. Hanácké
rivalky se už před dvěma roky dostaly
k téhle vytoužené metě poměrně blízko, loni je pak od postupu do skupinové fáze Ligy mistryň dělil v závěrečném kole kvalifikace opravdu maličký
kousek. Přesto znova neuspěly. Teď
to ale vypadá, že by se v nové sezóně
mohly konečně dočkat. Vedení Šelem Brno coby vítězek dlouhodobé
části UNIQA extraligy ČR 2019/20
(play-off se kvůli koronaviru nehrálo)
se totiž svého práva na účast v nejvyšší klubové soutěži starého kontinentu
vzdalo. A úpéčko jako druhý český
celek v pořadí by podle dosavadních
informací mohlo proniknout přímo
do jedné ze základních grup. „Účast
v Champions League je sice finančně
i organizačně náročná a naše ekonomická situace není po nedohrané sezóně a známých potížích našich partnerů
úplně růžová, přesto do toho jdeme.
Ze svazu máme potvrzeno, že bychom
se do Ligy mistryň měli dostat přímo,
což je obrovská výzva a lákadlo. Vrcholový sport se dělá právě kvůli těmto
nádherným vrcholům a skvělí olomoučtí fanoušci si takový zážitek prostě zaslouží. Navíc stavíme zcela nový
hráčský kádr, který by měl mít ambice
se s touhle výzvou po sportovní stránce úspěšně poprat,“ uvedl předseda
olomouckého oddílu Jiří Zemánek.

lHQ\2ORPRXFHSÔÉPR
GRVNXSLQ\/LJ\PLVWU\Î"

Prostějov (son) - Zatímco hráčský
kádr prostějovských volejbalistek pro
příští sezónu je už kompletně znám, tak
složení realizačního týmu VK 2020/21
zůstává dosud zahaleno rouškou tajemství. Momentálně existují pouze
dvě jistoty. Za prvé: hlavním koučem
zůstává úspěšný Lubomír Petráš. A za
druhé: asistent trenéra Lukáš Sťahuliak,
který přišel teprve loni, míří hned po
roce k mládeži UP Olomouc. U dalších
členů stávajícího „realizáku“ vékáčka se
teprve uvidí.
Například týmový lékař Pavel Navrátil
působící v klubu od jeho vzniku nepřetržitě až doteď má v posledním roce
čím dál intenzivnější džob jako jeden
z doktorů prvoligových fotbalistů Sigmy Olomouc a reprezentačního výběru fotbalistek ČR U19. Kromě toho
jsou jeho umělecké fotografie součástí
výstavy snímků, jejíž trvání bylo po koronavirovém uvolnění prodlouženo ve
Státním okresním archivu Prostějov až
do konce srpna.
Tématu realizačního týmu žen VK
Prostějov se budeme podrobně věnovat v příštím vydání Večerníku.

Jak s realizaèním
WÙPHP9."
Navrátil zatím
pùsobí v Sigmì

9(ÿ(51Ì.
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STŘÍPKY Z NEDOKONČENÉ SEZÓNY VK

i ze Slovenska. Těšit se mohli na vyjížďky
a zejména na sobotní orientační závod.
„Většinou to vypadá tak, že jede kilometrový štrúdl, za kterým se ještě hodinu drží
modrý dým. Řekl jsem si tedy, že udělám
takovou soutěž, kdy se bude jezdit mezi
Vyškovem a Plumlovem. A plnit různé
úkoly,“ vysvětlil Petr Burian. Nešlo místy
o nic jednoduchého. „Museli třeba udělat
dobrý skutek, vyfotit se na prostějovském
náměstí s radnicí nebo taky s policisty.
Blbý bylo, že měšťáci stáli pod radnicí,
a když je oslovila asi pátá nebo šestá po- .QÿUMÆFTWåUVXQXQNGLDCNKUVGM8-2TQU
sádka, tak je poslali regulérně do pr…,“ V÷LQXRTQwNQRQNQXKéPÊQDO÷PQW

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW
směje se Burian, v motorkářském prochozí děvčata nejsou žádná ořezávátstředí známý spíše jako Kenny.
ka, naopak trojice Jurčíková, Šípová,
Kvapilová disponuje dost bohatými
zkušenostmi. A etablovat v elitní tuzemské soutěži se už stihla též Stavinohová s Pluhařovou. Na medailové
posty vzhledem k očekávané síle
Olomouce, Šelem Brno i Olympu
Praha nelze pomýšlet, ale od čtvrté
příčky bude UNIQA extraliga otevřená. A v případě žen VK rozhodne,
RESUMÉ
nakolik se inovovaný mančaft dá dohromady individuálně i kolektivně,
jak se sehraje a co z něj opět dokáže
dostat realizační tým v čele s hlavním
trenérem Lubomírem Petrášem. Při
zachování tradiční pracovitosti, bojovnosti a soudržnosti není čeho se
bát!

([NOX]LYQËUR]KRYRUVQHMVWDUxËREêDQNRX

PROSTĚJOV Kočky, psi nebo z nich přinesli, tak vyskočila, vylezla po trubtřeba králíci. To jsou vcelku kách od topení až ke stropu. A odmítala slézt,“
běžná domácí zvířata v České vzpomíná s úsměvem Jan.
republice. Jsou však chovate- Jak se ukázalo, chovat nosály není rozhodně žádlé, kteří si troufnou i na méně ný med, zvlášť ne v domácnosti. „Dokáží otrhat
obvyklé mazlíčky, třeba no- tapety nebo zcela zničit podlahu. A rádi si hrají se
sála. Takovou zkušenost má záclonami,“ říká Michaela Hejlková.
Nosál je navíc zvíře, které se jen tak nezastaví. „Četku příkladu Michaela HejlSMEÈAØKY
ková. Prostějovská veteri- la jsem kdysi, že je to nešplhací zvíře, které zvládne
nářka už šest let chová nosála, vodítko a dá se do určité míry ochočit. Psal to ale
nyní už dokonce dva!
asi někdo, kdo v životě nosála neviděl,“ poznaNyní už nosálí slečny sídlí v prostorném
Michal SOBECKÝ menává.
výběhu na zahradě. A prospívají. Koneckonců jim
Barunka a Rozinka jsou tvorové aktiv- chovatelé nic neodpírají, aspoň ne v jídle. „Z masa
ní, zvídaví. Už první zážitek s nimi ženě sní pouze kuřecí srdce. Dále pak mají rádi vajíčka,
a jejímu příteli Janovi napověděl, že s těmi- sezónně ovoce. No a taky si vyhrabávají různé žíto zvířaty nuda nebude. „Jen jak jsme první žaly,“ říká k apetitu nosálic majitelka.

LIBERO
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BLOKAØKY
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SOBECKÝ

PŮVODNÍ
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pro Večerník

Už v pátek dorazili nadšenci do motorek, veteránů, babet i velorexů
z širokého okolí. A co je čekalo? Velký sraz a hlavně našlapaný program, během něj nejen probádali okolí i poznali nové lidi, ale také
se jim zadařilo v okolí nadělat dobré skutky jako pořádně vyprodat
místní pivovar i všechny obchody v okolí.„Vyprodáno!“ znělo tak často od výčepu. U toho prostě Večerník nemohl chybět.

Žena doma chová dva nosály

UNIVERZÁLKY

PROSTĚJOV Květnový termín? Pro některé aktivity bez
šance. Kvůli koronaviru se
rušila řada sportovních
i kulturních akcí. Ale také
některé sbírky. Mezi ty v České republice nejznámější patří
„kytičková“ sbírka, která si klade za cíl pomoci léčbě onkologických pacientů.
Konat se měla také letos, ale tentokrát se musela výrazně posunout.
„Sbírka by nově měla proběhnout 30. září. Kytičky už máme objednané, pro Prostějovsko by jich mělo být asi pět tisíc kusů,“ prozrazuje předsedkyně onkologického spolku Diana z Prostějova Marcela Plachá.
Akce by se rozhodně nemohla konat bez dobrovolníků. A ani letošní, poněkud
divoké jaro, je od přispění druhým neodradilo. „Hodně pomáhá třeba gymnázium v Konici, stejně tak nám vychází vstříc s prodejem Střední zdravotnická škola,
NAHRÁVAÈKY
střední škola polytechnická a také Střední škola podnikání
a obchodu. Dále budou prodávat naše členky a další dobrovolníci,“ přidala Plachá.
Kytička by měla stát 20 korun. Mnozí lidé si jich ale kupují více, případně přispívají
mnohem většími částkami, ojediněle dokonce v řádu stovek či tisíců korun. (sob)

íci
Dobrovoln
nabídnou
kusù
na 5 tisíc

Kytičková sbírka

KONKURENCESCHOPNÝ!
û"3*,1,/ă+!
se posouvá
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PROSTĚJOV Proces tvorby

Odešla: Lucie Nová (24, UP
Olomouc)
Přišla: Tereza Pluhařová (21,
Sokol Frýdek-Místek)
Na smeči se toho ve vékáčku personálně moc neudálo. Přesto se místní
parta bude muset vyrovnat s citelnou
ztrátou Lucky Nové, která každým
rokem výkonnostně rostla a postupně se stala důležitou hráčkou. Ani
ona však neodolala vábení momentálně ambicióznějšího krajského
rivala. Ještě víc do popředí tak musí
vystoupit talentovaná mladice Kája
Fričová, jež za úvodní rok po přestuSMEÈAØKY
pu ze Slovenska slibně ukázala svůj
Zůstaly: Karolína Fričová (20), Ane- potenciál. Vedle ní může do sestavy
ta Weidenthalerová (21), Lenka Kno- kterákoliv z tria dalších smečařek:
rová (19)
odchovankyně Anet Weidenthalero-

Odešly: Nikola Stümpelová
(26, UP Olomouc), Gabriela
Kozmík (36, ukončení kariéry), Veronika Boudová (21, bez angažmá)
Přišly: Michaela Jurčíková (29,
Sokol Frýdek-Místek), Kateřina
Kvapilová (25, KP Brno), Petra Kožoušková (19, juniorky VK Prostějov)
Blok naopak prošel totálním přebudováním. Týmovou jedničku uplynulé
sezóny Nikču Stümpelovou zlanařilo
olomoucké úpéčko, ostřílená Gabika
Kozmík už definitivně zavřela svou aktivní volejbalovou dráhu. A jako třetí
střeďačka připravená občas naskakovat
dostala před Verčou Boudovou přednost mladá zimní posila ze Šlapanic Peťa
Kožoušková, jež se během závěru minulého ročníku slibně chytila v juniorském
výběru VK. Místo dvou členek základu
pak nyní dorazily spolehlivé extraligové
hráčky Míša Jurčíková a Katka Kvapilová. Prvně jmenovaná má poměrně
bohaté zkušenosti včetně působení v cizině, ta druhá už také leccos zažila. A na
bloku by se tudíž Prostějov mohl opírat
o standardní kvalitu.

BLOKAØKY

jí kryje záda s tím, že je schopna naskočit v případě potřeby i na pozici smečařky (hlavně do pole či na přihrávku)
nebo libera.

Marek
SONNEVEND

původní zpravodajství
pro Večerník

vá potřebuje vyšší úspěšnost útoku,
loňská akvizice Lenka Knorová zůstat zdravá a nová posila Terka Pluhařová se adaptovat po příchodu ze
severu Moravy.

klikni na

FOTOGALERIE

BYLI JSME
U TOHO

www.vecernikpv.cz

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Zábavu, poznání, ale také
několik příjemných překvapení. To vše
obstaral Den životního prostředí, který na
sobotu zorganizovalo prostějovské Ekocentrum Iris. U Hloučely, nedaleko ulice
Pod Kosířem, si děti mohly projít řadu
stanovišť. Seznámily se s květinami, které v českých zahrádkách rostou, ale také
mohly zjistit, která zvířata žijí v záchranné
stanici. Vrcholem všeho byla pak cesta do
vod Hloučely a lov breberek pro potřeby
minizoo. Vše si vyzkoušel také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

BYLI JSME
U TOHO

&÷VKUGPCCMEKRQą¾FCPÆMG&PKåKXQVPÊJQRTQUVąGFÊJQFP÷PCWéKN[5VCPQWUG\P÷MVGTÚEJDKQNQIQXÆ
éKDQVCPKEK"
Foto: Michal Sobecký
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Zámkem během
Víkendu
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V Otaslavicích se sešli milovníci cyklistiky

(GwPÆOQVQTM[MCOUGéNQX÷MRQFÊXCN
5TC\DCUVNčCRCVKPQXGMX*TCFéCPGEJ
UGX[XGFNRQXwGEJUVT¾PM¾EJ
Foto: Michal Sobecký

prošlo 800 lidí!

otevřených zahrad

Akce nabídla hru i poznání. Hru v podobě
puzzle a také překážkové lanové dráhy. Za- Veronika Brumlíková. O kus dál zase děti je každý den. Jinak je sama v bytě a vychováhrádkáři a pracovníci Irisu se zase postarali i dospělí mohli obdivovat tvory ze záchranné vají ji kočky,“ smála se Hana Češková, která
o poznání. To děti nadchlo – mohly si totiž stanice, byl zde například výr ale také mládě kunu získala právě ze záchranné stanice. Ta
nazout připravené boty a vyrazit do vody. veverky.
pak také během programu vypouštěla hrdličCo ulovily, to pak určovaly s pracovníky eko- Hrdinkou dne se však stala kuna. Tedy „kun“. ku a kalouse ušatého. Při akci asistovali strážAkce dostala od začátku pohodové centra. A vytvořily tak jakési minizoo. „Je to „Sundávali střechu, a jak s tím pohnuli, přišla níci, hrdlička však nakonec zůstala, po vzletu
tempo, lidé se dobře bavili. Pivo teklo super, nám se to hodně líbí. Jsou tu pěkné o hnízdo. Skončila tedy v záchranné stanici, se zapletla do větví stromu.
proudem, jen to počasí organizátory aktivity pro dceru,“ řekla jedna z návštěvnic odkud ji máme. Pracujeme v lese, takže tam Jako většina událostí pořádaných Irisem
i tato akce slibovala řadu zážitků pro děti.
zradilo. „Včera to vyšlo s počasím lépe,
FOTOGALERIE
A to se ukázalo ti tentokrát, i když zprvu ČECHY POD KOSÍŘEM Po dlouhé pauze, kdy musel
holt pěkným počasím požehnaní neklikni na
se lidé nehrnuli. „Já myslím, že se to nako- být zámek pro veřejnost uzavřen, se o víkendu 6. a 7.
jsme,“ uvedl Pavel Horna, jeden z náwww.vecernikpv.cz
nec hezky rozjelo. A akce je celkově dobrá,“ června opět stal vyhledávaným místem výletníků z okovštěvníků, navíc člověk, který si jako
uvedla hlavní organizátorka Petra Orálková. lí i vzdálenějších koutů republiky. Novinky letošní sezókluk pamatuje, jak dříve mlýn vypadal.
A rovnou představila sadu nádob, které měla ny – obraz „Švadlenka“ od Josefa Mánesa a replika svaNyní po letech chátrání opět pomalu
rozmístěné na stole. „Máme zde takovou tebních šatů hraběnky Silva-Tarouca – opravdu táhnou.
ožívá. „Motorek přijelo hodně, byly
„Zřejmě i díky akci Víkend otevřených zahrad, během které
minizoo vytvořenou ze živočichů, kteří jsou zámek nabízel netradiční komentované prohlídky unikáttu i veterány. Celkově jsme spokojení,
běžně k nalezení v říčce Hloučele. Třeba zde ního anglického parku, si prohlídkové okruhy prohlédlo za
fajn bylo představení siláků s převavětší rybu. Tady máme velkou larvu motýli- tyto dva dny přibližně 800 návštěvníků,“ prozradil Antonín
lováním pneumatiky nebo zvedáním
ce,“ prozradila. Stihla to těsně předtím, než Valenta z Vlastivědného muzea v Olomouci, které zámek
kovadliny,“ těšilo Pavla Hornu, kteréněkolik dětí dorazilo s blešivci a chrostíky, spravuje. Solidní zájem provázely prostory zámku také
mu nemohl náladu zkazit ani neustá#MEGO÷NCKX\F÷N¾XCEÊ×éGN
Foto: Michal Sobecký
tlakem. Po čtyřech letech v Přero- vající déšť.
(mls)
kteří obohatili tak již početné vodní minizoo. v uplynulém týdnu.
vě, Olympu Praha i Olomouci se
tak mohla vrátit jiná odchovankyně
Adél Stavinohová, která se mezitím
přeškolila ze smečařky na libero.
A v nové roli již stihla ukázat, že
daný post zvládá na potřebné extraFOTOGALERIE
ligové úrovni.
klikni na
www.vecernikpv.cz
BYLI JSME
OTASLAVICE Horké sobotní odpoledne přilákalo do areálu otasla- věřím, že se takhle nevidíme letos naU TOHO
vické sokolovny spoustu účastníků tradičního cyklistického výletu posledy. Ještě bych vás chtěl poprosit,
RESUMÉ
Předinou za poznáním. Necelé dvě stovky nadšenců vyrazily na abyste dodržovali pravidla silničního
provozu a posilnili se až po příjezdu
kolech
i
koloběžkách
na
trasu
měřící
téměř
třicet
kilometrů.
Kromě
Pokud obměnu prostějovského týmu
zpátky,“ pronesl v proslovu starosta
vezmeme z papírového hlediska, měl výletu čekalo na všechny zúčastněné také bohaté občerstvení na obce Marek Hýbl.
by dle obecných předpokladů být připravených zastávkách a po dojetí trasy také v otaslavické soko- Trasa cyklovýletu začala v Otaslaasi o něco slabší v porovnání s před- lovně. Došlo na slosování cyklopasů, rozdány byly hodnotné ceny vicích. Dále se pokračovalo přes
chozím družstvem. A to především od poukázek na sportovní vybavení až po drobnosti.
Sněhotice do Ondratic, kde čekala
kvůli ztrátě opor Stümpelové, Nové
Registrace účastníků probíhala od u místní školy první zastávka s občeri Zatloukalové. Nicméně nově pří- EXKLUZIVNÍ
jedné hodiny, na trasu vyrazili všichni stvením. Z Ondratic vedla trasa do
reportáž
účastníci pohromadě přesně ve dvě. Brodku u Prostějova, kde kromě ob.GVQwPÊTQéPÊME[MNQXÚNGVWRąKN¾MCNTGMQTFPÊRQéGV×éCUVPÊMč
Foto: Jan Frehar.
Ještě předtím si vzal slovo starosta obce čerstvení čekaly na návštěvníky také
pro Večerník
Marek Hýbl, který kromě odstartování, historické fotky z této akce. Z Brod- Vřesovic, odkud se přesunuli cyklisté pořádání akce podílel. Letos se však Po příjezdu čekalo na všechny cigáro
poděkoval všem zúčastněným i organi- ku pokračovali účastníci do Kobeřic do Kelčic a Vranovic, „u skal“ čekala neobjevil dlouholetý tradiční a také z udírny a lístek na pivo nebo limonáJan
du. Plánované slosování bylo značně
zátorům. „Jsem rád, že se tu zase mů- a Hradčan, tam se konala přehlídka občerstvovací zastávka. Poslední část nejstarší účastník pan Punčochář.
FRÉHAR
žeme setkat všichni pohromadě, pevně veteránů. Další část trasy vedla do zavedla aktéry do Vincencova, odkud První cyklisté přijeli do areálu zhruba zdrženo. V parném odpoledni se přese účastníci vrátili zpátky do sokolov- po hodině a půl, další skupinky je se ce jen trasa časově trochu protáhla,
ny v Otaslavicích.
značným odstupem od první pětičlen- dokončila ji ale drtivá většina. Největší
Letošní ročník přilákal rekordní po- né následovaly. O pořadí ani tempo ale skupinky přijížděly kolem páté hodiny,
soutěžích kousek za pozicemi, které chtěčet účastníků. I přes opravdu velké rozhodně nešlo. Drtivá většinu zúčast- mezi nimi nechyběl ani starosta Otaly obsadit a na něž podle mého názoru
horko se nakonec sešlo oficiálně 191 něných se shodla, že nejhorší pasáží byl slavic Marek Hýbl. „To horko mi teda
výkonnostně měly. V Českém poháru
cyklistů, kteří si vyzvedli cyklopas. kopec u Dobrochova. „Ten kopec je nedělalo úplně nejlíp, ale zvládl jsem
byla cílem elitní osmička a náš tým by
„Oproti loňskému roku se účast zdvoj- fakt prudký, vyjet ho není jen tak. Krize to,“ říkal s úsměvem po dojezdu. Slopravděpodobně zůstal desátý, v krajském
násobila. Lidé se už opravdu nemohli přišla na konci, kde je táhlý kopec z Vra- sování nakonec proběhlo s hodinovým
přeboru by z toho bylo skoro jistě třetí
dočkat, až se situace vrátí do normálu. novic do Vincencova,“ potvrdil jeden zdržením. Nutno na závěr podoktnout,
místo. Proto by děvčata těsně nepostouJsme rádi, že se všichni zúčastnění po- z prvních v cíli. Spousta cyklistů nemě- že počasí vyšlo přímo ideálně, hned po
pila do kvalifikace o mistrovství republiky,
bavili, a věřím, že příští rok se nás tu la razítko z Vranovic, kde pro nováčky ukončení akce se spustila bouře. Orgajenže koronavirus vrcholné turnaje stejně
sejde zase alespoň tolik jako letos,“ říkal na akci chybělo značení, kde se nachází nizátorům tak letos vyšlo i počasí přeszrušil, tudíž jsme shodou okolností vlastně
spokojeně Mojmír Sokol, který se na občerstvovací stanice.
ně na minuty.
o nic nepřišli. Podstatné je, že mezi našimi
staršími žákyněmi je celá řada šikovných,
velmi talentovaných i výškově vybavených
hráček se slibným potenciálem dalšího
volejbalového růstu,“ zdůraznil šéftrenér
mládeže ve vékáčku Aleš Novák. (son)

LIBERO

Odešla: Tereza Slavíková
(21, Sokol Šternberk)
Přišla: Adéla Stavinohová
(22, UP Olomouc)
Terka Slavíková jako jedna z mladých plejerek, co úspěšně prošly
oddílovou mládeží až do ženského
áčka, nemá za sebou příliš dobrou
sezónu. A vedení klubu jí nebránilo
v odchodu do Šternberka, kde snad
nebude pod takovým psychickým

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Podobně jako kadetky
se do širší národní špičky ve své věkové kategorii zařadily během uplynulého ročníku 2019/2020 i starší žákyně
VK Prostějov. Své kvality dlouhodobě
potvrzovaly hlavně v Českém poháru,
kde dokázaly atakovat elitní desítku
pořadí. Přesto se nakonec nemusely
zlobit, že sezónu předčasně utnula koronavirová epidemie.

zrušil virus

Mladé volejbalistky vékáčka U15 celoročně hrály hned tři soutěže. A jejich
trenérka Lenka Fabikovičová od začátku
jednoznačně upřednostňovala zmíněný
.UDMVNÙSÔHERUPODGvÉFKz½N\ÎsNRQHÄQÅSRÔDGÉ ČP. Její svěřenkyně tam měly vynikající
YSODWQRVWL]ÕVWDODWDEXONDSRGHYÉWLNROHFK]MHGHQ½FWL 
start, po úvodním kole základní části
.CPwMTQWP2ąGTQX#8#/1NQOQWE721NQOQWE5. VK
Východ (Morava) dokonce figurovaly
2TQUV÷LQXiVGTPDGTM2ąGTQX$äKEJNÊPGM
na parádní druhé příčce! „Holky jsou
.UDMVNÙSÔHERUNDGHWHNsNRQHÄQÅSRÔDGÉ
vysoké a přitom šikovné, pracovité i perYSODWQRVWL]ÕVWDODWDEXONDSRGYDFHWLNROHFK]RVPDGYDFHWL 
spektivní. Zároveň ale pořád bojujeme
iVGTPDGTM$7PKéQX2ąGTQX$-TQO÷ąÊå721NQOQWE s nižší sebedůvěrou, v určitých momen%721NQOQWE$èGUM¾6ąGDQX¾8-2TQUV÷LQX%
tech a situacích se začnou zbytečně bát,
+U½ÄVN½VRXSLVNDPODGvÉFKz½N\Î
jejich výkon jde dolů. Snažím se do nich
dostat, ať jsou odvážné, nebojí se a do
9.3URVWÈMRYYVRXWÈzQÉPURÄQÉNX DEHFHGQÈ 
'IUJKINGP$[CODCFQTL/CTMÆVC(TPMQX¾0CV¾NKG)TKIGNQX¾8CNGPVÚPC*GNENQ všeho chodí naplno. Ukazuje se, že když
X¾8KMVQTKG*GNENQX¾-CVGąKPC*QTM¾0GNC+PUQFCKVG/KEJCGNC,GNÊPMQX¾#O¾ tohle dokážou, můžeme společně uspět.
NKG-QWEM¾#PGåMC-T¾NQX¾/QPKMC/GFMQX¾0CV¾NKG/GTJCWVQX¾0CV¾NKG/K Nejvíc mě přitom těší, jak rychle se tým
MWN¾wMQX¾6GTG\C/NéčEJQX¾#NGZCPFTC/QUMCNQX¾6GTG\C0CMN¾FCNQX¾'XC zlepšuje. Po necelých třech měsících se0CXT¾VKNQX¾+UCDGNC0KEQF'NKwMC0QXQVP¾-N¾TC1FNGX¾MQX¾0CV¾NKG4Q\WO zóny jsme na tom relativně dost dobře,
MQX¾-CVGąKPC5GFN¾éMQX¾#FÆNC5QHMQX¾.CWTCiPCLFTQX¾'NNGPiÊOQX¾/K a pokud nepolevíme, lze jít dál nahoru,“
EJCGNC8CNGPVQX¾<W\CPC8wGVKéMQX¾'NKwMC<CVNQWMCNQX¾8GTQPKMCä¾éMQX¾ radovala se hlavní lodivodka.

konce o zlato. Tentokrát zůstávaly celou
dobu ve spodní půlce osmičlenné soutěže, a byť šly postupem času herně nahoru,
na víc než pátou pozici v konečném pořadí to nestačilo. Děvčata navíc získávala
cenné zkušenosti v KP kadetek pod hlavičkou oddílového céčka proti mnohem
starším soupeřkám.
„Ve věkové kategorii do třinácti let však
výsledky nepovažuji za tolik důležité.
Mnohem podstatnější je, aby holky
volejbal bavil, správně rozvíjely veškeré
herní činnosti i pohybové dovednosti
a pracovaly na míčové technice tak, jak
se má. Čehož se Soli po svém nástupu
k družstvu chopila velmi dobře, s děvčaty
teď mají před sebou pokračování na cestě
k přechodu do starších žákyň,“ uvedl Aleš
Novák.
(son)
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Zastavení deváté: jak prostějovské ženy
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YSODWQRVWL]ÕVWDODWDEXOND
SRRVPQ½FWLNROHFK]HGYDFHWL 

QiPěVtí

pho
]3HUQåWìQVN

ve finiši nadstavby vybojovaly

 2ąGTQX #   8#/ 1NQOQWE  $QUMQXKEG8-2TQUV÷LQX$
8-2TQUV÷LQX#-QLGVÊP -2$TPQ$(TGPwV¾V
yy Můžeme za vámi přijet i za
iWORGTM#721NQOQWE# 5XKVCX[1NQOQWE
rok? To vám bude už 107 let...
2ąGTQX$iVGTPDGTM/QTCXUM¾
„Jéžiši, kdoví, kde já budu za rok...
6ąGDQX¾iWORGTM$2ąG
Ale to víte, že jo. A děkuju moc za
TQX%7PKéQX721NQOQWE
$8-2TQUV÷LQX$72
nádhernou kytici a bonboniéru.
1NQOQWE&$QJWÿQXKEG
A prosím splňte mi jedno přání,
721NQOQWE%iWORGTM%
pozdravujte Prostějov! Už se tam
asi nedostanu, ale zbyde mi spous+U½ÄVN½VRXSLVNDVWDUvÉFKz½N\Î9.3URVWÈMRYYVRXWÈzQÉPURÄQÉNX DEHFHGQÈ 
ta nádherných vzpomínek.“
,WNKG$CåÐ0GNC&GT[EJQX¾'FKVC&QWDMQX¾#O¾NKG&WTQÿQX¾#PFTGC(CDKMQXKéQX¾#FÆNC)TKIGNQX¾5QHKG*TCDCNQX¾
#PP÷ 5GFN¾éMQXÆ RQRą¾N 8GéGTPÊM M ×EV[JQFPÚO 
5¾TC,KąÊéMQX¾#OGNKG-QJQWVMQX¾'NKwMC-QXCPFQX¾'NKwMC.¾VCNQX¾6GTG\C.¾VCNQX¾0KMQNC/CTMQX¾4Q\¾NKG/K
PCTQ\GPKP¾OXGURQNGéPQUVKLGLÊQwGVąQXCVGNM[PCMVGTQW
MWN¾wMQX¾6GTG\C/NéčEJQX¾.WEKG0QXQVP¾#PPC2GéGPMQX¾8GTQPKMC2NKUMQX¾6GTG\C5QHMQX¾#PPC5XQDQFQX¾ PGLUVCTwÊ QDéCPMC 1NQOQWEMÆJQ MTCLG PGF¾ FQRWUVKV
Foto: Michal Kadlec
*CPC8KNÊOQX¾2GVTC8KNÊOQX¾-CTQNÊPC8wGVKéMQX¾,QJCPC<CVNQWMCNQX¾#PPCäKFQX¾6GTG\Cä¾éMQX¾
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přeboru své věkové kategorie. Tam ovšem dostávaly většinou víc prostoru další
členky kádru mimo základní sestavu, což
mělo logicky za následek ne tak špičkové
výsledky. Až postupem času přiměl trenérku vývoj situace k tomu, aby i na KP začala
klást větší důraz. Mančaft VK poté stoupal
tabulkou až na třetí post, leč ani z něj by na
MČR nepostoupil. Před definitivním potvrzením tohoto verdiktu však zaúřadoval
nástup pandemie. Stejně jako v případě
doplňkově absolvované 1. ligy kadetek,
kde děvčata pod hlavičkou oddílového
béčka U17 obsadila druhou příčku v jedné
z nadstavbových skupin o udržení.
„Holky skončily v obou svých prioritních

Hanačky následně pokračovaly ve slibné
pohárové jízdě po celý zbytek základní fáze,
což jim zajistilo pro první ze tří finálových
kol – už společně s celky ze Západu (Čech)
– účast v nejvýše nasazené osmičce! Bohužel z ní hned sestoupily do druhého okteta
a před závěrečným dějstvím nadstavby bylo
prakticky jisté, že na kýžené osmé místo
znamenající přímý postup na Mistrovství
republiky nedosáhnou. V ten moment vše
utnula nákaza COVID-19 a prostějovské
žákyně tak v Českém poháru skončily desáté, neboť tahle pozice jim průběžně patřila
při předčasném uzavření sezóny.
Vedle ČP bojovaly volejbalové Prostějovanky do 15 let pravidelně též v krajském

VK se během sezóny zlepšovaly top 10 v Českém poháru, hrozící neúčast na MČR NUDMH

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ STARŠÍ ŽÁKYNĚ: silný tým se dostal na hranu

PROSTĚJOV Hodnotící ohlédnutí za
koronavirově nedokončeným ročníkem 2019/2020 v podání mládežnických volejbalistek VK Prostějov uzavíráme rekapitulací toho, jak si vedly
mladší žákyně hanáckého klubu.
Oddílový výběr U13 měl v první polovině sezóny na starost zejména nový šéftrenér mládeže ve vékáčku Aleš Novák. Ten
ale během prosince převzal jako hlavní
kouč vedle extraligových kadetek i prvoligové juniorky, načež vedením mladších
žákyň pověřil někdejší špičkovou hráčku
a klubovou ikonu Solange Soares.
Ústřední zápasová zátěž týmu spočívala
v krajském přeboru dané věkové kategorie, kde holky zaostávaly za lepšími
výsledky z předchozích let. To pravidelně
bojovaly o medailové posty, někdy do-

+U\LØNRO\SREOËæĆHFH+ORXêHOD

%+,2 &GPåKXQVPÊJQRTQUVąGFÊRQV÷wKNJNCXP÷F÷VK

www.vecernikpv.cz

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

UŽ BRZY!

Žena doma chová dva nosály Cyklovýlet Předinou za poznáním přilákal rekordní množství účastníků

Zůstala: Klára Dvořáčková (19 let)
Odešla: Michaela Zatloukalová
(25, mateřská pauza)
Přišla: Iva Šípová
(27, Frýdek-Místek)
Z klubového hlediska trochu nečekané
těhotenství Míši Zatloukalové je určitě
nepříjemné ztrátou kapitánky. Na druhou stranu se otevírá víc zápasového
prostoru pro progresivní odchovankyni
Klárku Dvořáčkovou, čerstvou členku
české reprezentace. Místo týmové vůdkyně se navíc podařilo získat solidní Ivu
7,363257%($&+
6(5,(6l(1s35$+$675$+29 Šípovou, byť po dlouhodobé absenci vinou přetrženého kolenního vazu. Dá se
8ÚUNGFM[t\¾MNCFPÊUMWRKPC#
$GPGFKMVQX¾ -WPÊMQX¾ t *GTOCPPQ předpokládat, že obě nahrávačky teď buX¾5NWMQX¾  $GPGFKMVQX¾ dou na stejné startovní čáře a větší před-WPÊMQX¾ t 2GEJ¾éMQX¾ iT¾OMQX¾ nost v sestavě dostane ta aktuálně lepší.
  
<¾MNCFPÊUMWRKPC'
UNIVERZÁLKY
$CN¾MQX¾ (CNVÊPQX¾ t #FCOéÊMQX¾
äQNPGTéÊMQX¾  $CN¾MQX¾ Zůstaly: Gabriela Kopáčová (21), Te(CNVÊPQX¾t8QVTQWDMQX¾iOGLEM¾ reza Baláková (21)
 2NC[QHHtMQNQ$CN¾MQX¾
(CNVÊPQX¾t#&QUV¾NQX¾/&QUV¾NQX¾ Účko je jediným stabilním postem
beze změny. Za klíčovou věc se přitom
  
dá považovat setrvání nejčastěji bodují-QPGéPÆRQąCFÊ
*GTOCPPQX¾5NWMQX¾iVQEJNQ cí plejerky družstva Gábiny Kopáčové.
X¾/CKZPGTQX¾9KNNKCOU1NKXQX¾ „Kopy“ sice někdy chybí větší stabilita
iċCUVP¾5VCT¾$ąÊPMQX¾4GUQX¾ výkonů, ovšem ve svém nízkém věku
C-WNJ¾PMQX¾2QURÊwKNQX¾C-QNFGTQ plní úlohu opory velice dobře, navíc
X¾-PQDNQEJQX¾CiGTGFQX¾.QTGP s potenciálem jít ještě nahoru. Tahoun\QX¾$CN¾MQX¾
ka druholigové TJ OP Terka Baláková

NAHRÁVAÈKY

členek zůstala i odešla a druhou půlku doplnily nové posily. My se teď pojďme podívat,
jak hanácký mančaft celkově
vypadá a kam v UNIQA extralize ČR by výkonnostně mohl
teoreticky zamířit.

ročník
ídnouje u konce.
nab2020/2021
Družstvo prošlokpoloviční
obusù jeho
síc polovina
a 5 tikdyž
nměnou,

íc
volnvolejbalistek
rosoupisky
a Benediktová 25.Dhráčské
ob
VK
Prostějov na další soutěžní

PRAHA, PROSTĚJOV O předminulém víkendu proběhl druhý
turnaj z pětidílného beachvolejbalového seriálu žen Tipsport beach
series ČR 2020. Na pražském Strahově se mezi tuzemskou elitou snažily prosadit i dvě hráčky šestkového VK Prostějov.
Tereza Baláková společně s ostravskou
Klárou Faltínovou vyhrály v základní
skupině jedno utkání ze dvou, čímž
pronikly do play off a v jeho úvodním
dějství zůstaly kousek od postupu do
osmifinále, se sestrami Dostálovými
(jejich bratr je slavným rychlostním kanoistou) prohrály rozhodující tiebreak
těsně 12:15. Celkově to znamenalo dělené sedmnácté místo.
Adéla Benediktová ve dvojici s brněnskou Kateřinou Kuníkovou podlehly
v obou zápasech své grupy a skončily
pětadvacáté. Alespoň však mohly poměřit síly s vynikajícím párem Barbora
Hermannová, Markéta Nausch Sluková, který později celé klání ovládl.
A zopakoval tak triumf z premiérového
dostaveníčka v Litoměřicích. (son)

Rozebíráme hráčské složení kádru volejbalistek pro
příští sezónu a na co by obměněný kolektiv mohl mít

TÝM ŽEN VK, KONKURENCESCHOPNÝ!

volejbal

Baláková 17. MODEL 2020/2021:
i

Mezi elitou
beache
na Strahově
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kulturní program.
Už o něco více návštěvníků tak mohlo
zhlédnout vystoupení mezzosopranistky
Pavly Zbořilové a na
své si přišly i děti,
pro které organizátoři připravili soutěže
o drobné ceny.
Skupinky návštěvníků kostela využily
také komentovaných prohlídek v podání studentů či spíše studentek prostějovské SOŠPO. „Naši studenti se na akci
Noc kostelů podílí od jejího vzniku.
Jsem rád, že se naše škola zapojila i letos.
Vzhledem k doznívajícím opatřením
byly zrušeny kostýmované prohlídky
kostela. Organizátoři paní Tobolová
a pan farář Vrzala však přišli s nápadem
natočit prohlídku a pouštět ji návštěvníkům v průběhu Noci kostelů. Prohlídka
je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu farnosti. Studenti organizovali výstup
na kostelní věž. Prohlídky probíhaly po
čtvrthodinových intervalech v počtu
pěti účastníků,“ popsal Večerníku Marek Moudrý, ředitel Střední odborné

školy podnikání a obchodu v Prostějově.
Věž kostela Povýšení svatého Kříže je
mohutná čtyřboká stavba na severozápadní straně kostela. Do výše dvou pater
je obestavěna farní budovou. „Současná
podoba věže pochází z roku 1725. Původní však pochází z mnohem staršího
období. Lze předpokládat, že základy
současné věže jsou zbytkem té původní
z gotické tvrze ještě před stavbou kláštera augustiniánů. Zdivo věže do výšky
kostelní lodi je z lomového kamene
s pískovcovými hranoly v rozích. Horní
část věže je z cihel. Ve zvonici jsou čtyři
okna a nad římsou hodinový ciferník.
Věž je zakončena střechou, takzvanou

dvojitou cibulí se dvěma polygonálními lucernami a makovicí s křížem,“
povyprávěly studentky školy návštěvníkům akce, kteří měli zájem se podívat
do samé věže kostela. Mohli si prohlédnout i nádhernou zvonici. „Největším
zvonem ve věži je svatý Kříž. Váží asi 4,4
tuny, srdce zvonu zváží 120 kilogramů.
Je laděn v tónině „a“. Byl ulit v roce 1698
v Brně. Jedná se o významnou barokní
práci a patří mezi největší a nejvzácnější zvony na Moravě. Na plášti zvonu
můžete vidět znak Prostějova, reliéfy
Kalvárie s Pannou Marií a svatým Ja-

nem a Madonu s Ježíškem,“ popisovala
zájemcům o komentovanou prohlídku
další ze studentek SOŠPO.
A co by to bylo za Noc kostelů v Prostějově, kdyby chyběla možnost projet
se historickým kočárem Václava Obra?
„Provezeme vás po náměstí, zažijete
nevšední okamžiky, jen si nastupte,“ zval
zájemce o projížďku dospělé i děti majitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. A o atrakci byl opravdu velký zájem, na možnost projet se po Prostějově
v historickém kočáře se před kostelem
Povýšení svatého Kříže stály fronty...

2QUNCXPQUVPÊORTQUNQXWRTKO¾VQTC(TCPVKwMC,WT[CF÷MCPC#NGwG8T\CN[D[NCQHKEK
¾NP÷\CJ¾LGPCR¾VGéPÊ0QEMQUVGNčLGPåGRąGFRQNQRT¾\FPÚOMQUVGNGO6QQRTQ
LÊåòM[XJKUVQTKEMÆOMQé¾ąGD[NOPQJGOX÷VwÊ\¾LGO
2x foto: Michal Kadlec
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menal. Návštěvníci kostela Nanebevzetí
Panny Marie si mohli vychutnat nejvyšší
i nejnižší body kostela. „Přitahovala je
právě prohlídka věže a pak krypty, kterou
jsme otevřeli druhý rok. Nachází se pod
oltářem a taky pod kaplí,“ vysvětlil farář.
Atmosféru místa navíc během pátečního večera umocňovala hra na varhany.
Ti, kteří chrám navštívili, se tak domů
vraceli s řadou zážitků, nepochybně
s i přáním podívat se někdy do kostela
znovu.
(sob)

0CPG\¾LGOUKXMQPKEMÆOMQUVGNGUV÷åQXCVTQ\JQFP÷RąK0QEKMQUVGNčPGOQJNK

(QVQ,CTQUNCX2TQEJ¾\MC

KONICE Bohatý program, i když bez
koncertu, přesto ale velký zájem veřejnosti. Taková byla letošní Noc kostelů v Konici. I přes určitou nejistotu
kvůli případné nákaze si do svatostánku lidé našli cestu, a to ve velkém.
„Tam bylo lidí, tvořily se fronty,“ sdělil Večerníku jeden z účastníků, který následně
navštívil také kostel ve Stražisku. Konický
farář Milan Ryšánek jeho slova potvrdil.
„Byl jsem celkem mile překvapený. Nebyly to přímo davy, lidé však chodili,“ pozna-

vždycky zajdu. Je tu taková zvláštní atmosféra a právě dnes je to tu naprosto skvělé,“
byla viditelně spokojena Marie Sedláčková z Prostějova. Do kostela svatého Cyrila
a Metoděje zavítali v pátek i mladí lidé.
„Možná to bylo i kvůli tomu pohoštění,“
culila se Zuzana Bartošová.
(mik)

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Pořádně prořídlý
program letos nabídla Noc v kostelů v Prostějově. Zatímco obvykle
se lidé mohou podívat třeba do
kostela Milosrdných bratří nebo do
kostelíku svaté Anny v Krasicích,
letos byly přístupny s programem
pouhé tři chrámy. A jedním z nich
byl evangelický sbor. Ten nabídl
pestrý program a navíc potvrdil, že
ke kulturním akcím, které se zde
průběžně konají, filmy prostě patří.
5MX÷NQWCVOQUHÆTWXMQUVGNGUXCVÆJQ%[TKNCC/GVQF÷LGWOQEPKNQX[UVQWRG
PÊR÷XGEMÆJQUDQTW5EJQNC
Foto: Michal Kadlec
Tentokrát jím byl snímek Bohové
z Molenbeeku. Ano, z toho bruselského předměstí, které je nyní spo- při této části programu nechyběla vali růže ve farní zahradě. Kdo chtěl,
připomínka toho, proč je letos Noc mohl se posadit, zastavit se, měli jsme
jováno s islámským terorismem.
kostelů menší – kvůli koronaviro- připravené i malé občerstvení,“ připové nejistotě. V sále sboru tak byly mněl farář, který přišel do Prostějova
Zlatý hřeb byl ale v něčem jiném. Ale- všudypřítomné roušky stejně jako teprve nedávno. S průběhem Noci
spoň podle faráře Kamila Vystavěla. upozornění na jejich nošení. I tak ale kostelů ve městě byl spokojený. „Lidé
„Nejvíce lidí u nás přišlo na předsta- lidé přicházeli, a nejen na pěvecké vy- měli možnost okusit – vidět a slyšet –
vení sboru Exaudi, který začal zpívat stoupení. „Pár lidí přišlo na prezentaci vše pěkné, co náš sbor nabízí,“ zhodv devatenáct hodin,“ uvedl farář. Ani o našich aktivitách, další zase obdivo- notil.

Michal
SOBECKÝ

pro Večerník

EXKLUZIVNÍ
reportáž

STRAŽISKO Těžkosti s parkováním, krátký výstup na kopec.
A přede mnou už je kostelík
svatých Andělů strážných ve
Stražisku. Kolem klid a ticho, jen
z dálky jdou zaslechnout jeden
dva hlasy. Vypadá to ale, jako
kdyby Noc kostelů, která byla slibovaná i pro tento svatostánek,
nakonec nebyla, omyl.Ve dveřích
potkáváme muže, který Večerník
posílá dovnitř památky.„Je to rozhodně dominanta obce,“ říká mi.
Kostelík stojí za to vidět, ať už jsou
to malby a štuky. Záhy přichází
první návštěvníci, další stojí u varhan a shlížejí na kostelní lavice.

Noc kostelů ve Stražisku patří k těm
decentnějším. Na programu byla prohlídka kostela a možnost se podívat
i tam, kde to běžně nejde. „Náš farář
příliš nefandí koncertům a podobným věcem. Není na to,“ vysvětluje
nám jeden z mužů, kteří po kostele
provádí. Přesto si do Stražiska během hodinové otevírací doby pár
lidí cestu najde. Celkově tři desítky. Část si prohlíží hlavní místnost
kostela, jiní se ale vydali do věže.
Zde u schodů potkáváme jednu
z návštěvnic, která se představí jako

manžel. „Byli jsme dnes taky ve Stínavě, to je moc zajímavý a velice starý
kostel. Snažíme se každý rok podívat do více kostelů, otevřená jsou
místa, kam se běžně nedostanete,“
povídá.
V tu chvíli dosupí zpět z věže starší
muž. Jak se dozvídáme, je mu 83 let.
A zvládl nejen úzké a prudké točité
schody do věže, ale také (jak záhy
zjistím) vratké dřevěné schody až
těsně pod zvony. „Zvládl jsem to.
Ale na závodění už to není,“ přiznává s úsměvem senior a ztěžka odde-

chuje. Nakonec se do věže vydal i Večerník. Nahoře nacházíme například
rodinku. „Tatínek to dal na pohodu.
A já jsem připo…ná,“ kroutila hlavou malá holčička. Těžko se jí divit.
Výstup až nahoru není pro všechny.
Horší než vratké schody je snad jen
myšlenka na to, jak se po nich poleze
dolů. Vše ale nakonec dobře dopadlo.
Prastaré chrámy o patro níže, ale také
krásný výhled na západ slunce z věže
chrámu, stál za to. Ale do budoucna
by skutečně farnost měla zvolit oživení. Jen prohlídka už dnes nestačí.

$G\RTQITCOWCXwCMUCFTGPCNKPQXÚO\¾åKVMGOXRQ
FQD÷XTCVMÚEJUEJQFč#MT¾UPÆJQXÚJNGFWFQQMQNÊ6Q
D[NC0QEMQUVGNčXG5VTCåKUMW (QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

E v a
Přikrylová.
Nahoru do
věže se
jí nechtělo,
vyrazil
tedy

Výstup pod zvony i tiché obdivování

5MX÷NQWCVOQUHÆTWXMQUVGNGUXCVÆJQ%[TKNCC/GVQF÷LGWOQEPKNQX[UVQWRGPÊR÷XGEMÆ
JQUDQTW5EJQNC
Foto: Michal Kadlec
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Bartošová. Kromě kulturního programu
samozřejmě došlo i na komentované prohlídky kostela, kdy se lidé mohli podívat
i do míst, jež nebývají jindy přístupná, ani
při mších.
„Do kostelů moc nechodím, nejsem věřící.
Ale sem na Brněnskou při akci Noc kostelů

Noc kostelù v Konici táhla

„Je to pro nás čest, že náš kostel byl letos
vybrán mezi jediné tři kostely, kam se lidé
v rámci této tradiční akce mohou podívat.
I z tohoto důvodu jsme připravili opravdu
pestrý program, navíc s bohatým pohoštěním,“ sdělila Večerníku Zuzana Bartošová, prostějovská zastupitelka a zároveň
členka farní rady kostela svatého Cyrila
a Metoděje. „Máme zde připravena dvě
kulturní představení. Nejprve vystoupí
náš pěvecký sbor Schola a poté se předvedou naši mladí ministranti, kteří si
říkají Hudba na živo(t). V jejich podání
ale nepůjde jen o církevní písně, ale naopak hodně moderní, a to za doprovodu saxofonu a kláves,“ přiblížila Zuzana

Michal KADLEC

PROSTĚJOV Kostel svatého Cyrila
a Metoděje v Brněnské ulici v Prostějově byl jedním ze tří městských svatostánků, který byl v pátek 12. června
v rámci Noci kostelů zpřístupněn. Večerník při návštěvě zjistil, že se v něm
sešlo více lidí než v kostele hlavním...

V kostele Cyrila a Metoděje =latë hŐeE veÿera"
vládla skvělá atmosféra 8 evanJeltNŢ sEorovë zSĚv

Noc kostelů zahájil krátkým úvodním
proslovem děkan a farář Farnosti Povýšení svatého Kříže Aleš Vrzala. „Vítám
všechny na letošní Noci kostelů a na
úvodní večerní mši svaté,“ pozdravil se
farář s návštěvníky, kteří kostel Povýšení
svatého Kříže tentokrát zaplnili jen střídmě. Na zahájení Noci kostelů totiž přišly
jen necelé tři desítky hostů. Slavnostním
projevem je uvítal také primátor Prostě-

Michal
KADLEC

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

jova. „Já osobně vyznávám Noc kostelů
v několika rovinách. A dovolte, abych
zmínil ty dvě hlavní. První je příležitost
i pro ty, kteří naše svatostánky nenavštěvují často. Přijít a přemýšlet o životě, co
k němu potřebujeme, a možná vzpomínat i na své blízké. Vidím sám na sobě,
kdykoliv přijdu do těchto míst, že na ně
pohlížím s obrovskou pokorou. Druhou rovinou je skutečnost, že právě při
Noci kostelů můžeme vidět věci, které
v průběhu roku ani nemáme možnost
spatřit. Toho všeho si já nesmírně vážím
a jsem rád, že letos můžeme Noc kostelů zahájit už po jedenácté,“ řekl František
Jura.
Po více než hodinové mši svaté došlo
v hlavním prostějovském kostele i na

PROSTĚJOV Tradiční Noc kostelů si uplynulý pátek užili všichni
ti, kteří si chtěli prohlédnout zpřístupněné svatostánky. Letos jich
nebylo moc, organizátoři oblíbené akce po koronavirové krizi otevřeli jen část kostelů pro veřejnost. O to více zamrzela mnohem
nižší účast návštěvníků, než bylo v minulosti zvykem. Slavnostní
zahájení se uskutečnilo opět v hlavním prostějovském kostele
Povýšení svatého Kříže, kde se proslovu ujal primátor Prostějova
František Jura. Nechyběly ani komentované prohlídky za režie
studentů Střední odborné školy podnikání a obchodu a tradiční
projížďky v historickém kočáře s koňským spřežením.

Novým koučem prostějovských
Sváteční program zahájili
primátor Jura a děkan Vrzala
hokejistů bude Jiří Šejba
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Pokud se nestane nic nepředpokládaného či fatálního (například druhá vlna epidemie
koronaviru), tak základní část
odstartuje v sobotu 12. září.
A hokejisty LHK Jestřábi Prostějov čeká na úvod domácí
utkání se Slavií Praha. Hned
vzápětí přijde na řadu první
z nejtřaskavějších derby nové
sezóny proti přerovskému arcirivalovi, a to 14. 9. na ledě
Zubrů.
Novinkou prvoligového losu je
to, že vždycky před reprezentační přestávkou se bude hrát
v pátek a v neděli, což byly pro
druhou nejvyšší soutěž u nás
dosud zapovězené dny (kromě play-off). Otázkou zůstává,
nakolik se budou moci zaplnit
hlediště diváky, kolik vláda ČR
pustí na zimní stadiony fanoušků vhledem k vývoji nákazy
covid-19.

Marek SONNEVEND

PROSTĚJOV Nedlouho po
rozhodujícím zasedání Výkonného výboru Českého
hokeje, na kterém byl schválen hrací systém příštího
ročníku tří nejvyšších tuzemských soutěží dospělých,
spatřilo světlo světa i rozlosování Chance ligy mužů ČR
2020/2021.
-1.1 UQDQVC\¾ąÊ  2TQUV÷LQXt5NCXKC2TCJC
-1.1 RQPF÷NÊ\¾ąÊ 2ąGTQXt2TQUV÷LQX
-1.1 UVąGFC\¾ąÊ  2TQUV÷LQXt$GP¾VM[
-1.1 UQDQVC\¾ąÊ -NCFPQt2TQUV÷LQX
-1.1 UVąGFC\¾ąÊ  2TQUV÷LQXtiWORGTM
-1.1 UQDQVC\¾ąÊ ,KJNCXCt2TQUV÷LQX
-1.1 RQPF÷NÊ\¾ąÊ  2TQUV÷LQXt2QTWDC
-1.1 UVąGFC\¾ąÊ -CFCÿt2TQUV÷LQX
-1.1 UQDQVCąÊLPC 2TQUV÷LQXt·UVÊ
-1.1 UVąGFCąÊLPC 5QMQNQXt2TQUV÷LQX
-1.1 UQDQVCąÊLPC XQNPQ
-1.1 UVąGFCąÊLPC 2TQUV÷LQXt-QNÊP
-1.1 UQDQVCąÊLPC 8UGVÊPt2TQUV÷LQX
-1.1 RQPF÷NÊąÊLPC  2TQUV÷LQXt*CXÊąQX
-1.1 UVąGFCąÊLPC (TÚFGM/ÊUVGMt2TQUV÷LQX
-1.1 UQDQVCąÊLPC  2TQUV÷LQXt6ąGDÊé
-1.1 UVąGFCąÊLPC 8TEJNCDÊt2TQUV÷LQX
-1.1 R¾VGMąÊLPC  2TQUV÷LQXt%JQOWVQX
-1.1 PGF÷NGNKUVQRCFW .KVQO÷ąKEGt2TQUV÷LQX
-1.1 RQPF÷NÊNKUVQRCFW 5NCXKC2TCJCt2TQUV÷LQX
-1.1 UVąGFCNKUVQRCFW 2TQUV÷LQXt2ąGTQX
-1.1 UQDQVCNKUVQRCFW $GP¾VM[t2TQUV÷LQX
-1.1 RQPF÷NÊNKUVQRCFW 2TQUV÷LQXt-NCFPQ
-1.1 UVąGFCNKUVQRCFW iWORGTMt2TQUV÷LQX
-1.1 UQDQVCNKUVQRCFW  2TQUV÷LQXt,KJNCXC
-1.1 UVąGFCNKUVQRCFW 2QTWDCt2TQUV÷LQX
-1.1 UQDQVCNKUVQRCFW  2TQUV÷LQXt-CFCÿ
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CHANCE LIGA 2020/21 – JÍZDNÍ ØÁD JESTØÁBÙ V ZÁKLADNÍ ÈÁSTI

Další zajímavou posilou pro Jestřáby je Aleš Sova. Tento
obránce se narodil 24. září v Brně. Tam také s hokejem začínal, do již tehdy extraligového mančaftu se ale prosadil
minimálně. Zato v nižších soutěžích si vytvořil dobré jméno. 184 centimetrů měřící a 87 kilogramů vážící hráč toho

Prostějov a neznámá destinace? Pro Daniela Vachutku ne.
Sedmadvacetiletý útočník odehrál v ročníku 2019/2020
za Prostějov pět zápasů a zapsal skvělých šest bodů (2+4).
V uplynulých čtyřech letech Vachutka hrál zejména 2. ligu,
k prvoligovým zápasům „přičichl“ pouze v Prostějově

nemálo odehrál třeba v Havlíčkově Brodě a představil se
také v Prostějově, naposledy v sezóně 2015/2016. Nejdéle
však působil ve Znojmě – čtyři sezóny. Sova je ale hokejovým světoběžníkem, za svou kariéru stihl hrát v USA,
Dánsku, Itálii a ve Francii. V minulé sezóně se ale vrátil do

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

Znojma, kde „udělal“ velmi solidních 17 bodů.
Aktuálně se stal pátým obráncem na soupisce Jestřábů.
Dá se ale očekávat, že jej v případě jeho obvyklé výkonnosti neminou první dvě pětky. „Loni patřil k top obráncům Znojma, to je pro nás důležité. Je navíc v ideálním
věku a ke všemu pochází z Moravy, nemá to sem daleko,“
poznamenal an jeho adresu Jiří Vykoukal na jeho adresu.
Zmínil i cestovatelského ducha Aleše Sovy. „V Prostějově
už dříve působil, pak se ale vydal do světa,“ poznamenal
Vykoukal. Vzhledem k dosavadní kariéře Aleše Sovy se
dá čekat, že na Hanou přinese znalost více podob hokeje – žádný z jeho současných spoluhráčů tolik sportovně
necestoval.

,GUVą¾DKJN¾UÊPQXÆJT¾éGRQUÊNKVLGOCLÊFXC\MWwGPÊDQTEKMVGąÊ
WåPC*CPÆJT¾NK
Foto: internet

Nejčtěnější regionální
periodikum chystá
inovaci svého webu

PROSTĚJOV Zažil řadu extraligových sezón, ale také finský a německý
hokej. Jako trenér toho za sebou taky nemá málo – působil jako hlavní trenér Pardubic nebo Mladé Boleslavi, dlouhá léta působil v Polsku. V posledním roce pak své jméno spojil s celkem China Golden Dragin, který
hrál třetí nejvyšší českou soutěž. To je profil nového trenéra Jestřábů Jiřího Šejby. Zkušeností má věru na rozdávání včetně těch reprezentačních
– hned třikrát se mu na krku houpala medaile ze světového šampionátu.
Nyní má ale Šejba před sebou novou a opět velkou výzvu, a sice dostat pod
kůži tým, k němuž přišel těsně před zahájením letní přípravy a který navíc
během jara a léta prochází velkými změnami.
ka Vykoukal, jestli bych měl zájem.
EXKLUZIVNÍ
Říkám mu: ‚Podívej se, s Čínou je
rozhovor
to špatné, můžeme si promluvit, potom se uvidí.‘“
pro Večerník
yy Rozmýšlel jste se dlouho, jestli
Michal
do toho jít?
SOBECKÝ
„Tak u čínského projektu je to špatné,
yy Jak jste se ocitl v Prostějově?
tam je vše do konce srpna zavřené. Čes„Je to asi čtrnáct dní. Zavolal mi Jir- ký hokejový svaz tedy kooperaci zrušil.

Možná by mohla hrát dvacítka ligu juniorů a tím pádem to hasne. Museli bychom na tom teď pracovat. Když se ale
vše zavřelo a dělali bychom pro to něco,
když není jasné, co bude… Tak to prostě padlo. Nevím, jestli je nějaká možnost to udělat. Bude se o tom mluvit
začátkem září. Z toho pohledu je člověk
zvyklý se točit kolem hokeje – má rád
tu práci, hodně mu to chybí. A navíc je
to úplně jiná práce, s fakt dobrými hokejisty. Ať už v Polsku, nebo teď. Ale de
facto jsem rád za každou práci. Protože
mě prostě baví.“
yy Co vás přesvědčilo?
„Hlavně to, že Jirku Vykoukala znám
spoustu let. A také to, že dva tři roky
zpět se zde hrál opravdu dobrý hokej.
A jsou zde dobré podmínky. Uvidí-

me. Ale jak říkám, je to hlavně kvůli
Jirkovi Vykoukalovi, to, že ho znám.
Vím, co je to za kluka.“ (usměje se)
yy Jakou chcete týmu dát tvář?
„Tak aby se určitě pohyboval v jiných
pozicích. Musí to být ale odvislé od
všech věcí, které jsou potřeba. Ať už to
je technika, taktiky, typologie hráčů.
Aby se to poskládalo a na ledě fungovalo. Aby i ti fanoušci, kteří přijdou na
stadion, tak aby viděli, že kluci na ledě
do toho dají všechno. Že ta hra má vše,
od A do Z. Že to má hlavu a patu. A i
když prohrají, tak abychom si mohli
říct, že jsme na ledě nechali vše. Jak ale
říkám, nejdůležitější je posunout Prostějov výše.“
yy Prostějov bude mít velmi mladý tým. Berete to jako výzvu navíc?

„Klub to už se zkušenými hráči v minulosti zkoušel a moc spokojenost
nebyla. Nejdříve to fungovalo, později se jim to ale asi moc nevedlo. Tak
určitě v tomhle směru by se dalo s
mladými kluky pracovat jinak. Mohli
by mít dobrou kondici a samozřejmě
horší to bude po stránce taktické. Ale
s tím vším se dá pracovat, že jo. Je to i
taková nová cesta, kterou by se mohlo začít znovu Prostějovu dařit.“
yy Jaká je tedy vaše základní trenérská filozofie?
„Mám tu myšlenku, že když někdo
přijde a dívá se, řekne si: ‚Jo, má to
Foto: internet
hlavu a patu, hrají dobře do obrany,
v útoku to mají srovnané.‘ A je to přijdou, je to o to lepší. Hlavní je,
seštelované jako tým, který maká aby si lidé mohli říct, že to má hlavu
jeden za druhého. Když ty výsledky a patu.“

Jiří Šejba nám poskytl premiérový rozhovor ve funkci trenéra Jestřábů
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a v Přerově. Většinu kariéry strávil v Šumperku, kde také
s hokejem začínal. Tam se v loňské sezóně blýskl skvělými
68 kanadskými body. Daniel Vachutka je 179 centimetrů
vysoký a váží 82 kilogramů.
Například podle sportovního manažera Jiřího Vykoukala
není výška nového útočníka na škodu. „Loni jsme se přesvědčili, že na Chance ligu má. Je to pracovitý a silný hráč
s dobrým přehledem o dění na hřišti. Je sice menší, ale zároveň je to takový štírek, navíc pravák,“ uvedl Jiří Vykoukal
na adresu Daniela Vachutky. Zajímavostí je, že jako mladíček hrál také v mezinárodní MHL za karlovarské Vlky.

Vachutka se vrací ze
Šumperka

PROSTĚJOV Zatímco před měsícem byla soupiska
hokejových Jestřábů téměř prázdná, nyní se každý
týden objevují nové a nové posily. V tom uplynulém
ohlásil klub dvě. A nejde o zcela neznámá jména, fanouškům Jestřábů se oba hráči v minulosti již představili. Na Hanou se totiž vrací obránce Aleš Sova a dále
útočník Daniel Vachutka. Zejména ten druhý je prostějovským divákům dobře známý, Jestřábům totiž
vypomáhal už v uplynulé sezóně. Oba hráči pak mají
ještě jednu věc společnou, u Jestřábů budou formou
ročního hostování.

už (asi) nenávratně minulé časy působení ostřílených hvězd ve službách ptačích
dravců. Na obrázku se totiž skví Tomáš
Divíšek, Tomáš Nouza a Marek Račuk
(zleva), přičemž všichni tři v elhákáčku
po uplynulém ročníku skončili.
Aukce potrvá do pondělka 29. června,
18.00 hodin.
(son)

UŽ BRZY!

PROSTĚJOV Hokejový klub LHK
Jestřábi Prostějov začal na webovém
portálu specializujícím se na sportovní aukce s prodejem hraných dresů
svých plejerů z uplynulé prvoligové
sezóny 2019/20.
A plakát, kterým tuhle akci avizuje, je
dokonalou vzpomínkou na nedávné, ale

poté následuje derby v Přerově jako vzpomínka na exhvězdy

Jestřábi začnou proti Slavii, hned AUKCE hraných dresů

&KDQFHOLJD]Q¿VYĎMORV

Jestřábi dál posilují. Sova hlásí
návrat, Vachutka se chytil
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velmi dobře. A i když předváděli nadále
často nevyrovnané výkony, měl potenciál
a byla vize další spolupráce. Lubina přitom také neváhal a nechal sedět i hráče,
kteří se počítali k hvězdám týmu. Nebál
se hodně sáhnout do sestavy a podobně
jako jeho předchůdce měl občas po ruce
opravdu peprné slovo – nevyhýbal se při
hodnocení slovům jako propadák a další.
Konec Lubiny pak definitivně potvrdil
sportovní manažer Jiří Vykoukal, paradoxně právě muž, kterého Lubina loni na
podzim v pozici hlavního trenéra nahradil. „Ladislav Lubina rezignoval na funkci
hlavního trenéra ´A´-týmu z osobních
důvodů, víc bych to nerad komentoval,“ poznamenal k nečekané rošádě na
trenérské lavičce Jestřábů Jiří Vykoukal.
A jedním dechem dodal, kdo bude místo
Lubiny trénovat. „Novým koučem je Jiří
Šejba. Je to velmi zkušený trenér, dlouho
působil v Polsku. Bude si zprvu muset
s
s

s

s
s
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Otazník se tak logicky zvedl i nad dalším
působením Ivo Peštuky. Bude u týmu
zůstávat? Jak se ukázalo, zde se žádná
změna neudá. „Ano, budu pokračovat,“
potvrdil Peštuka. Na adresu odchodu
Ladislava Lubiny příliš sdílný nebyl.
„Nerad bych to komentoval. Je škoda,
že odchází. Ale co se dá dělat. Je to skvělý
chlap, bude tu chybět,“ vysekl poklonu
Peštuka svému kolegovi.

PROSTĚJOV Jaké jsou nejzajímavější transfery v Chance lize? V dosud oznámených změnách se tentokrát objevila také dvě jména úzce
spjatá s Prostějovem. O odchodu
renomovaného útočníka Jestřábů
Marka Račuka do Kladna jsme už
psali, nyní se ke kapitánovi přidal
gólman Jakub Neužil. Ten strávil

většinu minulé sezóny v Kadani a
teď vyrazil za exkluzivní šancí do
extraligové Sparty Praha!
Dres mění též celá řada dalších kvalitních borců. Například přerovský
brankář Lukáš Klimeš jde do Komety
Brno, jeho oddílový parťák z obrany
Martin Weinhold míří do Karlových
Varů, jiný bek Jan Strejček nabral z Li-

toměřic směr Jihlava. A ve hře se ocitla
i spousta hvězdných útočníků.
Zvučné posily získal Sokolov, kam
zlanařili třeba nejlepšího prvoligového kanonýra Martina Kadlece rovněž
z Litoměřic. Ty přijdou taky o finské
eso Markuse Korkiakoskiho, jenž prý
posílí Porubu. Stejně jako chomutovský Petr Stloukal či zadák Vsetína

yy Takže takový Martin Růžička akorát v
prostějovském dresu…
(smích) „No, trošku, ale jaksi na nižší úrovni.“
yy Vy jste původně hráč Kadaně, hrál jste v
Chomutově. Jaké to bylo působit v týmu, se
kterým se moc nepočítá?
„Když jsem začínal a byl věkově junior, tak
tam bylo ještě poslední předkolo play-off. Dva
roky. A od té doby to bylo buď předposlední,
nebo poslední místo. Furt takhle dole. Určitě
není nic příjemného jen prohrávat. Teď se to
ale poslední sezónu trochu zvedlo, už se vyhrávalo v nadstavbě, stabilizoval se tým. Už se to
dalo. Ale tu předminulou a v první půlce téhle
to bylo hodně špatné. Ještěže se pak sezóna
rozdělila na dvě skupiny. Protože hrát potom
pořád s Budějovicemi a dalšími týmy, to by neMichal SOBECKÝ
bylo příjemné.“
yy Jak byste se představil jako hráč, co od yy Tomu rozumím. Přeci jen je tam jedna
vás fanoušci mohou očekávat?
pozitivní věc možná. V týmu, u kterého se
„Dobře se držím taktiky, jsem spíše před bran- tolik nečeká, dostane mladý hráč více proku a zakončovatel. Nejsem příliš tvořitel hry.“ storu na vyhrání. Vidíte to taky tak?

„U mě určitě, já když nebyl zraněný, hrál jsem
všechno. Většinu zápasů přesilovku, oslabení,
prostě jak kdy. Když jsem ale byl zdravý, měl
jsem kolem dvaceti minut.“
yy Zmínil jste poslední sezónu, že byla lepší. Povedla se ale také vám osobně. Třicet
kanadských bodů není špatný počin. Kam
byste nyní chtěl laťku posunout?
„Hlavně týmově k vítězství. Dva roky za sebou
jen prohrávat nebylo příjemné. A z osobního
hlediska bych chtěl určitě překonat tu minulou
sezónu.“
yy Zároveň jste byl ale mnohem častěji vylučovaný, čím to bylo? Změnil jste výrazně styl
hry?
„Ze začátku jsem byl po zranění, tak jsem trochu
nestíhal, neměl jsem ani žádný přátelák. A pak mi
to naskákalo skrze vyšší tresty, to bylo z frustrace
ke konci sezóny. Naskákaly mi tam během posledních zápasů snad tři desetiminutové tresty.“
yy Přesuňme se do současnosti. Co očekáváte od angažmá v Prostějově?
„Určitě posun v tabulce, že budeme hrát nahoře. Podle kádru to bude hodně vyrovnané, jisté
místo v sestavě nebude mít nikdo. A taky kvalitou
hry. Docela se na to těším, že to tam bude fungovat úplně jinak.“
yy Pro vás to bude první angažmá na Moravě. Co myslíte, bude těžké si zvyknout?
„No, těžko říct. Hlavně to bude první mimo
domov. Tady jsem to měl zajeté, bydlím přímo

v Kadani. Bude to výzva, vařit si sám, všechno.
Jsem na to zvědavý.“
yy Máte před sebou letní přípravu. Je tedy
nějaká část letní přípravy, co fakt nemusíte,
co byste nejradši odhodil a zakopal?
„To je určitě běhání.“
yy Nemáte rád běh?
„Ne. Byť jsem si na něj zvykl, teď poslední měsíc
běhám. Ale klidně bych to vyřadil.“ (smích)

(TCPVKwGM9¾IPGTFQWH¾åGUKRąÊEJQFGOFQ2TQUV÷LQXCXÚUNGFMQX÷RQNGRwÊ8-CFCPKUK\CåKNRąÊNKw
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Foto: internet

Jakub Teper. Zkušený forvard Petr
Kafka, který loni chvíli nastupoval za
LHK, vzal nabídku pražské Slavie. A
ostřílené duo třineckých Ocelářů Jiří
Polanský - Martin Adamský má nově
vypomáhat frýdecko-místecké farmě!
Kompletní přestupový souhrn počínaje magickým 1. květnem najdete
v následujícím přehledu.
(son)

či Kadlec do Sokolova

Neužil do Sparty, Kafka do Slavie
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PROSTĚJOV Hrát v týmu, který se trápí?
Útočník František Wágner (na snímku)
dobře ví, jaké to je. V mužském hokeji totiž
hraje už řadu let za severočeskou Kadaň. A
ta se už tradičně drží na chvostu tabulky.
Nejinak tomu bylo i v uplynulé sezóně, i
když tentokrát alespoň k jejímu konci nebyly výsledky tak špatné. Mohl za to také
třiadvacetiletý forvard, který si připsal 30
kanadských bodů, což je dosud jeho osobní
maximum. Působení v Kadani je ale minulostí, nyní už se soustředí na to, aby dostal
co nejvíce prostoru a herně se posunul v
Prostějově. Novopečený Jestřáb má navíc
před sebou nový a stejně tak velký úkol –
bude se totiž stěhovat přes celou republiku.

Nyní už se bude muset naladit na vlnu Jiřího Šejby, který
bude za posledních pět let
celkem sedmým mužem
ve funkci hlavního trenéra Jestřábů.

jNDWXODWDKHMEHMWHVHY&KDQFHOL]HDQHE9HONÇSĆHVWXS\

Pro mnohé fanoušky může být odchod
Ladislava Lubiny překvapením, pro leckoho i nepříjemným šokem. Trenér za
svého působení sice Jestřáby nedostal
do play-off, nicméně si hráči pod jeho
vedením odpustili (v drtivé většině) debakly a tým fungoval po lidské stránce

Konec?
Osobní dùvody

Pardubice, pro Jestřáby město zaslíbené.
V minulosti na Hané působila řada hráčů z Pardubic, nyní zase východočeské
město zásobuje zdejší klub trenéry. Ladislav Lubina, dosavadní kouč, je původně
z Pardubic. Nyní se ale s Prostějovem
loučí. A povede ho další pardubický rodák – skvělý bývalý křídelník Jiří Šejba,
na kterého nezapomněli ani v České televizi, když v programu vybírali nejlepší
české branky v hokejové historii.

Co bude
s Peštukou?

zvyknout na tuto soutěž,“ řekl. „Je to asi
čtrnáct dní, kdy mi zavolal Jirka Vykoukal,
jestli bych měl zájem. Říkám mu: ‚Podívej
se, s Čínou je to špatné, můžeme si promluvit, potom se uvidí.‘ A slovo pak dalo
slovo,“ usmál se v prvním rozhovoru pro
Večerník někdejší skvělý útočník. A ihned
přidal, že to byla právě osoba Jiřího Vykoukala, která jej zlákala od čínského
projektu v Česku, v němž byl v uplynulé
sezóně zainteresován.

ZÁPASY
ZČ
13 (4-2-3-4)
ZÁPASY
o předkolo 28 (15-1-2-10)
--------------------------------------------------------------------------------------------NEJVÍCE VÝHER V ŘADĚ
4
NEJVÍCE PROHER V ŘADĚ 3
NEJVYŠŠÍ VÝHRA
7:0 (Třebíč)
NEJVYŠŠÍ PORÁŽKA
0:6 (České Budějovice)

jak si vedl trenér ladislav lubina v prostìjovì?
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PROSTĚJOV Tak tohle je PŮVODNÍ
šok! Přestože se v kuloárech zpravodajství
již nějakou dobu nesly určité
pro Večerník
zprávy o osobních problémech Ladislava Lubiny, ve Michal
funkci hlavního trenéra LHK SOBECKÝ
Jestřábi byl teprve nedávno potvrzen a zdálo se, že změna
není na pořadu dne. Nyní však nastal zvrat. Koncem uplynulého týdne Večerník zjistil, že prvoligový tým bude mít
přece jen jiného vládce. Pamatujete? Psal se rok 1985 a silné
Kanadě plné hvězd z NHL naládoval hattrick útočník, který
při jedné z tref projel dokonce celým kluzištěm a zavěsil.
Československo si užívalo opojný úspěch, na domácím
ledě vybojovalo zlato. Byl to Jiří Šejba a právě tento sedmapadesátiletý trenér nyní přebírá prostějovské hokejisty!

hokejistů bude Jiří Šejba

znovu řešit s novým koučem

bylo už takříkajíc na spadnutí, by střídání trenérských stráží ovlivnit nemělo,
pouze se odtajnění jejich jmen časově
o něco odsune. Další následné posily ale
mohou být teoreticky jiné, než bylo zamýšleno pod Lubinou. „Tohle se teprve
uvidí, nechci teď spekulovat,“ podotkl
Vykoukal.
A co zahájení přípravy? „Je pravda, že tohle je potřeba vyřešit co nejrychleji. Abychom my i hráči věděli, co nastane po
tréninkové stránce v nadcházejícím období. Jedna věc přitom je suchá příprava a ta druhá zahájení tréninků na ledě,
což je taky nutné s časovým předstihem
pevně stanovit,“ odtušil Vykoukal.
Momentálně má starostí plnou hlavu
ještě víc než obvykle…
(son)

Novým koučem prostějovských

PROSTĚJOV Dnes měla konečně
začít společná příprava prostějovských hokejistů na novou sezónu
2020/21 a také měly být oznámeny
nové dvě posily hráčského kádru.
Náhlá změna hlavního trenéra uprostřed minulého týdne však tyhle plány hodila do koše...
„Co nejdříve si sedneme s novým koučem Jiřím Šejbou a všechny důležité
záležitosti společně probereme. Je jasné,
že on bude mít nějaké svoje představy,
jež musíme vzájemně sladit a domluvit
se na nejbližších krocích,“ objasnil Večerníku sportovní manažer Jestřábů Jiří
Vykoukal.
Příchod některých plánovaných akvizic do týmu, jejichž oficiální zveřejnění

Pondělí 15. června 2020

téma večerníku

Krkonoše jsou nejstarší český národní
park, sousedí se stejnojmenným národním parkem v Polsku a společně vytvářejí biosférickou rezervaci UNESCO.
Jedná se o místo výjimečné v mnoha
směrech, ověnčené řadou NEJ… Nejvyšší horou nejen Krkonoš, ale i Sudet,
Slezska, Čech, i celého Česka je Sněžka
se svými 1603 m n. m. Rozhodně stojí
za to poznat tento horský celek zblízka,
protože nic podobného jinde v Česku
nenajdete. Skalnaté hřebeny, ledovcové
kotle, údolí plná lesů a kamení, upravené stezky pro pěší i cyklistické výlety,
vodopády, horské louky a spousty skvě-

Krkonoše

řadí mezi nejvyhledávanější cíle
turistů a cestovatelů z celého světa,
tak proč si jednou neudělat dovolenou v tuzemsku taky? Přesvědčte
se sami, že Česko je zemský ráj, a to
nejen na pohled! Máme nádhernou
přírodu, nejhustší koncentraci hradů a zámků na světě i krásná jezera,
řeky a pískovny ke koupání a také
majestátní hory. Stačí se jen rozhodnout, kam zamíříte a můžete se těšit,
jak vás naše země překvapí.
Ať už toužíte lézt po horách, procházet se po loukách, koupat se v řekách
či lomech, relaxovat v lázních, popíjet
víno ve sklípku, objímat stromy v lesích, nebo šlápnout do pedálů, určitě si
vyberete. Jak hlásá jeden známý slogan
– „Česko je prostě země plná příběhů“.
Záleží jen na vás, kam se budete chtít
vydat, pár tipů vám teď v následujících
řádcích poskytne Večerník.

Region s největším počtem slunečných
dnů v ČR, to už je jeden z důvodu, proč
se na jižní Moravu vydat. Navíc tam stojí nejznámější funkcionalistická stavba světa, najdete tam místa podobná
Toskánsku i Provence. Metropolí jižní
Moravy je Brno, ale byl by cestovatel-

-LzQÉ0RUDYD

Hory a lesy, krásná příroda a spousta
aktivit a nápadů pro celý rok – to jsou
hlavní důvody, proč se jezdí do Beskyd.
Vydejte se kolem výhružné sochy boha
Radegasta na bájnou horu Radhošť,
v podhůří pak navštivte Kopřivnici, půvabný Štramberk přezdívaný „Valašský
Betlém“ anebo hrad Hukvaldy. Určitě
si nenechejte uniknout ani Lysou horu,
nejvyšší vrchol Beskyd – 1 323 m n.
m., kterou uvidíte už zdálky. Na vrchol
vede několik tras včetně naučné stezky
a silnice vhodné pro cyklisty.

Beskydy

Jeseníky s podhůřím jsou horským rájem s mnoha přírodními, historickými
i technickými poklady. Jádrem oblasti
je nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník, který spolu s Rychlebskými horami, Králickým Sněžníkem a Nízkým
Jeseníkem tvoří takzvanou Jesenickou
oblast. V létě tam najdete stovky dobře
značených tras jak pro pěší, tak pro cykloturistiku.

Jeseníky

lých vyhlídek – tak vypadají nejvyšší
české hory Krkonoše. A kdo nechce
šlapat do kopců, ten si určitě najde
spousty zajímavých míst v podhůří.

UŽ BRZY!

Krušné hory nabízejí mnoho přírodních krás, zajímavých letních i zimních
turistických cílů a památek. Pohoří se
táhne v délce 130 km od Plesné až k Tisé
na Děčínsku, nejvyšší horou je Klínovec
– 1244 m n. m. Málokterá oblast Česka
je tak romantická a tajemná jako Krušné
hory (dříve nazývané Rudohoří). Vonící
lesy lákají k procházkám a výletům pěšky
i na kole. Pohraniční pohoří je lemováno
turistickými stezkami a cyklotrasami.

.UXvQÅKRU\

a teplých jezer s průzračně čistou vodou.
To, že je Šumava turistickým rájem, je
pravdou a kdo má v oblibě procházky,
túry a toulky, by to měl zkusit.
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Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte

Vysočina vypadá jako idylický obraz
venkova: oblé kopce, hluboké lesy, rozlehlé louky, rybníky, potoky klikatící se
skrz údolí a cesty lemované alejemi. Najdete tam také celou řadu historických
měst, kostelů, muzeí, technických památek a pozoruhodných míst, z nichž
tři jsou zapsána v seznamu UNESCO.
Dvě nejnavštěvovanější místa Kraje
-L]HUVNÅKRU\
Vysočina objevíte v krajském městě
Jihlavě, jde o místní zoologickou za- Jizerské hory jsou nejsevernějším česhradu a aquapark Vodní ráj. Třetí místo kým pohořím. Jejich východní část
zasahuje na polské území a dále navapak patří zámku v Telči.
zuje na Krkonoše, na západě sousedí
hXPDYD
s Lužickými horami. Nejvyšší vrchol
Šumava nabízí jedinečné podmínky české části hor je Smrk – 1124se
m už
n. za pár dnů...
k prožití dovolené plné zážitků. Můžete m. Území bylo v roce 1968 vyhlášeno
se kochat přírodou nebo třeba vyzkoušet chráněnou krajinnou oblastí o rozloze
meze svých možností. Ať už se rozhodne- 368 km2. Ještěd s televizním vysílačem,
te proniknout do fascinujícího světa hor rašeliniště, lesy a horské louky, to jsou
po svých, nebo se tam pohodlně vyvézt hlavní lákadla Jizerských hor. Na ně
lanovkou, čekají vás nezapomenutelné a mnohem více se můžete v Jizerských
zážitky z objevování sytě zelených lesů horách těšit.

9\VRÄLQD

ský hřích nepoznat také Moravský kras
a jeho tisíc jeskyní, Lednicko-valtický
areál, vinařské Znojemsko a Slovácko.
Na seznamu UNESCO figuruje nemálo místních památek. Třeba brněnská
vila Tugendhat, Lednicko-valtický areál přezdívaný „Zahrada Evropy“.

Většina z nás řeší svou dovolenou s předstihem
několika měsíců. Letos nám ale koronavirus a následná omezující nařízení vlády situaci dost zkomplikovaly. Nicméně opatření
už se uvolňují a je na čase si co nejrychleji vybrat ideální destinaci
pro letošní léto. Otázkou je, zda chcete zůstat v České republice, nebo vás lákají pláže a moře. Ať už se rozhodnete jakkoliv, měli byste
vědět vše, co je potřeba, aby vaše dovolená proběhla k vaší maximální spokojenosti. Dnešní tematická strana PROSTĚJOVSKÉHO
Večerníku vám pomohou s volbou místa, ale také upozorní, s čím
v rámci letošní dovolené musíte počítat.
Texty připravila: Eva Reiterová
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návrat, Vachutka se chytil

ǀǌŽƌĞŬ͗220 ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starších 15 let
realizĂĐĞ͗ƐŽĐŝĄůŶşƐşƚĢ

Hned ƉƌŽēƚǇƎŝǌ deseti
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽ bude
letošní cílem
ŽĚƉŽēŝŶŬƵ ƚƵǌĞŵƐŬŽ͕
ĚĂůƓşƚƎŝƐĞũĞƓƚĢ
ŶĞƌŽǌŚŽĚůŝ ĂũĞŶƚƌŝŽ
ŵşƎşǌĂŚƌĂŶŝĐe.

Chystáte se na
dovolenou ƉŽĞƐŬƵ?

Události posledních týdnů vrátily
našince k toulkám českou krajinou
a většina plánuje doma strávit i čas
dovolených, v neposlední řadě si
oproti předchozím rokům rodiny
vyčlenily na dovolenou nižší rozpočet. Česká republika se ne nadarmo

KONEC! .7$+0#0'è'-#0ö1217i6ª ,'56Ą$;

Další posily a plán týmové
přípravy LHK? Vše se bude

lední hokej

20061110944
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servis pro ženy

Milé čtenářky
a milí čtenáři,

vítám vás v květnovém
vydání naší rubriky.
I když máme teplé a letní měsíce před
sebou, nadále
utužujme imunitu, uberme
stresu a přidejme na
radosti.
Teď už ale
k tomu,
co jsem si
pro vás připravila. Dnes
si můžete přečíst o tom, co ovlivňuje tenké
střevo, koho jsme vybrali do
narozeninového dílu seriálu
PROMĚNA IMAGE, k dispozici jsou opět zdravotní cviky
a nechybí samozřejmě ani recept na něco dobrého.
Dny plné zdraví a radosti
přeje Aneta Křížová.

Motto na tento týden:
„Kdo věří, není nikdy sám.“
Benedikt XVI.
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ODDECHOVÝ ÈAS

rady a tipy...

CVIČENÍ

#PCN[\WLGVGUKVWCEGCLUVGPCFO÷TP÷EVKå¾FQUVKXÊ" PRO TĚLO
Již řadu let se zde čas od času
dozvíme něco o tradiční
čínské medicíně. A jelikož jsme do této oblasti
dlouho nezabrousili, tak
se podíváme, který orgán je pro tento měsíc
nejslabší a jak se na
něj zaměřit. V červnu věnujte zvýšenou
pozornost tenkému
střevu. V rámci orgánových hodin, které vycházejí z čínské astrologie, má
tenké střevo nejvyšší aktivitu odpoledne mezi
třináctou a patnáctou hodinou, v tuto dobu ho
můžete posilnit nebo mu pomoci odlehčením,
zatímco nejnižší energii, tedy nejslabší, má
v noci v době mezi první a třetí hodinou.
Tenké střevo je obvykle dlouhé 6 až 7 metrů
a je tvořeno dvanáctníkem, lačníkem a kyčelníkem. Bolesti pod žebry, žaludku, průjmy akutní
i chronické, nadýmání, kručení v břiše, i když
není hlad, můžou patřit k projevům oslabeného
tenkého střeva. Pokud trpíte na nervozitu před
cestou, setkáními, zkouškami, prací a podobně,
vězte, že průjem, který v těchto okamžicích přijde, je důsledkem tíhy strachu a nesprávného
vyhodnocení situace, tak se toho mysl „zbaví“
právě průjmem. To je však špatně zažitý vzorec,
který ve skutečnosti nic neřeší, naopak nedělá

6#-21<140#<&4#8ª
v tenkém střevě dobrotu. Lze však pracovat na
tom, aby se odstranil.
Celiakie, Crohnova choroba (chronický zánět tenkého střeva) jsou další neduhy spojené s oslabením
tlustého střeva. Svůj podíl na tom má kromě potravy také duševní rozpoložení. Celiakie se může vyskytovat u lidí, kteří nedokáží přijmout život, který
žijí, často je napadá, že daný život nechtějí. Je potřeba si v tomto případě uvědomit, že to, co prožíváme,
je dobré, má hlubší smysl a slouží jistému „vyššímu
účelu“. Lidé, kteří bojují s Crohnovou nemocí, se
cítí nebo cítili být dlouho přehlíženi, dostává nebo
dostávalo se jim pocitu, že je nejbližší okolí z nějakého důvodu nepřijímá. Často mají pocit, že musí
všechno zvládnout sami a v některých situacích
neberou ohledy na ostatní. Crohnova nemoc je má
právě ozdravit, jelikož prostřednictvím uvědomění,
správné morálky, jednání a kázně – umírněnou stravou se jim podaří ozdravit tělo i duši.
Stav tenkého střeva můžeme poznat například
tmavými skvrnami na nehtech. Ty upozorňují na
tvoření vředů, bílé skvrny na nehtech pak ohlašují, že
se v zažívacím traktu vytvářejí hlenové či tukové usazeniny. Stav tenkého střeva lze rozpozorovat i podle
vnitřní a střední části spodního rtu. Zduřelý nebo
předsunutý spodní ret může vykazovat uvolněnost
střeva, což vede k jeho nepravidelné činnosti.

Zrcadlem našich orgánů je i obličej. Konkrétně spodní část čela zrcadlí stav tenkého střeva.
Pokud je toto místo narušeno akné, vyrážkami,
jizvami apod., je znát, že tenké střevo není ve své
kondici. Oslabení tenkého střeva se hlavně projevuje zažívacími problémy, bolestmi páteře, ztuhlostí
v oblasti paží, bolestí v zadní části ramene, výskytem
plísní a samozřejmě bolestmi v břiše.
Lidé s nemocným tenkým střevem jsou k sobě příliš
kritičtí, nadměrně ctižádostiví, neúměrně analyzují
sebe i veškeré okolí. Stav tenkého střeva lze zlepšit
mnoha způsoby. Můžete vyzkoušet vydávání zvuku
háá, což je mimochodem velice účinné na zmírňování zlosti. Jeho vibrace dovede uklidnit srdce a reguluje právě tenké střevo. Pro provedení zvuku otevřeme
zeširoka ústa a vytvoříme zvuk háá. Špičkou jazyka se
přitom mírně opíráme o vnitřní stranu dolních zubů.
Co se týče kamenů, tak pozitivní vliv na funkci střev
a související žlučník a dvanácterník má citrín, obsidián
a čaroit. Tenkému střevu prospěje lehké jídlo v pravidelných intervalech, ale pozor na pozdní večeře, výborný je ajurvédský čaj Shunthi, čaj z čekanky, zelený ječmen či speciální kúra na tenké střevo od firmy Naděje.
A co hlavně, vyhýbejte se stresu, není to žádná fráze,
ale fakt, který velkou měrou ovlivňuje náš zdravotní
stav. Pokud jej zrovna prožíváte, začnete okamžitě
dýchat tak, že nafukujete břicho.
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Tak jsme se konečně dočkali. Od dubna z důvodu pandemie koronaviru
a přísných vládních opatření odkládaná proměna je tady. A k tomu nás čeká
velká sláva. Přede dveřmi je totiž díl,
který rámuje pátý rok existence seriálu PROMĚNA IMAGE PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který nemá
v jiných regionálních médiích obdoby.
Po tříměsíční pauze se tak můžeme
opět se vší vervou pustit do další práce.
Čeká nás čtyřiapadesátá změna další
z žen, na kterou se usmála se paní Štěstěna. Komu uděláme radost tentokrát?
Jak je za pětileté období všeobecně již
dost dobře známo, neměníme jen vizáž,
ale pracujeme také na zdravém sebevědomí, snažíme se dodat hlavně radost,
novou jiskru do života a splnit nenaplněné sny. Premiantkou pro měsíc červen
se stala Miluše Piskovská z Dobromilic,
která se přihlásila již v únoru, a to osobně.
Stejně tak se můžete hlásit i vy, stačí navštívit redakci Večerníku v prostějovské
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ulici Vápenice 19, no a od toho už je jen
pomyslný krůček k proměně vaší image.
Na místě vás vyfotíme a zařadíme mezi
další zájemce.
Volba narozeninové vítězky měl však
háček. Když byla podle fotek a přihlášky paní Miluše vybrána, zbývalo této
dámě již jen zavolat a oznámit jí, že se
stala vítězkou. Jenže, od února uplynula
poměrně dlouhá doba, šotek se vloudil
a paní Piskovská nám na sebe nenechala
v redakci kontakt. A tak jsme se museli
pustit do pátrání. Přes několik ochotných
lidí v Dobromilicích se vše podařilo, spojení jsme získali a konečně tak mohli paní
Miluši sdělit radostnou novinu.
„Vy jste mě vybrali? To jsem šťastná,
splní se mi konečně sen. Budu mít dodatečný dárek k narozeninám, které
jsem v době koronaviru nemohla oslavit. Tak to se moc těším. A já jsem vám
zrovna chtěla volat, protože jsem četla,
že PROMĚNA IMAGE zase poběží,
uvědomila jsem si, že jsem vám nedala

na sebe telefonní číslo,“ zaznělo hned na
úvod telefonického rozhovoru.
„Jedním z důvodů, proč se hlásím, je totiž
i to, že jsem v březnu slavila šedesát let,“
zopakovala Miluše Piskovská. „A proto
bych chtěla změnit svůj vzhled právě ve
vaší proměně. Také chci překvapit svou
rodinu a přátele mým novým vzhledem
k lepšímu. Od mládí se se mnou život nemazlil, starala jsem se sama o tři děti a nebyl čas, abych se mohla věnovat svému
vzhledu a zevnějšku. Celé dlouhé roky
jsem tak stále stejná a teď je, myslím, nejvyšší čas udělat velký krok,“ zaznělo dále
v přihlášce paní Piskovské.
Mezi záliby červnové vítězky patří příroda a hlavně zahrádka. „Již deset let jsem
ve výboru místního ČSZ, ráda čtu a luštím křížovky,“ prozradila nám na sebe
Miluše Piskovská a doslova šokovala
tím, že její maminka se ve svém pokročilém věku přihlásila do pořadu Tomáš
Arsov v akci a v lednu se zúčastnila proměny vysílané v televizi. „A právě díky

tomu jsem dostala odvahu přihlásit se
do vašeho projektu, abych prošla také
změnou své vizáže. Přeji si, abych se cítila lépe a zvedlo se mi sebevědomí, které
mi docela chybí,“ zakončila.
„Naší červnové vítězce mohu slíbit,
že se má na co těšit, kromě nového vzhledu ji čeká zážitek na celý
život a zároveň tým plný profesionálních, ale moc fajn lidí. A vy
všichni se již příští týden můžete
těšit na to, jak narozeninová proměna dopadla,“ vzkazuje Aneta
Křížová, patronka projektu.
Narozeninový díl najdete
v příštím tištěném vydání
PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.
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V tomto okénku se
budeme již po šestašedesáté společně
věnovat různým harmonizačním,
relaxačním, ale také posilujícím či
rehabilitačním a kompenzačním
cvičením. K tomu, abychom předešli bolestem zad, kloubů, blokádám a dalším nešvarům, je potřeba pravidelný pohyb. Pokud však
již k nějakému narušení v oblasti
zad, páteře, kyčlí dojde, je potřeba
se problematické partii pravidelně
věnovat. Dnes se zaměříme na posílení celého těla, koordinaci, zvýšení kondice a také na skákání přes
švihadlo, díky kterému se zhubne
a zpevní celé tělo.
1. Před vlastním cvičením je potřeba
rozproudit krevní oběh, zvýšit tep
a prohřát celé tělo, rozcvička by měla
předcházet úplně každému cvičení.
Pustíme si nějakou oblíbenou hudbu, vezmeme švihadlo a postavíme
se rovně (viz.
foto). Nyní se
od břicha začneme pomalu
nadechovat.
Dech postupuje směrem od
břicha do žeber, kde máme
pocit, že se
žebra otevírají
do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
2. Následně začneme pomalu skákat,
není důležité skákat vysoko. Ze začátku skáčeme pomalu a postupem
času zvyšujeme náročnost. Skáčeme
vzpřímeně a pohyb švihadla vychází
ze zápěstí (viz. foto). Doba skákání
by měla být nejméně 3 minuty, poté
můžeme postupně prodlužovat. Skáčeme 1 až 2x denně, pokud možno
každý den. Tělo se nejen posílí a nabere na svalech nohou, zadku, břicha, zad a rukou, také se zlepší koordinace, zvýší se kondice a efektivně
jdou dolů přebytečná kila.
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VŠECH DOSAVADNÍCH TŘIAPADESÁT DÍLŮ
PROMĚNA IMAGE OD PROSTĚJOVSKÉHO
VEČERNÍKU NAJDETE NA INTERNETOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW.VECERNIKPV.CZ,
KDE NECHYBÍ ANI VIDEA A FOTOGRAFIE.
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3. V dalším cviku si sedneme do tureckého sedu (viz. foto). Nyní se od
břicha začneme
pomalu nadechovat. Dech postupuje směrem od
břicha do žeber,
kde máme pocit,
že se žebra otevírají do široka, dech
však nezastavujeme, ale postupuje
stále směrem nahoru. Pak pomalu
vydechneme.
4. 4. Nyní uchopíme švihadlo a upažíme a budeme ruce se švihadlem
posunovat za hlavou nahoru a dolu,
stahujeme lopatky, bradu máme
zasunutou a sedíme rovně. Veškerý
pohyb jde z ramen (viz. foto). Cviky
na posílení zad a rukou provádíme
dvacetkrát za sebou, pokud možno
každý den. Následně se uvolníme
a provedeme protažení.

20061210945

Postup

Tento a další chutné recepty naleznete v časopise Vařečka č. 6/2020 - Bublaniny a koláče, který vychází ve čtvrtek 18. června.

Dnes jsme účinně posilovali kompletně celé tělo, po měsíčním cvičení
těchto cviků budete u vody hvězda.
A já už se zase těším na příště!
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Michal SOBECKÝ
PLUMLOV Slavné osobnosti se chystají na Hanou! V Plumlově hned tři výteční sportovci podpoří
děti v pohybu, tudíž už na podzim tak školáky čeká velmi zajímavá návštěva. Zatímco Ptení si před
časem mohlo užít přítomnost třeba lyžaře Ondřeje Banka, v případě Plumlova půjde o jiná tři esa.
„Žáci si užijí Olympijský trénink se slavným sportovcem přímo ve škole. Základní škola Plumlov byla
jednou ze čtrnácti škol, kterou sportovci pro Olympijské tréninky projektu Sazka Olympijský víceboj
vylosovali,“ prozradil Večerníku Lukáš Šonský, PR manažer Sazka Olympijského výboru.
A kdo tedy děti čeká? Olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, bronzová trojskokanka
z olympijských her Šárka Kašpárková a jedna z nejlepších tuzemských basketbalistek Ilona Burgrová!
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Kdo bude novým králem či královnou? <O÷PCXQMTGUG
Anketa Sportovec města Prostějova
2QJ¾TWåPGDWFG
2019 vyvrcholí v pátek!
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zjistili jsme
PROSTĚJOV Kvůli epidemii koronaviru hrozilo, že anketa Sportovec města Prostějova 2019 se
letos nedočká svého obvyklého
vyvrcholení v podobě slavnostního vyhlášení. Organizátoři v čele
s městskou sportovní komisí však
byli trpěliví a díky poměrně rychlému uvolnění zdravotní situace
i vládních opatření mohli z března
odloženému galavečeru stanovit nový termín. Tím je pátek 19.
června od 19.00 hodin, kdy proběhne (stejně jako loni) v Národním sportovním centru Prostějov.
„Mám radost, že jsme po nástupu
nákazy covid-19 nijak nepanikařili,
vyhlášení hned nezrušili a naopak
byli optimističtí směrem k tomu, že
slavnostní večer budeme moci v dohledné době přece jen uspořádat.
Tenhle pozitivní přístup se vyplatil

SONDA
MICHALA
SOBECKÉHO

a na tradiční akci se teď všichni můžeme těšit, což je moc dobře,“ spokojeně konstatoval předseda Sportovní
komise Rady města Prostějova Miloš Sklenka.
Ocenění se v rámci už 16. ročníku
dočkají top jednotlivci i kolektivy
v celkem dvanácti kategoriích:
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.
„Kapacitu galavečera jsme vzhledem
k okolnostem omezili na dvě stovky

pozvaných hostů, kteří budou sedět
přímo na ploše haly. Novinkou je
však pozvánka pro další desítky hostů z řad těch sportovních spolků, jež
se tentokrát mezi oceněné nedostali
a dění budou moci sledovat z V.I.P.
lóže nad úrovní pódia i palubovky
s položeným kobercem. Pro všechny
přítomné každopádně připravíme
roušky, sedět se bude po dvojicích
s rozestupy a dodržíme veškerá hygienická nařízení,“ zdůraznil Sklenka.
Loňský ročník se maximálně vydařil
i zásluhou exkluzivního moderátora
v osobě dlouholetého sportovního
komentátora České televize Petra
Vichnara. „Možná prozradím tajemství, ale pana Vichnara budeme mít
znovu. On má nesmírně distingované vystupování, spoustu zkušeností
i jemný smysl pro humor a také jeho
zásluhou mělo minulé slavnostní

vyhlášení opravdu vysokou úroveň.
Bylo to sice časově trochu delší, ale
příjemnou zábavou a humorem
prodchnuté setkání. Věřím, že totéž
se nám povede i tentokrát,“ přál si
Sklenka.
Logickou snahou je mít pro páteční
večer v Národním sportovním centru Prostějov osobně přítomných
co nejvíc z dekorovaných laureátů.
„Tohle samozřejmě zkoušíme zajistit
v rámci možností na maximum. Ve
spolupráci s marketingovou agenturou TK PLUS tradičně chystáme
i předání charitativního šeku a všem
hostům hlavně přejeme co nejhezčí
zážitek,“ doplnil Miloš Sklenka s tím,
že favority nelze předjímat a seznam
pro jednotlivé kategorie se oproti minulým letům nevypracoval.
„Nechte se překvapit,“ pousmál se.
(son)

PROSTĚJOV Necelé dva týdny
chybí do deadlinu odevzdání přihlášek do fotbalových soutěží.
Příští čtvrtek 25. června by tak
mělo být jasné, kdo a kde bude
hrát, které týmy případně skončí. Kromě toho, že by do nového
ročníku mělo nastoupit sloučené
mužstvo Výšovice-Skalka, však
chystá Okresní fotbalový svaz ještě jednu pořádnou změnu.
Jednou ze součástí soutěžních ročníků je již tradičně Pohár OFS Prostějov. Ten by měl doznat razantních
změn, které budou mít za úkol přivést do tohoto klání více oddílů. Důvod, proč se okresní fotbalový svaz
rozhodl sáhnout po změně, je nasnadě. Jak totiž v nedávné minulosti Večerník upozorňoval, počet účastníků
v poháru stagnuje, případně klesá.

KORONAVIRUS NA SPORTOVIŠTI?
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SOUPISKA SE PLNÍ. SLÁVA!

Zjevně takto uvažují politici a vysocí státní úředníci. Mnoho oblastí se postupně daří posouvat zpět
do normálních kolejí, ve světě sportu to ale drhne.
Zatímco tak i v kině se až na roušky a dezinfekci
diváci mohou těšit na brzký návrat k předkoronavirovému stavu (o obchodních centrech stále
vystavených útokům nakupujících ani nemluvě),
sportovci nadále nemají na růžích ustláno.
Na sportovištích je povolen jen velmi omezený
počet diváků. A sport tak trpí. Hráči si museli
sáhnout na platy, kluby pak s napětím sledují, zda
se od nich podporovatelé nezačnou odvracet. Při
pohledu na věčně plné hypermarkety a obchodní
centra, kde se často počet nakupujících hravě vyrovná počtu povolených diváků nebo ho i překoná, je to pro oddíly frustrující…
Fanoušci si tohoto nepoměru začínají všímat.
A bouří se. Odmítají další zákazy stejně tak odmítají další plány hygieniků. Ti totiž nadále pracují
s verzí, že by se plošná opatření (vzdor nedávnému ujištění premiéra Babiše) vrátila na podzim.
Což by nepochybně mezi prvními znamenalo
opětovný konec soutěží. Na internetu už dokonce zazněl názor, že by se ultras všech fotbalových
klubů měli sejít a (zatím slovně) dát podobným
návrhům co proto.
Ve sportovní veřejnosti to zkrátka vře. A je nyní na
politicích, aby dostatečně vysvětlili další případné
utahování šroubů na stadionech.

Florbal, sport současnosti. A budoucnosti? Jak kde.
Olomoucký kraj je z hlediska „florbalovosti“ zhruba
v republikovém průměru ať už v počtu klubů, nebo
v počtu sportovních hal vhodných na tento sport.
Přesto je zde jedno velké „ale“. Florbal v kraji sice
má svou tradici a několik klubů oslavilo na florbal
slušné druhé kulatiny. Nicméně sport v některých
oblastech strádá. Zejména právě ve vývoji počtu
klubů. Ten se průběžně mírně snižuje. Nyní v červnu 2020 přišel ale pořádný sešup. Do soutěží pro
další ročník nepřihlásily ani jedno mužstvo hned
čtyři kluby. V celém kraji jich tedy zbylo pouze devatenáct.
Když se na tuto skutečnost podívá člověk blíže,
podle očekávání zjistí, že šlo o malé kluby. Ve třech
případech (Stars Olomouc, Kojetín a Náklo) s pouze jedním družstvem. Nicméně v případě Vikýřovic
se jednalo o zajímavý a ambiciózní projekt. Zde se
klub snažil hodně pracovat s mládeží a herní zlepšení bylo znát.
Proč ale ten nadpis? Je to prosté. Konec klubů je
z různých důvodů: ztráta sportoviště, nezájem
nebo „vymření“ členské základny. Někdy ale taky
peníze a podpora. Ta ze strany unie není úplně ideální. Česká florbalová unie sice vypisuje nejrůznější
programy podpory. Na drtivou většinu z nich však
pohříchu dosáhnou jen větší kluby. Na ty drobné se
jaksi zapomnělo. A ani to rozšíření florbalu zrovna
dvakrát neprospívá.

Jestřábi se zdáli po sezóně v agónii. Nízký rozpočet, nesplněné předsezónní ambice. A následný
konec prakticky celé obrany i největších hvězd
Tomáše Divíška a Tomáše Nouzy. Klub na tom
byl prostě bledě.
Zdá se však, že to nejhorší už mají Jestřábi za sebou. K myšlence svádí pohled na soupisku. Zatímco před měsícem byl velmi smutný – nacházela se na ní s bídou desítka hráčů – nyní už se
přeci jen ledy hnuly. Za poslední týden přibyli
čtyři hráči, jde přitom o plejery mající klubu co
nabídnout – tedy zkušení a zároveň v nejlepších
letech. Jde navíc o posily jak do obrany, tak do
útoku.
Tým už nyní vypadá poměrně zajímavě. Najdeme zde psy obranáře, tvořivé hráče i střelce. A je
navíc mladý, což se ostatně vzhledem k omezeným finančním možnostem dalo čekat. Hráči však
na tom vesměs jsou dobře a ve velké většině mají
za sebou povedené sezóny. Už jen tyto skutečnosti
potvrdit na hřišti.
Ačkoli jsem se tedy také v nedávné minulosti řadil ke skeptikům, nyní přeci jen šance Jestřábů na
důstojnou roli hodnotím vysoko. Zůstává samozřejmě otázkou, zda se týmu podaří překročit svůj
stín. Zajímavé pak bude sledovat, zda se podaří
dotáhnout i někoho ze Znojma. Přeci jen tým,
který hrál v EBEL lize a přihlašuje nyní pouhou 2.
ligu, může být dobrým zdrojem zajímavých posil.

Obvykle jich hraje tuto soutěž pouze pět nebo šest. Což poháru nutně
ubírá na prestiži. „V posledních letech
se stávalo, že mezi přihlášenými figurovala i družstva z krajských soutěží,
tudíž dostat se do dalšího kola bylo
pro družstvo z okresní soutěže takřka
nemožné,“ vyjádřil se k problematice
místopředseda komise rozhodčích
Petr Antoníček.
A sdělil také řešení problému. „Okresní fotbalový svaz přišel s návrhem, že
letos se bude hrát poprvé za účasti
pouze družstev hrajících okresní
soutěž,“ prozradil. Tým, kterému se
klání podaří ovládnout, se pak může
těšit hned na trojici odměn. „Vítěz
Poháru OFS obdrží pohár, poukaz
na sportovní vybavení v hodnotě pět
tisíc korun a možnost zúčastnit se
předkola krajského poháru, poražený
finalista dostane poukaz na sportovní
vybavení v hodnotě tři tisíce korun,“
informoval Petr Antoníček. (sob)

UŽ BRZY!
Nejčtěnější
regionální periodikum
chystá inovaci svého webu

Co nového vás čeká na
www.vecernikpv.cz?
Dočkáte se už
za pár dnů...
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přímé reporty
zpravodajství
sy
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA
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SMOLNÁ PROHRA ŠUSTROVA VÝBĚRU ñDQFL]iSDVX´
Hosté se dostali do vedení a pak už jen betonovali…

PROSTĚJOV Dvě výhry v zádech mělo eskáčko před nedělním
utkáním 23. kola Fortuna:Národní lihy s Líšní. Ta ale vystavila Prostějovu stopku, i když nepříliš důraznou. Výsledek 0:1 je
přesto zklamáním. A to zejména kvůli tomu, jak se utkání vyvíjelo. Zatímco první poločas byli Prostějované lepší, ve druhém už
byli jednoznačně lepší a pevně drželi otěže zápasu v ruce. Svou
převahu ale domácí nedokázali zužitkovat, scházela jim střelba
a zejména její přesnost. Výběr trenéra Pavla Šustra tak tentokrát
ze hřiště odcházel s prázdnou.

EXKLUZIVNÍ
NÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
5VCXRąGFXÚMQRGO
Prostějov se díky posledním výhrám mírně
posunul tabulkou. A to tak, že přeskočil právě
také Líšeň. Při pohledu do tabulky se tak
mohlo zdát, že půjde o vyrovnané utkání –
což se ovšem přinejmenším na obrazu hry
vůbec neprojevilo. Prostějov šel do zápasu
s velmi pozitivní bilancí – z posledních tří zápasů uzmul dvě výhry a remízu. Líšeň byla
v jiném rozpoložení, z posledních tří klání zaknihovala jediný bod. A hlavně příliš nezatížila
konta soupeřů, když pokaždé vstřelila jen
jednu branku. Historie vzájemných zápasů
však poukazovala na skutečnost, že Líšeň na
eskáčko umí. Vždyť poslední domácí výhra
Prostějova se datuje z roku 2015 a všichni mají
ještě v živé paměti dva roky starý debakl
z vlastního hřiště 2:6…

8ÚXQL\¾RCUW
Prostějov v prvním poločase byl zprvu mírně zakřiknutý, nedařilo se mu moc dostávat
do šancí. Po obdržené brance se ale výrazně
probudil, a i když se často nejednalo o stoprocentní šance, skórovat se z nich dalo. Zejména
Michal Zapletal a Jan Koudelka k tomu měli
několik dobrých příležitostí. Líšeň se sice
dostávala k míči, do vápna však už jen sporadicky. A nepůsobila tak aktivně jako eskáčko.
Ve druhém poločase aktivita domácích ještě
stoupla. Diváci viděli hned několik pasáží hry,
třeba okolo 54. minuty, ale i další, kdy eskáčko

vůbec nepůjčilo soupeři míč a kombinovalo
na jeho půlce. Nedařilo se však najít úspěšného hlavičkáře, zde byl jeden z důvodů neúspěchu. Prostějov měl k dispozici řadu rohů,
ty ovšem nevyužil. Hosté zahrozili pouze ve
dvou případech, zato se ale jednalo o velmi
nebezpečné okamžiky. Nepřesnost v zakončení a brankář Mucha však byli proti. Poslední
minuty se snažil soupeř zdržovat, za což brankář Halouska dostal žlutou kartu.

<¾UCFPÊQMCOåKM[
Úvodní minuty byly zprvu tradičně rozkoukávací. Nicméně poté byli diváci nejprve
svědky šance Zapletala a následně na druhé
straně v 8. minutě velkého nebezpečí od Rolinka. Ten nacentroval do vápna a jen díky
Muchově skvělému zákroku rukou neskončil
míč po Ziklově zakončení hlavou v síti. Pár
okamžiků na to se nehezkým zákrokem provinil na Machynkovi Matocha, ale situace se
obešla bez karty. Záhy střílel Koudelka, vedle,
stejně jako krátce po něm hlavou Rolinc. Ve
13. minutě už se diváci zvedali ze sedadel.
Marně. Míč po standardce sice brankáři Líšně vypadl, nicméně byl už odpískán faul. 18.
minuta přinesla zase šanci hostí, která ale už
skončila gólem, nahrávku ze strany do vápna
zužitkoval Silný, když přehodil gólmana –
0:1. Sedm minut nato mohl vyrovnat Polák,
hlavičkou ale minul. Fanoušci jako by vycítili, že jejich oblíbenci potřebují podporu a
začali se po této situaci ozývat. A opravdu
povzbuzení pomohlo. Nejprve se dvěma
nebezpečnými centry prezentoval Koudelka.
A po něm se děly ve vápně hostí velké věci.
Pašek se individuálně protáhl podél brankové
čáry, ale nedal. Míč se odrazil k Zapletalovi,
kterému se vedlo stejně a ani z dobré dorážky
se následně neprosadil. Rolinc chvíli nato ve
velké šanci nastřelil nohu brankáře. Prostějov

VPXWQt0LFKDO
KDO
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PROSTĚJOV Jeho tým i on sám podali velmi dobrý výkon. Nedělního
soupeře eskáčko přestřílelo, bylo navíc
www.vecernikpv.cz
častěji na hřišti a velkou část utkání
-QWFGNMCWOÊéGUVCXPGLX[wwÊRQJQVQXQUVK&QO¾EÊUGFOKéMCQR÷VéCTQXCNC diktovalo tempo hry. Jedním z hráčů,
UOÊéGO#PKQPCCNGPCMQPGERTQMNGVQWDTCPMW.ÊwP÷\FQNCVPGFQM¾\CNC
který pak byl nejvíce vidět, byl talenFoto: Michal Sobecký tovaný Michal Zapletal (na snímku).
Foto: Josef Popelka
byl v těchto chvílích jasně lepší. A i když hosté
Ten si vytvořil několik zajímavých
1UQDPQUVWVM¾PÊ
odpověděli pokusy Zikla a Rolinka, přesto
příležitostí, byla na něm vidět chuť povedlo se také udělat pár rohů. Byly tam
eskáčko ukázalo, že bude pořádně nebezpečhrát, uspět. To se i přes veškerou snahu ale také sporné situace, zejména faul na
né.
Jan Polák byl bezesporu jednou z nejzajímavěj- Prostějovu, alespoň výsledkově, nepo- hranici vápna ze strany hostí.“
Co naznačilo v prvním poločase, realizovalo ších postav duelu. A to nejen proto, že byl nej- dařilo.
ƔƔ Ve druhém poločase jste střídal.
ve druhém. Prostějov byl od začátku mno- zkušenějším hráčem v poli. Ale také svým přeBylo to v důsledku zranění, které jste
hem aktivnější a často nedával soupeři ani hledem ve hře, tím, jak dokázal měnit tempo hry
utržil v jednom ze vzdušných soubojů?
čichnout. Ve 47. minutě se nejprve připo- a pomáhat dopředu i dozadu. Polák opět ukázal, ƔƔ S Líšní výsledek 0:1. Po takovém „To určitě ne. Už v průběhu poločasu
mněl střelou z osy Koudelka, brankář byl ale jak je pro tým důležitý. A že jen vstřelenými bran- průběhu je to zklamání, souhlasíte?
jsme se bavili s trenérem, že pokud nevypohotový. Následně Machynek poslal hla- kamise
neměří.
kkami
amii se přínosnost
přínosno
přín
ří osnosth
stthhráče
hráče
ráčetý
áč týmu
tým
ýmuzd
u zdaleka
zddale
alek
aleka
lekka ne
měří
ěříříří. „Mohli jsme určitě zvítězit. Chtěli jsme rovnáme, tak by chtěl vyzkoušet trochu
ěř
<CLÊOCXQUVFWGNW
vičku vedle, kombinace Koudelky a Zaplenavíc prodloužit bodovou šňůru, kdy se jiné rozestavení. Jeden hráč se měl tak
tala se pak zakončení nedočkala. Nicméně
nám nyní na jaře daří. Chtěli jsme body. stáhnout. Následné střídání padlo nakoProstějov si dokázal dát míč na zem a začít Tou byla hra na jednu branku, a to na tu líšeň- Bohužel se to ale nepovedlo. Je to škoda, nec na mě, což respektuji.“
šachovat se soupeři. Ti se místy zatáhli do skou. Právě toho se diváci dočkali prakticky v ale nevěšíme hlavy a jedeme dál.“
ƔƔ Máte nějaké následky z toho souhluboké defenzivy a prakticky se nedostá- celém druhém poločasu, kdy hosté byli na po- ƔƔ V zápase jste měl hned několik šan- boje?
vali přes půlku. Kolem 52. minuty si napří- lovině soupeře maximálně tak pět minut. Jinak cí. Které nejvíce litujete?
„Vůbec ne. Viděl jsem tam prostě šanklad domácí vytvořili delší tlak, kdy hosté spíše blokovali, znepříjemňovali kombinaci a „Ano, pár jich bylo. Určitě mě mrzí hlav- ci zakončit hlavou, stoper vyskočil a ve
nestíhali. V 57. minutě zahrál dobrý balón vyhlavičkovávali míče. Přestože mělo jít tedy o ně ta ve druhé poločase. Byl tam střílený vzduchu jsme se pouze srazili hlavami.
do vápna Rolinc, ale míč v bráně neskončil. vyrovnaný souboj, opak byl pravdou.
centr a mně se odrazil míč do vápna. Měl Byl jsem poté jen chvíli otřesený. Pak už
Čtyři minuty nato skončil otřesen po srážce
jsem ho poslat do brány placírkou, ale tre- to bylo v pohodě, i když už jsem zbytek
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
před bránou Zapletal. V 64. minutě zalapali
fil jsem ho nártem. Netrefil jsem to zkrát- zápasu klukům mohl jen fandit.“
diváci po dechu znovu, tentokrát díky šanka, jak jsem chtěl a jak jsem mohl. Byla to ƔƔ Tým nyní čeká Chrudim, poté
ci, Pašek ale míč posadil na bránu svrchu. Zprvu velmi klidná. Jak se ale vršily ostré zákroky nejspíš největší šance celého zápasu.“
pražská Dukla. S čím tedy na soupeře
Líšeň mezitím přitvrdila, snažila se soupeře hostí, atmosféra na stadionu houstla. Zejména ƔƔ Ve druhém poločase jste soupe- vyrukovat?
rozházet. Příliš se to ale nedařilo, tato snaha hlavní sudí si to pořádně schytal, stejně tak ale ře téměř k ničemu nepustili. Bylo to „Musíme prostě hrát, co jsme si řekli. Hravyrezultovala jen ve žluté karty a posměšky a hráči hostí, kteří dle fanoušků některé pády podle vás hodně tím, že už se snažila jeme teď docela dobře. Důležité taky je,
nadávky od fanoušků. „Šlapeš po něm jak po přihrávali. Brankář Líšně se v nastaveném čase betonovat a nějak to odkopat?
hodit dnešek za hlavu a vzít si ze zápasu to
nádraží,“ zněla jedna z nich. Šteigl byl přesto při váhání s rozehrávkou dočkal označení „oslí „Podle mě to bylo zejména tím, že jsme dobré. Podstatné z těch dvou zápasů bude
v 78. minutě sejmutý na hranici vápna a zde hlava“. Diváci celkově brněnský tým zrovna ne- si o poločase něco řekli. Řekli jsme si, že zejména doma vyhrát s Duklou. A věřím,
už řev byl ze všech stran, diváci se dožadovali šetřili.
chceme na soupeře vletět, a to se povedlo, že to zvládneme.“
penalty. Ta se však nekonala. V 85. minutě
ale málem přišlo navýšení skóre, zčistajasna
se dostal do šance střídavší Demeter, který
/KNCP8CNCEJQXKé5-.ÊwGÿ
trefil brankáře a Mucha se následně musel
2CXGNi7564VTGPÆT5-2TQUV÷LQX
vytáhnout při střele Minaříka. Podobně „Utkání zase můžeme hodnotit ze dvou pohledů. Výsledek, kterým je domácí poráž- „V zápase jsme se dostali do vedení po situaci, kterou takto chceme hrát. Poté nás
v průběhu prvního poločasu dvakrát zachránil brankář Halouska. Do druhé půle
ka
0:1,
nás
určitě
nepotěšil.
Co
se
týče
předvedené
hry,
zejména
ve
druhém
poločase
blízko gólu byla Lášeň ještě v 92 minutě. Jitam byly úseky, kdy jsme začali hrát trošičku lépe a dostali soupeře pod tlak. Dnes nám jsme ovšem vstoupili špatně, možná vlivem větší únavy s ohledem ke čtvrtečnínak stále platilo to samé, eskáčko na míči a chyběla taková jiskra, chyběla nám větší vůle, při některých příležitostech i trochu štěstí, mu utkání. Domácí byli aktivnější, lepší, nakonec jsme mohli v závěru zápasu
hosté pouze a jen brání. Jak se ale ukázalo, na abychom vstřelili branku. Celkově je třeba říci, že se nám utkání nepovedlo. Ani hra, ani rozhodnout, to se ale nestalo. Musím říct, že jen díky velkému štěstí si z Prostějova
odvážíme tři body.“
výsledek v domácím zápase nesplnily očekávání.“
body tento přístup stačil.
(161)#.'4+'

BYLI JSME
U TOHO

klikni na

Michal SOBECKÝ
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SK Líšeň
0:1
23. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1. SK Prostějov

Pašek

Lutonský

Černín

Málek

Robert
KAFKA

Pavel
ŠUSTR
Hlavica
Schuster

Mucha

Zikl

Rolinc

Polák

Rolinek
Halouska

Bialek

Silný

Koudelka

Vasiljev

Sus

Machynek

Zapletal

Branka: -

PROSTĚJOV
Střely na branku:

Střely mimo branku:
Žluté karty: -

O. Ševčík

7

Rohové kopy:

12

Matocha

0 : 1

LÍŠEŇ

Jeřábek

Branka: 18. Silný

( 0 :1)

8

Rozhodčí: Klíma – Mojžíš, Vodrážka

Střídání: 46. Slaměna za Schustera, 61. Šteigl za Zapletala,
75. Pernatskyi za Bialka, 75. Píchal za Paška

Střely na branku:
Diváků: 152 Střely mimo branku:

2

Rohové kopy:

7
4

Žluté karty: 42. Málek, 65. Ševčík, 70. Rolinek, 78. Minařík, 90+2. Halouska
Střídání: 66. Minařík za Matochu, 66. Machálek za Silného, 77. Demeter za Málka, 86. Vintr za Rolinka, 86. Fall za Zikla
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TÝDNE PODLE
ESKÁČKO TŘI BODY ZVENKU NEPOTVRDILO
HRÁČVEČERNÍKU
PROSTĚJOV Velmi slušně měli v uplynulém týdnu
prostějovští fotbalisté našlápnuto k optimálnímu zisku šesti
bodů ze dvou zápasů. Venku díky vhodně změněné taktice
porazili Varnsdorf a doma na ně čekala Líšeň. Jenže slibně
rozjetá série dostala najednou nečekanou trhlinu. V prvním
poločase eskáčko proti Líšni tahalo za kratší konec, byť slušné
šance si také vypracovalo. Zlepšený výkon po změně nekorunovalo ani mnohdy tolik potřebné štěstí. V neúplné tabulce
tak Prostějovu patří po sedmi kolech opět desátá příčka.

FILIP MUCHA

V jarní sezóně se dostal do branky poprvé a hned ve dvou
utkáních po sobě. Zatímco na severu Čech podle svých
slov množství práce neměl, protože pokusy domácích byly
povětšinou nepřesné, doma proti Líšni si zachytal. Byl to
právě on, kdo držel naděje na vyrovnání, když nepustil
soupeře do většího trháku. Jediná inkasovaná branka
ovšem doma znamenala ztracený zápas.

JAN
POLÁK

9

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

MINIŠPÍL
ZNÁMKA
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Kroupa mimo hru
Prostějov (tok) – Bývalý dlouholetý kapitán týmu Karel Kroupa se
minulý týden v sestavě neobjevil.
Do Varnsdorfu nejel plánovaně,
spolu s Janem Polákem dostali od
trenéra volno. Na soupisce ovšem
nebyl ani v neděli. „Mám problémy
s meniskem v koleni, ve středu bude
jasné, jak na tom zdravotně jsem,“
potvrdil Večerníku zdravotní potíže
skvělý hlavičkář, který proti Líšni
dost chyběl.

MOMENT
ZÁPASU

Přestože se s příchodem trenéra Pavla Šustra změnil obraz hry a tým deklaroval snahu o atraktivní fotbal, ve
ZNÁMKA Varnsdorfu se návrat k dříve nezřídka

5

TOMÁŠ KALÁB
V době, kdy je dočasně povoleno až
pět střídání, se lze leckdy nadít zajímavých rošád. Poněkud nezvyklých
střídání jsme byli svědkem v nedělním
utkání proti Líšni, kdy trenér Šustr
stáhl už v poločase ze hry stopera Aleš
Schustera a nahradil jej Patrikem
Slaměnou. Není jistě sporu o tom,
že bylo třeba posílit ofenzivu, stejně
jako o faktu, že se zkušený stoper při
lehké rozehrávce volného kopu dopustil nepřesnosti, kterou následně
„žehlil“ Polák. Podle nepsaných pravidel se ale stoper střídá jen v krajních
případech. Šustr je zkrátka trenérem
rázných řešení. Další zajímavostí ale
je, že nedohrál ani další stoper Daniel
Bialek, kterého nahradil Pernackij.
Do dobývání líšeňské branky se zapojil čtvrt hodiny před koncem i David Píchal, který naskočil do hry po
dlouhodobějším zranění.

Î®VOR

ZÁPASU
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OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem jana poláka
„Odehráli jsme, myslím, solidní zápas, když jsme podle mého názoru byli lepším týmem.
Měli jsme dost šancí, dost standardních situací, ale branku se nám vstřelit nepodařilo.
Líšeň podržel gólman Halouska. Když už jsme hráli na riziko, mohla Líšeň v závěru
vstřelit druhou branku, což trestuhodně zahodili. Co jsme si řekli před zápasem, na hřišti
všechno bylo, můžeme jet domů se vztyčenou hlavou. Prohra doma mrzí, ale v tomto zápase jsme byli lepším týmem, bohužel jsme nevstřelili branku. V zápasech s Vítkovicemi
a Sokolovem jsme byli v druhé půli horším týmem, ale vítězství jsme udrželi, dnes se to
nepodařilo, i když remíza by zápasu slušela víc. Je na to potřeba rychle zapomenout, což
v tomto zápasovém kolotoči ani jinak nejde. Jedeme dál. Hrajeme teď v Chrudimi, venku
se hraje samozřejmě jinak než doma, kde ‚musíš‘, takže bude záležet na tom, jak se s tím
popereme.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

PROSTĚJOV Do branky jej Miloslav Bréda příliš nepustí.
Jakmile se ovšem hraje ve Varnsdorfu, případně Vlašimi, může si brankář Filip Mucha (na snímku) oblékat zápasový dres.
I tentokrát dostal, stejně jako v neděli proti Líšni, v rámci mírného obměnění sestavy šanci a vychytal důležité vítězství.
Body z venku se hodně cení.
„Opravdu to shodou okolností vyšlo
zase na Varnsdorf, kde jsem chytal i loni.
yyPomalu se z vás stává specialista na Ze čtyř zápasů v prostějovské brance
Varnsdorf. Měl jste nějakým způso- to bylo dvakrát ve Vlašimi a dvakrát ve
bem avizované, že se tentokrát posta- Varnsdorfu. Dozvěděl jsem se to den
víte do branky?
před zápasem na tréninku. Už před sezó-
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Chyběla jiskra, chyběla větší vůle,
při některých příležitostech i trochu štěstí. Celkově je třeba říci, že
se nám utkání nepovedlo,“ shrnul
po zápase trenér Šustr. V této souvislosti je třeba dodat, že velký díl
práce odvedl líšeňský gólman Pavel
Halouska, který udržel čisté konto. Právě množství vypracovaných
šancí zdůraznil kapitán eskáčka Jan
Polák, podle něhož tým předvedl
výkon, za nějž se nikdo nemusí stydět. Platí to především o druhém
poločase, kdy domácí Líšeň dostali
pod velký tlak. Aspoň vyrovnání by
si bezpochyby zasloužili.
Po středečním utkání v Chrudimi,
která v neděli nestačila na Vlašim, už
na eskáčko čekají soupeři aspirující
na nejvyšší příčky tabulky. O motivaci navíc, aby se na kluby zvučných
jmen Prostějov vytáhl.
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využívané taktice nákopů za obranu
plně osvědčil. A to i přesto, že na hrotu nebyl Karel Kroupa, na něhož byly
míče v takových případech směřovány. „Cílem bylo utkání odpracovat,
poctivě je odbránit a v případě možností hrozit z rychlých protiútoků,“
shrnul naordinovanou hru po zápase trenér Šustr. A tým, možná i proto, že tuto taktiku měl z minulosti
zažitou, vše dokonale aplikoval na
hrací ploše.

Tři body z hřiště soupeře se samozřejmě cení, ale stejně jako v tenise
platí, že je třeba zisk potvrdit v domácím zápase. To se ovšem v neděli proti Líšni vůbec nepodařilo. Na trávník
nastoupila poněkud neočekávaná sestava. Především asi málokdo čekal
v brance opět Filipa Muchu, ne snad
proto, že by ve Varnsdorfu zklamal,
ale vzhledem k formálnímu rozdělení brankářských postů. V obraně
vedle osvědčené stoperské dvojice
nastoupili Lutonský s Machynkem,
v záloze dostal příležitost Zapletal
spolu s Paškem a celé jmenované
kvarteto určitě nezklamalo. K defenzivnějšímu středu zálohy v podání Suse a Poláka nastoupili do útoku
Koudelka a Rolinc.
Hodnocení zápasu se od důležitých
aktérů přece jen mírně rozcházelo. „Výsledek nás určitě nepotěšil.

Před Duklu ve středu do Chrudimi
PROSTĚJOV Další dvojicí soupeřů
v nastávajícím týdnu jsou pro fotbalisty 1.SK Prostějov Chrudim a pražská
Dukla. Právě tou začíná série těch tabulkově nejkvalitnějších soupeřů, na
zmíněné tým z Julisky navážou souboje s Jihlavou, Hradcem Králové, Žižkovem a brněnskou Zbrojovkou. Ovšem
pozor, ani Chrudim na své půdě není
nikterak příjemný soupeř, navíc se
klub z východních Čech může aktuálně pyšnit solidní formou.
Svěřenci trenéra Jaroslava Veselého totiž
v posledních čtyřech zápasech neprohráli,
naopak dosáhli tak zajímavých výsledků,
jako je jednobrankové vítězství na Žižkově nebo domácí „hokejová“ výhra 4:3 nad
Jihlavou. O body obrali i trápící se Vyše-

hrad a s Hradcem doma uhráli plichtu 1:1.
Z minulého soutěžního ročníku nemají
na chrudimské hřiště Hanáci nejlepší
vzpomínky, když si odtamtud odvezli
porážku 0:4. Ani domácí odveta se příliš
nepovedla, když díky bezbrankové remíze
získala Chrudim bod potvrzující její druholigovou příslušnost.
Rovněž tak na podzim nebylo eskáčku
dopřáno se radovat z výhry, Biolkovu trefu
smazala v nastaveném čase proměněná
penalta, proti domácím už druhá odpískaná během tří minut. Na jarní sezónu obranu vyztužil dvacetiletý Ahmed Fofana
z Pobřeží slonoviny, brankovou produkci
táhnou Daniel Vašulín, Petr Rybička a Ladislav Mužík, kteří dali tolik branek, co
všichni ostatní hráči dohromady.

Chrudim se v neděli v podvečer představila ve Vlašimi. V úspěšném domácím
mači proti Jihlavě nastoupila Chrudim
v sestavě Zíma – Řezníček, Fofana, Vencl,
Trávníček (74. Krčál) – Janoušek, Sixta
(62. Mužík) – Kesner (90.+2 Krištof),
Rybička (74. Sulík), T. Dostálek (62. Nikodem) – Vašulín.
V netradičně nedělním podvečerním
čase, na který si ale chvíli bude třeba zvyknout, se představí pražská Dukla. Na kýžená tři vysněná místa se tým z Julisky kouká lehce zespodu, na čemž nic nezměnilo
ani zatím poslední měření sil v Ústí nad
Labem. Tam sice svěřenci zkušeného
trenéra Romana Skuhravého vedli, jenže
domácí ve druhé půli utkání otočili a vyhráli 3:2. „Bojujeme a bojovat budeme.

Ve Vlašimi a s Pardubicemi jsme utrpěli
kruté porážky, ale jedeme dál,“ avizoval
trenér Skuhravý, jehož hráče trápí efektivita zakončení a markantní rozdíly
v poločasech. Ostatně to potvrdil i sobotní mač na severu Čech, kde nastoupila sestava F. Rada – Dancák, Piroch,
Chlumecký – D. Souček (79. Ayong),
Kozma, Krunert (58. Doumbia), Daniel
Tetour, Preisler (46. F. Hašek) – Lukáš
Holík, Hadaščok (58. Jakab).
Na Julisce se eskáčku na podzim výsledkově nedařilo, ovšem nejtěsnější porážka
0:1 neodpovídala vyrovnanému hernímu výkonu a množství šancí obou týmů.
S lepší produktivitou není doma Prostějov určitě bez šance na slušný výsledek.
(tok)

Ve Varnsdorfu rozhodly proměněné penalty
PROSTĚJOV Na třetí pokus si prostějovští fotbalisté vezou z hřiště
soupeřů tři body. O vítězství ve Varnsdorfu rozhodly dvě úspěšné střely
ze značky pokutového kopu, soupeře
ovšem načal povedenou střelou po
brejkové situaci Zapletal. Domácí
vstřelili do poločasu kontaktní branku a po změně stran nebyli daleko od
vyrovnání.
Na dalekou cestu do Šluknovského výběžku za utkáním 22. kola
Fortuna:Národní ligy se vůbec nevydala zkušená dvojice Polák, Kroupa,
trenér Pavel Šustr dal příležitost méně
vytěžovaným hráčům. Do brány se

tak postavil Mucha, pravého obránce
hrál Machynek, v záloze nastoupili
Pozápasové hodnocení trenérù
Pernackij či Zapletal a na hrotu Rolinc.
Hráčům na hřišti naordinoval poněDavid OULEHLA - FK Varnsdorf:
kud jinou taktiku, než je současným „Jedna z věcí, která zdobí Prostějov, je to, že mají velmi dobrý přechod z obranných standardek
záměrem, méně efektní, ale viditelně směrem nahoru, z čehož jsme dostali dvě naprosto nesmyslné a laciné branky. To nemohu pochopit. Pokud se soupeř ujme dvoubrankového vedení, je to v této soutěži už složité. Nějakým
efektivní.
způsobem jsme se z toho vzpamatovali, kontaktní branka nám určitě pomohla. Ve druhém
První velkou šanci po deseti minutách poločase jsme měli v útočné fázi dost slušných akcí, klíčovým momentem byla ta obrovská
hry měli domácí, když centr Ondráčka šance na vyrovnání. Nepodařilo se to a utkání rozhodla penalta na 3:1. Jsem zklamaný, tento zánapálil z první Rudnickij těsně vedle pas jsme chtěli zvládnout, s takovými hrubkami to ale nejde. Střetnutí bylo odpracované, v tom
problém nebyl. Své šance jsme ale neproměnili, a proto jsme po zásluze prohráli.“
branky. Za dalších dvacet minut už ovPavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
šem Hanáci vedli o dvě branky! Nejprve „Po dvou brejcích jsme vedli
dva nula, pak domácí snížili a my jsme vítězství pojistili třetí brankse po centru za domácí obranu přesně ou. Co se týče hry, jeli jsme sem s jasným cílem, protože nám do základní sestavy nastoupila
k tyči trefil Zapletal (0:1), o chvíli později spousta hráčů, kteří předtím z různých důvodů nehráli. Tím cílem bylo utkání odpracovat,
potrestal Bláhův faul z penalty Koudelka, poctivě je odbránit a v případě možností hrozit z rychlých protiútoků. Tohle se nám podařilo.“
přestože brankář Samoel trefil stranu – 0:2. Blízko kontaktnímu gólu byl deset šem problémy zpracovat míč, a tak mířil
minut před přestávkou po rohovém pouze nad branku. Po hodině hry se na
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 22. KOLO
kopu Ondráček, jehož hlavička ovšem hřišti výrazně přiostřilo a sudí začal pře).9DUQVGRUI²6.3URVWčMRY
M
mířila nad břevno. Tlak domácích se ale devším hráče hostí oceňovat žlutou karBranky: 42. Kocourek – 16. Zapletal, 20. Koudelka z pentěsně před koncem poločasu zúročil, tou. V určitém okamžiku eskáčko poualty,
77.
Rolinc
z
penalty.
Pechanec
–
Myška,
5R]KRGÿt
1:2
/DNRPêä..RFRXUHN±0DFK\QHN6XV když se po centru na zadní tyč nejlépe ze odkopávalo balóny od vlastní branky.
Rolinc, 74. Zapletal. 'LYiFL
zorientoval Kocourek – 1:2.
A tak přišel vhod ojedinělý útok, na
6HVWDYD9DUQVGRUIX
6DPRHO±%DUDF/HKRF]NL.RXĜLO'1RYiN±%OiKD =H]XOD 0.XELVWD 6FK|Q ±5XG
Eskáčko se ani na severu Čech nene- jehož konci byl opět penaltový zákrok.
QLFNLM âLPRQ .RFRXUHN2QGUiþHN '%UHGD ±0LFRYþiN
Trenér: 'DYLG2XOHKOD
chalo v počátku druhé půle vytrhnout Míč si tentokrát postavil Rolinc a ani on
6HVWDYD3URVWčMRYD
z tradiční letargie a málem na to po de- nezaváhal. Zbývající šance domácích
0XFKD±0DFK\QHN%LDOHN6FKXVWHU/XWRQVNê±3DãHN 6WiĖD 3HUQDFNLM âWHLJO 6XV 
seti minutách doplatilo, když Kocourek pochytal Mucha, takže výsledek 3:1 pro
6ODPČQD =DSOHWDO 'LWWPHU ±.RXGHOND5ROLQF
Trenér:3DYHOâXVWU
přesně uvolnil Ondráčka, ten měl ov- hosty už změny nedoznal.
(tok)

1

3

nou nám trenér říkal, ať jsme nachystaní
oba dva, protože dohrávka jarní část sezóny je přece jen trochu rychlejší.“
yy Očekáváte nasazení ještě proti některému s příštích soupeřů?
„Samozřejmě bych se ještě rád do
brány dostal. Trenér říkal, že Milo
Bréda zatím v zápasech odvedl to,
co měl. Došlo k trochu paradoxní
situaci, že nás vystřídal po dvou jím
vychytaných čistých kontech. Bude
vždy záležet na dané situaci a indivi-

duální domluvě, nelze čekat nějakou
pravidelnou rotaci.“
yy Do zápasu ve Varnsdorfu došlo ke
změně taktiky, byl to podle vás základ
úspěchu?
„Je to tak. Hrála trochu obměněná sestava, na sever Čech vůbec nejel Honza
Polák a Karel Kroupa, kteří zůstali doma.
Cesta byla opravdu dlouhá. Hráli jsme
na brejky, vyšlo nám to. Kopat venku dvě
penalty se také nezadaří vždy, bylo to celkově spíše bojovné utkání.“

yy Každou penaltu kopal někdo jiný,
přesto oba střelci byli úspěšní. Mluvili
jste o tom, proč došlo ke změně exekutora?
„Ano, také jsem se na to ptal. (úsměv)
Kuba Rolinc říkal o poločase, že v případě další odpískané penalty si ji vezme.
Takže už o přestávce byla v tomto směru
domluva, pokud by náhodou ke stejné
situaci došlo. A opravdu se tak stalo.“
yy Trenér soupeře zmiňoval velkou
šanci k vyrovnání za stavu 1:2. Může-

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

te se k této situaci vrátit?
„V zápase na mě nešlo množství střel, domácí si vypracovali sice hodně šancí, ale
měli vychýlenou mušku nebo obránci
střely dobře blokovali. Ta šance, kterou
zmiňujete, byla sice z dobré pozice, ale
hráč branku přestřelil, takže s touto situací jsem moc práce neměl.“

naše soutěž
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místo. Ve 2. lize mužů JM 2019/20 se
triumfu konečně dočkali po dlouhé
době i házenkáři TJ Sokol II Prostějov,
důležité hanácké derby na hřišti Olomouce o únik ze dna tabulky opanovali 26:22.
Na úplné čelo pořadí 1. ligy družstev
mužů ČR 2020 nadále útočí nohejbalisté TJ Sokol I Prostějov. Nejprve
remizovali 5:5 na kurtu béčka Modřic
a poté smázli nováčka z Plazů 6:2, což
jim zajistilo průběžnou třetí pozici jen
o skóre za oběma výše postavenými
soupeři. Tým nejvíc bodově táhnou
Ladislav a Lukáš Pírkové a Tomáš
Roba.
Fotbalisté 1.SK Prostějov tentokrát
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Hané skolením silného Medlova 3:2
na penalty.
I.A třída viděla jeden okresní střet
mančaftů usilujících o záchranu
(Plumlov – Určice 1:2 po rozstřelu)
a shodná vítězství 2:1 třetí Konice
i čtvrtých Čechovic. V I.B třídě zase
nezaváhal lídr Pivín zvládnutím nelehkého mače v Ústí u Hranic B rovněž 2:1, zatímco v prudkém výstupu
nahoru pokračují od podzimu probuzené a teď již osmé Klenovice na
Hané i zásluhou setnutí Jezernice 3:1.
Ve skupině B stejné soutěže čtvrtá
Haná Prostějov vyloupila 3:1 Leštinu,
dosud strádající Smržice se chytily 2:0
na Šternberku B.
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narazili ve Fortuna:Národní lize mužů
2019/20 na papírově silnější protivníky. V domácím prostředí dokázali
plichtit 1:1 s Duklou Praha, venku
podlehli těsně 1:2 Žižkovu. A zůstali
osmí. Dosud vedoucí Pardubice dvakrát remizovaly 2:2 (v derby s Hradcem Králové i v Třinci), čehož využila
k průniku na první příčku znamenající přímý postup do nejvyšší soutěže
Zbrojovka Brno, neboť smetla Chrudim 4:0 a vyhrála ve Varnsdorfu 3:1.
V krajském přeboru Olomouckého KFS opětovně uspěla senzačně
druhá SK Lipová výsledkem 2:1 nad
Zábřehem, k dalšímu překvapení se
vyšponovali bojovníci FC Kralice na

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋѶĺ

Po velkém úspěchu jako loni (bronz)
sahají basketbalisté BK Olomoucko
v Kooperativa NBL mužů 2019/20.
Téměř dokonale zvládli těžkou čtvrtfinálovou sérii, kterou jim při zápasovém vedení 2:0 zkomplikovala prohra
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Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

83:88 ve třetím duelu na palubovce
Pardubic. Vzápětí tam ale urvali čtvrté střetnutí nejtěsnějším výsledkem
85:84 díky rozhodující trefě kapitána Lukáše Palyzy sedm sekund před
koncem, načež Beksu přehráli doma
94:84 a úhrnným poměrem 4:1 na
utkání znovu postoupili mezi elitní
kvarteto. V semifinále vyzvou tyrany
z Nymburka, během aktuální sezóny
stále neporažené.
Skvělou jarní formu opět potvrdili
házenkáři TJ Sokol Kostelec na Hané
HK vydřeným vítězstvím 27:26 nad
druhými Ivančicemi, když parádně zachytali gólmani Pavel Navrátil s Janem
Mayerem, a posunuli se už na páté

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 završení okteta proběhlých kol. Všichni společně jsme určili
výsledky 8. 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

Kostelečtí házenkáři i prostějovští nohejbalisté jedou jako výkonné pily,
na vítězné vlně pokračuje také řada fotbalových týmů
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dva hrací týdny (místo dosavadního
jednoho týdne), v dnešním osmém
kole tedy za období 4. až 17. 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
mírou upřednostnění mančaftů Prostějovska. Či se můžete naším projektem jen vyloženě bavit bez nějakého
velkého přemýšlení.
Určovat výsledky Virtuální ligy Večerníku budou všichni zástupci z řad
široké veřejnosti, kteří se chtějí zapojit, doplnění o porotu složenou z členů naší redakce. Z veškerých „hlasů“
následně vypočítáme přesný průměr
všech výsledků daných hracích týdnů
a ty zveřejníme v dalším vydání Večerníku společně s dopočítanými tabulkami jednotlivých soutěží i s vybranými zápasy nového kola naší soutěže.
Takhle pojedeme a reálně neuskutečněné mače společně dohrajeme tímto
virtuálním způsobem až do konce
jinak zrušených 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.

–
'UzRYLFHs6NDOND

.OHQRYLFHQ+s.RYDORYLFH

–
9HONÅ/RVLQ\s'RODQ\

3OXPORY%s1ÈPÄLFHQ+

–

8UÄLFH%s%URGHNX3Y

–

9UDKRYLFHs9ÙvRYLFH

–

¶MH]GHFs-H]HUQLFH

/XWÉQs/LSRY½

ĺ$࠾߈ &ࡡ
"&ķƑƒĺ

"!$

–

ĺ$࠾߈ ! "߈
࠾ !&ࡡķƑƒĺ

–

.RYDORYLFHs2WDVODYLFH

9UDKRYLFHs8UÄLFH%

–

–

%URGHNX3Ys3OXPORY%

–

1ÈPÄLFHQDG+DQRXs'UzRYLFH

–

6NDONDs'REURPLOLFH

–

+RUQÉhWÈS½QRYs7LvWÉQ

–

9ÉFRYs%URGHNX.RQLFH

–

9ÙvRYLFHs.UDOLFHQ+%

ĺ$࠾߈ ! "߈
࠾ !&ࡡķƑƑĺ

7m
Ő7-| Ɛƕĺ
o
o7Ɠĺ7 ő
h࣒|m-

lHODWRYLFH%s9UFKRVODYLFH

–

3LYÉQs5DGVODYLFH

–

0RVWNRYLFHs¶VWÉX+UDQLF%

–

7URXEN\s7RYDÄRY

–

-H]HUQLFHs+0RvWÈQLFH

–

¶MH]GHFs.OHQRYLFHQD+DQÅ

"!$
ĺ$࠾߈ &ࡡ
"&ķƑƑĺ

–

2SDWRYLFHs¶VWÉX+UDQLF

 Ɠ+&!"ࡽ
࠾ !ķƒƏĺ

'XNOD3UDKDs&KUXGLP
–
¶VWÉQDG/DEHPs7ÔLQHF
–
9ÉWNRYLFHs/ÉvHÎ
–
9ODvLPs9\vHKUDG
–
%UQRslLzNRY
–
6.3URVWÈMRYs+U.U½ORYÅ
–
3DUGXELFHs-LKODYD
–

6RNRORYs9DUQVGRUI
–

– FORTUNA:NÁRODNÍ
&ࡡƑƏƐƖņƑƏķƑƕĺ

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƖĺ

.RMHWÉQs3OXPORY

"$& ĺ$࠾߈ &ࡡ
"&ķƑƑĺ

Veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před třemi měsíci úplně zastavil a nyní se postupně znova rozjíždí.
Do chvíle, než se tak stane naplno, 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

-$.6(0µl(7(=$32-,7"

V okresním přeboru OFS Prostějov
svým sokům nic nedovolil ani výběr suverénního lídra Vrahovic (4:1
v Plumlově B), ani jeho pronásledovatel Horní Štěpánov (3:1 na půdě
Brodku u Konice). Ve III. třídě B
uhájily vedení Nezamyslice díky triumfu 3:1 v Bedihošti, druhé Olšany
ztratily bodík za výhru 3:2 po penaltové ruletě na konci šlágru u čtvrtých
Biskupic. Grupa B III. třídy pak stále
patří dominantním Kladkám (3:1
v Protivanově B) před dotírajícím
Ptením (3:2pp v Čechách pod Kosířem).
Během tohoto týdne pokračuje
Virtuální liga devátým kolem, od
něhož nabereme zrychlené tempo
tak, abychom nižší fotbalové soutěže i nohejbalová klání stihli dokončit do počátku července s nástupem letních prázdnin.
Čtěte Večerník, a pokud chcete, do
naší VLV se aktivně zapojte!

Své výsledky pro devátý 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 9. kola
Virtuální ligy Večerníku je
mimořádně už ve čtvrtek
18. června ve 20.00 hodin.
Snad vám tato naše
nová soutěž přinese co nejvíc
příjemné zábavy!

Basketbalisté zopakovali loňský postup do semifinále!
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První část mnohovrstevnatého povídání s hlavním trenérem
prostějovské rohovnické mládeže Martinem Klíčem
Osobně jsem s tehdejším vedením české boxerské asociace
prožil špatnou zkušenost ještě coby junior, když jsem podle
výsledků měl jet na mistrovství Evropy, jenže místo mě tam
nominovali kluka, kterého jsem třikrát za sebou porazil.
Nechtěl jsem, aby se něco podobného třeba stávalo i mým
svěřencům a svěřenkyním... Proto funkcionařím.

Marek
SONNEVEND

DRUHÝ DÍL
EXKLUZIVNÍHO
ROZHOVORU
NAJDETE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

/CTVKP -NÊé XGRąGFW XNGXQ  UG QDLGXWLG PC DQZÆTUMÚEJ CMEÊ K LCMQ URGCMGT
Foto: Marek Sonnevend

vizitka
MARTIN KLÍČ
✓ narodil se 18. května 1987 v Prostějově
✓ je šéftrenérem mládeže v boxerském oddílu
BC DTJ Prostějov, předsedou Jihomoravské
oblasti boxu a členem Výkonného výboru
České boxerské asociace
✓ s boxem začal v patnácti letech a celou aktivní kariéru strávil
v prostějovských barvách
✓ vyhrál mistrovství České republiky kadetů jako první klubový
odchovanec po čtvrtstoletí
✓ v juniorském věku patřil do reprezentačního výběru ČR
✓ hned po přechodu mezi dospělé působil jednu sezónu v extralize
družstev mužů ČR, kde za BC DTJ absolvoval šest utkání
s vyrovnanou bilancí vítězství a porážek
✓ následně rohovnický sport opustil, v roce 2013 podnikl krátký
prvoligový comeback v Kroměříži
✓ od roku 2015 se trenérsky věnuje prostějovským boxerským talentům,
postupně se stal hlavním koučem mládežníků BC DTJ
✓ své svěřence dovedl za pět uplynulých sezón k zisku několika desítek
medailí včetně řady zlatých z mistrovství republiky juniorů, juniorek,
kadetů, kadetek i školní mládeže
✓ v roce 2018 se stal šéfem Jihomoravské oblasti boxu a současně členem
Výkonného výboru České boxerské asociace
✓ je svobodný, ale už devět let ve vztahu s přítelkyní
zajímavost: vedle trenérské práce zdatně vykonává i roli spíkra
při domácích zápasech a boxerských akcích

18092710321

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

yy S aktivním boxováním jste
skončil velice brzy. Proč?
„Po pravdě jsem neměl zrovna optimální rodinné zázemí a po dosažení
plnoletosti se potřeboval co nejrychleji osamostatnit, začít žít vlastní život.
Hlavně proto šel u mě box v tu dobu
stranou a jako aktivní bojovník jsem se
pak k němu po pauze už nevrátil, s výjimkou krátkého působení v prvoligové
Kroměříži během sezóny 2012/2013.
Místo toho jsem pak dva roky trénoval
kondiční box a od léta 2015 začal vést
v Prostějově mladé naděje.“
yy Jak na tom mládež BC DTJ tenkrát byla?
„Po změnách uvnitř klubu jsme startovali v podstatě jen se třemi dětmi, což
bylo fakt málo. (pousměje se) Naštěstí se
nám povedlo vytvořit soudržný a dobře
fungující tým trenérů, kteří do toho dali
své vědomosti, zkušenosti i potřebné
nadšení. Tuhle partu tvoří Petr Novotný, Karel Kocián, Zdeněk Plíva, Zdeněk
Micka a já. Postupně jsme k boxu přivedli řadu kluků a holek, něco je naučili

závazkem je v tomto směru vydatná
podpora statutárního města Prostějov,
Olomouckého kraje i dalších partnerů,
čehož si strašně vážíme.“
yy Jste rovněž významným boxerským funkcionářem: předsedou
Jihomoravské oblasti a členem výboru České národní asociace. Jak
jste se k těmto postům dostal?
„V roce 2018 mě oslovil Peťa Novotný,
jestli bych nechtěl zkusit práci šéfa Jihomoravské oblasti. Šel jsem do toho,
byl zvolen a tím pádem se zároveň dostal do Výkonného výboru ČBA. Dřív
by mě něco takového vůbec nenapadlo, ale po pár letech úspěšné práce
u mladých boxerů jsem nabral nějaké
zkušenosti i sebevědomí. Mojí hlavní
motivací bylo pokusit se o zlepšení
toho, co v českém boxu z mého pohledu nefungovalo tak, jak by mělo.“
yy Tuzemský amatérský box nemá
zrovna dobré jméno. Daří se podle
vás zlepšovat jeho fungování i pověst?
„Přesně o to se s kolegy z Moravy snažíme. Já osobně jsem s tehdejším vedením asociace prožil špatnou zkušenost
ještě coby junior, když jsem podle výsledků měl jet na mistrovství Evropy,
jenže místo mě tam nominovali kluka,
kterého jsem třikrát za sebou porazil.
Nechtěl jsem, aby se něco podobného
třeba stávalo i mým svěřencům a svěřenkyním, proto byla jedním z hlavních
motivů snaha o férovost, systémové
fungování českého amatérského boxu
napříč věkovými kategoriemi. Jako
Morava jsme ve výboru ČBA získali za
poslední dva roky významnější postavení a zjistili, že rozumnými i fakty podloženými argumenty se s českými kolegy
dá domluvit. Věřím, že to je a bude ku
prospěchu našeho sportu, podařilo se
postupně prosadit několik nových důležitých projektů.“

20022410321

Foto: Marek Sonnevend

PROSTĚJOV Mladí boxeři a boxerky BC DTJ Prostějov šli za poslední léta natolik výkonnostně
nahoru, že se hanácký oddíl zařadil
svou medailovou úspěšností mezi
nejlepší kluby v České republice.
Čí je to zásluha? Vedle samých
bojovníků i bojovnic především
jejich koučů v čele s šéftrenérem
mládeže détéjéčka, přičemž tenhle
post zastává od roku 2015 Martin
Klíč (na snímku). Teprve třiatřicetiletý prostějovský rodák a bývalý aktivní bijec mezi šestnácti
provazy, kterého jsme důkladně
vyzpovídali a přinášíme vám hned
dvoudílné povídání, které startuje
právě dnes.

a během pěti let se vypracovali s mnohem početnější členskou základnou
mezi nejlepší kluby v ČR. Nechci, aby
to vyznělo, že se chlubím. Ale výsledky
prostě máme, jen za minulou sezónu
jsme získali napříč mládežnickými kategoriemi osm titulů mistryně či mistra
republiky. A několik našich členů nebo
členek momentálně patří do národních
reprezentací. Pavlína Jančiová loni startovala na evropském šampionátu, Filip
Jílek i Markus Šandor měli absolvovat
ME letos. Což jim zatím zhatil koronavirus.“
yy Čím se vám povedlo situaci natolik zlepšit?
„Nejpodstatnější bylo vůbec sehnat
nové děti, nalákat je k boxu. Po této
stránce nám hodně pomohla opakovaná účast na Burzách volného času ve
Sportcentru DDM, kde jsme nabrali
dost mladých nováčků. A pak je neméně důležité je u sportu udržet. Kvalitní
společnou prací, postupným zlepšováním, radostí z pohybu a boje, zvedajícími se výkony i výsledky a dosahováním
úspěchů. To vše v jedné soudržné partě
táhnoucí za jeden provaz. On je rozdíl
trénovat třeba v šesti lidech, nebo ve
dvaceti, či ještě větším počtu. Potom
logicky roste motivace, chuť na sobě
makat, něčeho dosáhnout. K tomu
se přidává průběžná propagace organizováním různých boxerských akcí
pro kategorie mužů i mládeže a vzniká
určitá komunita s jasnou vizí toho, že
to v boxu jde někam dotáhnout. Rozhodující pak samozřejmě je svěřence
opravdu něco naučit, což je už na nás
trenérech. A řekl bych, že v tomhle ohledu je naší výhodou, že jsme s kolegy
všichni byli během aktivní kariéry spíš
přemýšliví techničtí rohovníci, ne žádné bum bum typy. (smích) Jako první
vlaštovku borce, který se propracoval
do absolutní tuzemské špičky, se podařilo vychovat Pavla Jána, po něm následovalo několik výborných holek i další
kluci a teď máme řadu reprezentantů.
Našlápnuto je skvěle, ovšem musíme
dál pokračovat a trvale vydržet. Velkým
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Plavci zpátky ve vodě
PROSTĚJOV Sympatickou aktivitou hýřící oddíl boxu BC DTJ Prostějov opět stanul v pomyslném
čele svého sportu jako jeho vlajková loď. Uspořádá totiž premiérové
rohovnické klání na území České
republiky po vládních omezeních
kvůli nákaze covid-19. V sobotu
20. června od 10.00 hodin půjde
o další kolo Oblastního přeboru
konané pod širým nebem v areálu
DTJ PV v Krasické ulici.

na konkrétním místě. Proto jsme do
dění vstoupili my a nabídli se, že první oblast po koronavirové přestávce
uděláme. Jdeme do toho společně se
Zdeňkem Plívou i dalšími parťáky,
jasným cílem je uspořádat po všech
stránkách kvalitní turnaj,“ řekl Večerníku šéftrenér mládeže BC Martin Klíč.
Vzhledem k obrovskému zájmu
účastníků budou pro aktéry připraveny dva zastřešené letní ringy na
ploše venkovního hřiště s umělým
bojovat se bude v obou
Marek SONNEVEND povrchem,
souběžně. „Protože se jedná o úvod„Původně se mělo boxovat v Brně, ní boxerskou akci po dost dlouhé
ale tam se organizátoři nějak neshodli době, přihlašují se nejen členové

Jihomoravské oblasti, ale v hojném
počtu i ze Severomoravské, a dokonce taky nemálo zástupců z Čech.
Očekáváme minimálně šedesát dvojic napříč věkovými kategoriemi, což
bude velký nátřesk a doslova zápasový maraton,“ avizoval Klíč.
Za domácí klub nastoupí Vladimír Skalský, Pavlína Jančiová,
Barbora Mahrová, Michal Cetkovský, Matouš Urbanec, Dorian
Kropog, Patrik Kropog a Markus
Šandor. „Chybět bude bohužel Filip
Jílek, jenž si při pádu nešťastně zlomil lopatku a ještě se léčí. Ostatní už
mají za sebou mnoho tréninkových

týdnů, takže mohou naplno ukázat
svou formu a trochu se rozboxovat
ještě před letními prázdninami,“ těší
se prostějovský mládežnický kouč.
Zdejší organizátoři budou v sobotu
logicky klást důraz na veškeré zdravotní aspekty. „Pochopitelně vše nastavíme tak, aby se dodržovala platná hygienická opatření. Plánujeme
dezinfikování boxerských rukavic po
každém utkání, všichni účastníci si na
bandáže navléknou plastové rukavice
na jedno použití a v rozumné míře se
budou dodržovat rozestupy. Ochrana
zdraví je v současné době velice důležitá,“ zdůraznil Martin Klíč.

PROSTĚJOV Nejdříve domácí,
pak suchá příprava. A nyní konečně dlouho očekávané tréninky ve vodě. Koronavirus pořádně
zamával také s programem plavců a plavkyň, kteří se museli spokojit s o něco chudšími možnostmi, jak na sobě pracovat. Nyní už
ale prostějovský plavecký oddíl
TJ Prostějov hlásí velký návrat.
„Již před třemi týdny jsme začali
s tréninky v lázních. Museli jsme
rozdělit skupiny, Domovní správa
Prostějov nám v tom vyšla vstříc,“
uvedl předseda oddílu Aleš Matyášek. „A jak se rozvolňují opatření,
tak je to lepší,“ dodal s úsměvem.
Nejde přitom o jediné preventivní

pravidlo, které musí plavci dodržovat. „Hlavním je omezení pobytu
rodičů na bazéně. Je zde limit do
sedmdesát lidí včetně trenérů. Jedině snad na hlediště by mohli, a to
ještě s rouškami. Doporučili jsme
jim, aby tedy nechodili,“ řekl Aleš
Matyášek.
I přes tyto nepříjemnosti však tréninky začínají v téměř plném počtu.
„Závodní plavci mají šest tréninků
týdně, přípravky jeden. Stejně tak
kondiční plavání. Původně to místo
jednoho tréninku byly dva, ale museli jsme je rozdělit,“ vysvětlil Matyášek. Z velké části se však plavci
vrací k tomu, co bylo před koronavirovými problémy.
(sob)
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Nejmladšímu účastníkovi bylo sedm let

OSTRAVA, PROSTĚJOV Ani aktuální situace tak, aby mělaa Treba
v letošním roce nakonec přízniv- tra co nejlepší obsazení. Třeba
ci atletiky nepřijdou o skvělé zá- o skokanských disciplínách
žitky při sledování špičkových se rozhodnou podle toho,
sportovců na Zlaté tretře. V Os- kdo ze světové špičky bude
travě se na Městském stadionu k dispozici. „Většina atletů
atleti představí 8. září. Těsně směřuje své plány na srpen
před Tretrou proběhnou mítin- a září. Pokud jde o zahraniční
ožky v Lausanne, Bruselu a Paříži hvězdy, vše bude záležet na možv rámci Diamantové ligy a 6. září nostech cestování. Chceme však
reprezentace
v Chorzowě, který bude hostit tradici Zlaté tretry udržet. V úvahu německé reprezentace.
závody Kontinentálního zlatého bereme možné starty nejlepších čes- Koulařský sektor by měl nabídnout
okruhu. Do něj patří také Zlatá kých atletů a těch, kteří budou do- duel českého rekordmana Tomáše
tretra.
stupní ze zahraničí,“ uvedl manažer Staňka s chorvatským vítězem le„Náš podnik pevně patří do kalen- Zlaté tretry Ostrava Alfonz Juck.
tošní halové tour Filipem Mihaljedáře české i světové atletiky, a pro- V každém případě se chystají obě vičem. Zájem o start v Ostravě má
to mě velmi těší, že se nám pro ni oštěpařské soutěže, kde by neměli rekordman mítinku Tom Walsh
podařilo v neobyčejné konkurenci chybět Jakub Vadlejch, Barbora z Nového Zélandu, ale u toho není
získat náhradní termín,“ usmíval Špotáková a Nikola Ogrodníko- jasné, zda bude začátkem září v Evse majitel pořádající agentury TK vá. Ženské pole by mohla doplnit ropě. „Z pohledu obsazení nás čeká
2TQUV÷LQXwVÊNWMQUVąGNEKPCFQO¾EÊO\¾XQF÷\¾ąKNK#OPQ\ÊUKRQUWPWNKNCċMWLGwV÷XÚwG
Foto: Facebook
PLUS Miroslav Černošek.
olympijská vítězka Sara Kolako- řada jednání, věřím, že lidem nabídPROSTĚJOV Další zajímavé úspě- Další úspěchy ne sebe nenechaly ší střelec prostějovské lukostřelby Program disciplín chtějí pořada- vá z Chorvatska. Mezi muži by se neme opět výjimečnou podívanou,“
chy si připsali mladí lukostřelci a lu- čekat. Už tak dobré výkony pros- Michal Hlahůlek.
telé upravit v průběhu léta podle mohli ukázat někteří členové silné doufá Juck.
(lv)
kostřelkyně prostějovského klubu tějovských dorostenců zastínil tím Ani nedávné úspěchy však nedávají
na svých domácích závodech, kde svým Ondřej Martinek. „Podařilo sportovcům v prostějovském oddísi hned trojice z nich vytvořilo svůj se mu stanovit si osobní rekord, le vydechnout. Brzy naopak prososobní rekord. „Blahopřejeme Pe- poprvé se dostal přes 500 bodů. tějovskou mládež čeká boj o reprepovi Křesalovi a Elišce Novotné, Je u nás tedy velká spokojenost. zentaci. „Čeká nás kontrolní závod
Co nového vás čeká na
kteří zastříleli svá maxima. Závody Elišce Novotné navíc utekl český reprezentace mládeže na Strahově.
www.vecernikpv.cz?
Nejčtěnější
regionální
se nám celkově vydařily, vyšlo také rekord o pouhých šest bodíků,“ Doufáme tedy, že tam naši střelci
Dočkáte se už
periodikum chystá inovaci
počasí, takže skvělé,“ uvedla Magda pokračovala Magda Robová. Je to potvrdí výkonnost, jakou dosud
Robová, předsedkyně klubu Lu- přitom pouhé dva týdny, kdy čes- potvrzovali,“ prozradila Magda Rosvého webu
za pár dnů...
kého rekordu v mužích dosáhl dal- bová.
(sob)
kostřelba Prostějov.

UŽ BRZY!

*CUKéUMÆUQWV÷åGUGRTQDQW\GLÊ
„Měli jsme sezení a rozhodli se, že
začátek posuneme až na 16. srpna,“
prozradil jeden z hlavníh organizátorů Zdeněk Přikryl. Důvodů je hned
několik. Jedním z hlavních jsou obtíže, které mohou nastat při plnění
přísných předpisů. Druhým pak
nejistota ohledně toho, jak a zda by
vůbec akce mohly probíhat. „Opatření jsou značně zmatečná a chaotická. Čekáme pořád, kdy se dočkáme
souhrnu toho, jak můžeme fungovat.
Navíc se proslýchá, že se hygiena na
kontroly podobných akcí zaměří.
Cestu nám pak může ukázat nějaký
závod dospělých,“ uvádí Přikryl některé z důvodů nejistoty, jíž nyní čelí.
Přesto se zdá, že alespoň co do počtu účastníků se Okresní dětská liga
nemá čeho bát. A tradičního klání se
zúčastní po spuštění velké množství
závodníků. „Registrujeme velký zájem dětí, je vidět, že seděly doma už
dlouho. Akorát u Ptení víme, že nebudou pořádat závod a nechtějí přesun,“
nastínil funkcionář.
Jasno mají například už v Klopotovi-

cích, kde se příští neděli bude hasit!
„Mělo by jít o akci pro deset až patnáct týmů. Zatím nejsou některé potvrzeny kvůli situaci,“ uvedl starosta
místních hasičů Jiří Kroupa. Soutěž
v požárním útoku bude připravena pro
přípravku a dále žáky. „Vše bude stejné
jako v předchozích letech. Pro všechny
bude nachystaný stejný stroj, aby měly
týmy rovnocenné podmínky. A nechceme zde nějakých padesát týmů,
máme to rádi takové menší, rodinné.
Hlavně jako zábavu pro děti,“ uvedl
starosta hasičů. A na co se tedy ty nejrychlejší mohou těšit? „Máme připravené sladkosti a taky poháry,“ prozradil
Kroupa. Na sladkosti se však pravděpodobně mohou těšit děti všechny. Zejména u těchto akcí není ani tak důležité
vyhrát, jako zúčastnit se.
O den dříve je v plánu Požární útok
o hodový pohár na koupališti ve Vřesovicích a zápolit by se mělo také 4.
července v Plumlově O pohár hejtmana Olomouckého kraje a týden nato
je v plánu noční soutěž v Bílovicích.
(sob)

20032510498

KLOPOTOVICE Velký útlum nejen v soutěžích, ale také v trénování
přinesla protikoronavirová opatření do hasičského sportu. Zatímco
však Velká cena Prostějovska mužů a žen v požárním útoku byly zrušeny, neoficiální poháry na vesnicích naopak začínají. Mezi prvními,
kteří se rozhodli závod zorganizovat, jsou hasiči v Klopotovicích. Na
neděli 28. června připravili pro děti 5. ročník klání O pohár starosty.
A rozjet by se měla i Okresní dětská liga.

www.vecernikpv.cz
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PROSTĚJOV, PRAHA Úvodních jednapadesát zápasů má za
sebou týmová soutěž Barvy pro budoucnost ČTS by Moneta,
v níž se prezentují nejlepší tenistky a tenisté České republiky.
Bílý tým reprezentovaný hráči prostějovského TK Agrofert vybojoval první vítězství, když porazil v Praze na Štvanici modrou sestavu. Kromě bílého Prostějova a modrého týmu zasáhli
do letní soutěže družstev také červený výběr, který se opírá
o hráče pražské Sparty a squadra reprezentující žluté barvy
s hlavičkou domácích kurtů na TJ Spoje Praha.

PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
J
pro Večerník
ík

Ladislav
VALNÝ
„Pochopitelně jde především o to,
aby hráči měli možnost absolvovat
ostré zápasy před možným restartem sezóny. Současně ale nikdo nejde na kurt s představou, že mu nejde
o výsledek. Body a výhry se prostě
sčítají. Proto jsme rádi, že se nám
vstup do soutěže podařil. I když je
liga jen hra, chceme v ní uspět, což je
v každém sportu přirozené,“ řekl po
posledním zápase prvního kola Jaroslav Navrátil, šéf bílé střídačky.
Během úvodního hracího dne tým
z prostějovské tenisové základy získal vedení 9:6, když po prvních pěti

singlech vedl 4:1. Své zápasy zvládl
Jiří Lehečka, Brenda Fruhvirtová,
Linda Nosková i Jiří Veselý. Nejlepší český tenista během úvodní sady
odvrátil čtyři brejkboly a získal dva
brejky, ve druhém setu uspěl na returnu v páté hře. Za stavu 5:4 si při
servisu Šátrala vypracoval tři mečboly, nakonec využil čtvrtý o gem
později při vlastním podání. „Každé
utkání po pauze je dobré. Jsem rád,
že máme možnost absolvovat ostré
zápasy v průběhu této soutěže a pochopitelně mě těší, že se podařilo do
kabiny přinést bod,“ řekl Veselý.
Po další porci pěti dvouher vedli zástupci hanáckého celku 6:4, přestože
Karolína Muchová udolala po vyrovnaném průběhu Kateřinu Siniakovou a Dalibor Svrčina nestačil
na Ondřeje Štylera. Důležité body
naopak přidal Vít Kopřiva a David
Poljak. „Před Davidovým zápasem
se domácí přiblížili na rozdíl bodu.

Ovšem pak nám pomohla Pojlakova
bojovnost. Po prvním prohraném
setu výsledek v zápase s Jonášem
Forejtkem dokonale otočil a až do
konce střetnutí ztratil pouze dvě hry.
To nám před čtyřhrami pomohlo,“
poznamenal Navrátil.
Především dámská debly přinesla dramatické zápletky. Krejčíková
a Siniaková zvládly náročné koncovky obou sad s párem Martincová Vondroušová, Linda Fruhvirtová se
Smitkovou udolaly dvojici Šmejkalová - Viďmanová v super tie-breaku.
Bod v mixu dodal také pár Poljak,
Krejčíková. „Po prvním hracím dnu
jsme byli spokojeni,“ uznal kapitán
bílého výběru.
Na začátku druhého hracího dne
pomohl hostům skreč Forejtka v duelu s Lehečkou, rozhodující náskok
pak Bílým vypracovali svými body
Linda Fruhvirtová, Veselý, Svrčina
a Linda Nosková. „Získali jsme klid

9ÙVOHGN\NROD%DUY\SUREXGRXFQRVW¤76E\0RQHWD

/1&4º6º/t$ª.º6º/
/CTMÆVC8QPFTQWwQX¾t.KPFC(TWJXKTVQX¾
#FCO2CXN¾UGMt,KąÊ.GJGéMC
&GPKUC*KPFQX¾t$TGPFC(TWJXKTVQX¾
0KMQNC$CTVčÿMQX¾t.KPFC0QUMQX¾
,CPi¾VTCNt,KąÊ8GUGNÚ
-CTQNÊPC/WEJQX¾t-CVGąKPC5KPKCMQX¾
8¾ENCXiCHT¾PGMt8ÊV-QRąKXC
1PFąGLiV[NGTt&CNDQT5XTéKPC
4QDKP5VCP÷Mt2GVT*¾LGM
,QP¾w(QTGLVGMt&CXKF2QNLCM
5VCP÷Mi¾VTCNt.GJGéMC8GUGNÚ
2CXN¾UGMiCHT¾PGMt-QRąKXC5KPKCMQX
iV[NGT*KPFQX¾t2QNLCM-TGLéÊMQX¾

,QP¾w(QTGLVGMt,KąÊ.GJGéMCUMTGé(QTGLVGM
0KMQNC$CTVčÿMQX¾t$TGPFC(TWJXKTVQX¾
#OÆNKGiOGLMCNQX¾t.KPFC(TWJXKTVQX¾
,KąÊ$CTP¾Vt&CNKDQT5XTéKPC
8¾ENCXiCHT¾PGMt,KąÊ8GUGNÚ
&GPKUC*KPFQX¾t.KPFC0QUMQX¾
1PFąGLiV[NGTt&CPKGN5KPKCMQX
#FCO2CXN¾UGMt&CXKF2QNLCM
,CPi¾VTCNt8ÊV-QRąKXC
#I¾VCèGTP¾t-CVGąKPC5KPKCMQX¾
/CTVKPEQX¾8QPFTQWwQX¾t-TGLéÊMQX¾5KPKCMQX¾
iOGLMCNQX¾8KòOCPQX¾t.(TWJXKTVQX¾5OKVMQX¾


è'48'0º6º/tä.76º6º/

$CTDQTC/KMNQX¾t,GUKMC/CNGéMQX¾
-TWOKEJ8TDGPUMÚt,GPÊéGM0GLGFNÚ
/CTVKP-TWOKEJt6QD[#NGZ-QFCV
$CTDQTC/KMNQX¾t/KTKCO-QNQF\KGLQX¾
$CTDQTC2CNKEQX¾t0KEQNG)CFKGPVQX¾ #PGVC.CDQWVMQX¾t#PCUVCUKC&GVKWE
6CFG¾w2CTQWNGMt,KąÊ,GPÊéGM
6QO¾w,KTQWwGMt2GVT0QW\C
.WM¾w4QUQNt/CTGM)GPIGN
$CTDQTC2CNKEQX¾t#PFTGC0QX¾
/QPKMC-KNPCTQX¾t,QJCPC/CTMQX¾
/QPKMC-KNPCTQX¾t,GMCV÷TKPC#NGZCPFTQXQX¾
#PFTGY2CWNUQPt2GVT0QW\C

#PGVC.CDQWVMQX¾t-CTQNÊPC8NéMQX¾
/KEJCGN8TDGPUMÚt/CTGM)GPIGN
/KEJCGN8TDGPUMÚt2CXGN0GLGFNÚ
#PFTGY2CWNUQPt(KNKR&WFC
6QO¾w,KTQWwGMt/KEJCN-QPGéPÚ /CTVKP-TWOKEJt,KąÊ,GPÊéGM
.CDQWVMQX¾/KMNQX¾t&GVKWE/CTMQX¾ .WM¾w4QUQNt2CXGN0GLGFNÚ
4QUQN2CWNUQPt)GPIGN-QFCV
6CFG¾w2CTQWNGMt6QD[#NGZ-QFCV
2CTQWNGM-KNPCTQX¾t0QW\C#NGZCPFTQXQX¾$QNCTFVĄGJ¾éGMt0QW\C8QEGN

-XKVQX¾5VTÚEQX¾t-QNQF\KGLQX¾/CNGéMQX¾

'pñõWRWiOQĨQDERXUDOSURJUDP
7LSVSRUW(OLWH7URSK\
PRAHA, PROSTĚJOV Úvodnímu
dílu atraktivního měření sil týmů
Petry Kvitové a Karolíny Plíškové
Tipsport Elite Trophy počasí opravdu nepřálo. Vydatný déšť nejprve
dovolil tenistkám v rámci prvního
dne odehrát pouze dva singly, třetí byl
přerušený pro tmu. Nedělní program
pak kompletně odsunul na pondělí,
z toho důvodu se bude hrát až do úterka. Pokud ovšem počasí dovolí.

Ladislav VALNÝ
„Nedá se nic dělat. Počasí se poručit
nedá. Když to nešlo jinak, šla jsem si
alespoň na chvíli zahrát s kondičním
trenérem do haly. Všechny věříme, že
přestane pršet a do úterý všechno dohrajeme,“ uvedla Karolína Muchová, která
kvůli počasí zatím do soutěže nezasáhla,
přesto si prostředí charitativního turnaje
pochvaluje. „Na kurtu i lavičce se skvěle
bavíme. Je to super, lépe se poznáváme,“
uvedla tenistka.

Foto: tenisovysvet.cz

Po úvodních dvouhrách vedli 6:2
a na cestě za jejich celkovým vítězstvím je nezastavila ani porážka hvězdného páru Petra Kvitová,
Barbora Strýcová, který podlehl
dvojici Kolodzejová - Malečková
ve dvou setech a ve druhé sadě dodokonce karára „Holky hrály
5XGi6SDUWDQHPĚOD stal
velmi aktivně a tím nás asi školily.
SUREOpPVHÅæOXŘiVN\´ Hned nás zahnaly po returnu a na
síti si to dohrály, jak chtěly,“ poZ vítězství 16:10 se podle očeká- chválila Kvitová soupeřky. „Přesto
vání radovali zástupci rudé barvy. jsme si s Bárou zápas užily,“ dodala
před závěrečnou sérií dvouher,“ poznamenal Navrátil.
Rozhodující bod získala Siniaková
po hladké výhře nad Černou a ve
chvíli, kdy Prostějov získal patnáctý
bod, bylo střetnutí ukončeno.

VŠE O TÝMOVÉ SOUTĚŽI
Barvy pro budoucnost ČTS by
Moneta přinášíme ve speciální
příloze, která je součástí dnešního tištěného vydání PROSTĚJJOVSKÉHO Večerníku.

Å.DÿGĄ]iSDVMHGREUĄ´
XYĨGRPXMHVL9tW.RSíLYD

PROSTĚJOV, PRAHA Porci tří zápasů si v průběhu prvního kola letní
týmové soutěže užil Vít Kopřiva (na
snímku). Tenista TK Agrofert Prostějov odehrál hned šest setů plus jeden super tiebreak a pomohl svému
týmu k vítězství důležitým bodem
v těžkém utkání s Václavem Šafránkem. „Ten zápas byl hodně vyrovnaný a měl jsem po posledním míči
radost. Každé vítězství je v této době,
kdy se toho moc nehraje, příjemné.“

Ladislav VALNÝ
yy Slušný výkon jste předvedl také
v utkání s Janem Šátralem. Za vyrovnaného stavu rozhodovala krácená
hra ve chvíli, kdy už jste věděli, že je vítěz známý. Nebyla to zvláštní situace?

Foto: sport.cz

Na začátku programu se dostal do vedení tým Petry Kvitové. Atraktivní duel
s Markétou Vondroušovou totiž zvládla
Barbora Strýcová. Zkušená tenistka zvládla první sadu mnohem lépe
a dvakrát prolomila servis soupeřky.
Ve druhém setu sice přišla o vedení
4:2, v koncovce si ovšem s Vondroušovou poradila. „Na kurtu jsem se cítila
dobře. Set a půl jsem Markétu tlačila,
potom se zlepšila. Ale v závěru jsem
byla zase aktivnější. Utkání jsem si
užívala, protože hrát před diváky, je to
nej. Speciálně tady v Česku,“ prohlásila
Strýcová.
Průběžný stav srovnala Kristýna Plíšková po výhře nad Kateřinou Siniakovou. Vzájemný duel tenistek výrazně

Kvitová. Bezpečné vedení přesto
Červení udrželi, k jejich úspěchu
pomohl také zkušený Lukáš Rosol,
který získal dva body ve dvouhře
a další přidal v deblu společně
s Paulonem.

narušil déšť, který utkání na dlouhou
dobu přerušil za stavu 3:2 pro Plíškovou. Po vyrovnané první sadě Siniaková vedla 3:2, pak ale prohrála čtyři hry
v řadě a to ji stálo zápas. „Na začátku
jsem byla nervózní. Postupně jsem se
ale uklidnila a projevilo se to i na výsledku,“ poznamenala Kristýna Plíšková.
Třetí dvouhra sobotního programu
mezi Terezou Martincovou a Jekatěrinou Alexandrovovou byla v průběhu
druhého setu přerušena a v důsledku
počasí přeložena až na pondělí. Dohrávka začíná v 10.30 hodin. Následovat budou od 12 hodin další tři dvouhry včetně souboje Barbory Strýcové
se světovou trojkou Karolínou Plíškovou a čtyřhry na závěr dne.
(lv)

„Za stavu 1:1 jsem se normálně
chystal na třetí set. Pak nám bylo
oznámeno, že už je rozhodnuto.
Domluvili jsme se na tom, že odehrajeme alespoň zkrácenou hru. Byla to
pro mě novinka, něco takového jsem
ještě nezažil.“
yy Neovlivnilo to vaše soustředění?
„Nemělo by, ale přesto se to stalo.
Trošku jsem vypnul. Nějak jsem ty
poslední míče odehrál. Ani jsem to nebral jako prorážku, spíš to byla remíza
s dohrávkou.“
yy Jak hodnotíte vaše odehrané
zápasy po koronavirové pauze?
„Když beru výsledky v singlech, byly
to dvě výhry a dvě porážky. Můj pocit
je takový, že je na čem pracovat. V každém případě je fajn, že už hrajeme,

Foto: tenisovysvet.cz

není to jen trénink. Svoji roli hraje psychika, což je důležité. Zatím se nejedná
o běžné turnaje, ale stejně je to krok
dopředu.“
yyOdehrajete celou letní ligu?
„Zřejmě ano. Je to dobrá forma přípravy na chvíli, kdy se rozběhnou normální turnaje. Kromě toho se představím
na akci ve Starých Splavech. Beru to
tak, že každý zápas je pro mě v tuto
chvíli dobrý.“

PRAHA, PROSTĚJOV Na
Štvanici byla odstartována série charitativních tenisových
zápasů Tipsport Elite Trophy,
do první části ale nenastoupila kapitánka růžového týmu
Petra Kvitová. Nebylo to ovšem kvůli rozmarům počasí.
Českou hvězdu zastavila zraněná ruka.
„Bylo to těžké rozhodnutí. Během testu ve čtyřhře se ale ukázalo, že moje zraněná ruka není
v takovém stavu, abych mohla
odehrát kvalitní zápas,“ uvedla
Kvitová, která si ovšem první tenisovou akci s diváky nenechala
ujít. „Co to šlo, koučovala jsem
holky z lavičky.“
Podporu kamarádky si pochvalovala Barbora Strýcová, které
rady týmové kapitánky pomoh-

ly k vítězství nad Markétou Vondroušovou. „Bylo to úžasné.
Petra je hrozně klidná a je to
z ní cítit. Já jsem taková hodně
emotivní, když jsem přišla na lavičku, říkala jsem si: ‚Tohle jsem
měla udělat lépe, tohle taky.‘
A Petra na mě: ‚Ne, všechno je
dobré,‘“ popisovala Strýcová.
Kvitová se do nové role rychle vžila a v duchu počítala, co
bude zapotřebí k týmovému
úspěchu. „Máme v plánu, že
půjdeme do zápasů v aktuálně
nejsilnější možné sestavě. Spoléhám se také na výkon jednoho z nejlepších deblových párů
světa,“ prozradila své uvažování
Kvitová, která v nominaci dala
důvěru bývalým světovým jedničkám Siniakové a Krejčíkové.
(lv)

tenis/malá kopaná
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6GPKUQXÆ0+-'6412*;QR÷VX2TQUV÷LQX÷ Kvitovou čekají

PROSTĚJOV Do turnajové sezóny po pauze kvůli pandemii covid-19 vstoupilo starší žactvo TK
Agrofert Prostějov na domácích
dvorcích velmi úspěšně. Tradiční
první jarní turnaj kategorie „A“
NIKE TROPHY 2020 se tentokrát hrál v Prostějově místo začátku dubna v termínu 1. až 5.
června. Prostějov si přesto udržel
pořadatelské prvenství, jednalo se
totiž o vůbec první turnaj mládeže nejvyšší kategorie „A“ pořádaný v ČR po uvolnění hygienických
opatření.
Výborně se dařilo hráčkám TK
Agrofert Prostějov Lucii Urbanové
a Magdaléně Smékalové. Obě repre-

zentantky ČR do 14 let potvrdily
roli favoritek a turnaj ovládly. Utkaly
se proti sobě jak ve finále dvouhry,
tak i ve finále čtyřhry. V obou případech byla úspěšnější Lucie Urbanová.
V kategorii starších žáků postoupil
z prostějovských hráčů nejdále Jan
Kumstát do čtvrtfinále dvouhry,
kterou vyhrál Denis Peták (ŽLTC
Brno). V deblu zvítězil pár Krakovský - Soukup. Domácí klub může těšit, že Denis Krakovský v Prostějově
dlouhodobě trénuje a také hostuje
v prostějovském družstvu. Všichni
medailisté obdrželi hodnotné ceny
od titulárního partnera turnaje firmy Nike.
(red)

9ÙVOHGN\ILQ½OH
dvouhra dívek: Urbanová – Smékalová 6:2, 6:1
dvouhra chlapců: Peták – Haenel 6:2, 6:4
čtyřhra dívek: Urbanová,Valentová – Smékalová, Slaměníková 6:3, 6.2
čtyřhra chlapců: Krakovský, Soukup – Kratochvíl, Bien 2:6, 6:4, 1:0 (7)

turnaje
v Německu

PROSTĚJOV Petra Kvitová by se
v polovině července měla vrátit
tit
ána mezinárodní scénu. Dvojnáku
sobnou wimbledonskou vítězku
ě.
čekají exhibiční turnaje v Berlíně.
ní
První z turnajů, jež se uskuteční
lu
na travnatém povrchu v areálu
3..
stadionu Steffi Grafové, začne 13.
července. Další bude následovat
od 17. července v hangáru na uzavřeném letišti Tempelhof, kde se
bude zápolit na tvrdém povrchu.
„V obou případech půjde o menší
třídenní akce, na kterých se předsta2TXPÊRTQUV÷LQXUMÆå¾MQXUMÆMN¾PÊRQMQTQPCXKTQXÆRąGUV¾XEGQXN¾FNQFWQJT¾éGM
6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX.WEKG7TDCPQX¾C/CIFCNÆPC5OÆMCNQX¾ Foto: TK PLUS ví celkem šest žen a šest mužů. Obsazení ale bude vskutku hvězdné,“
tvrdí pořadatelé a pohled na soupisku startujících jejich slova potvrzuje.
Kvitovou by v soubojích o podíl
z celkové dotace 200 tisíc eur měly
doplnit světová pětka Ukrajinka

Svitolinová, sedmička Holanďanka
Bertensová či zkušené Němky Görgesová s Petkovicovou.
Zajímavé tváře budou k vidění
i mezi muži. Hlavními postavami
budou třetí a sedmý hráč světa Rakušan Dominic Thiem s domácím
Alexandrem Zverevem. Pořadatelé
jednají o možnosti dostat do dějiště
i bouřlivého Australana Kyrgiose.
Dočasný návrat na kurt přislíbil rovněž veterán Haas.
(lv)

6'0+518º24156ö,18%72
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WXUQDMŢYþ5SURSXNQHMLæWXWRVRERWX
PROSTĚJOV Ani postupně se uvolňující
doba koronavirová neohrozila přípravy, natož konání velkého tenisového turnaje neregistrovaných ve čtyřhře PROSTĚJOV CUP
2020. Možná nejkvalitnější akce svého druhu
na území České republiky a snad i v celé střední Evropě se koná v sobotu 20. června od 9.00
hodin až do večera v exkluzivním prostředí
krásného areálu NTC Morava za Kosteleckou
ulicí, kde sídlí TK Agrofert Prostějov.

Marek SONNEVEND
Co do početnosti startovního pole se letos očekává rekordní účast 48 mužských dvojic a 10
ženských párů! Přislíbený start vynikajících
plejerů současnosti (Vít Kopřiva) i nedávné
minulosti (Jaroslav Pospíšil, Michal Navrátil)
sice nakonec zhatily jiné povinnosti, ale přesto
si dorazí zahrát spousta jiných borců, kteří ovládají bílý sport téměř perfektně.
„Mezi přihlášenými jsou například vítězové
našeho turnaje z předchozích let Radim Janíček, Jan Duba, Vít Krejčiřík a Martin Rychtárik s Petrem Bačou ze Slovenska, dále Jakub
Lustyk či Lukáš Vejvara patřící dříve do širší

špičky českých profesionálních tenistů. A čím
dál víc chtějí Prostějov Cup absolvovat i místní
chlapi z regionu Standa Husařík, Jirka a Adam
Kadlecové, Milan Kubeš, Martin Šlambor
a řada dalších, z čehož mám dvojnásobnou radost,“ řekl Večerníku hlavní organizátor Martin
Krupička.
Dokonale zajištěné klání každoročně pořádá společně s bývalým místním hokejistou
Petrem „Pupou“ Dosedělem. Ani tentokrát
nebude mezi zúčastněnými chybět jiný, ještě
mnohem slavnější hokejista Jaroslav Svoboda,
a diváci se mohou těšit i na další známé osobnosti sportovního světa. „Opravdu nepřeháním s tvrzením, že současný Prostějov Cup
se svou úrovní vyrovná mnohým turnajům
kategorie Futures a pomalu se blíží i challengerům. Především na utkání závěrečných kol
vyřazovacího pavouka A je fakt radost pohledět,“ zdůraznil Krupička.
Navíc pro všechny aktéry jsou tradičně zajištěny vysoce nadstandardní podmínky od parádně nachystaných kurtů v nádherném prostředí
přes obrovské kvantum mnoha druhů chutného jídla a celodenní pitný režim všemožných

nápojů až po příjemně pohodovou atmosféru
komunity tenisových nadšenců. „Díky bohatému portfoliu mnoha partnerů v čele se statutárním městem Prostějov se letos podařilo
zajistit super ceny, vzhledem k ještě nedávným
zdravotním okolnostem v ČR téměř neuvěřitelné. Například vítězové dostanou mimo
hromady jiných odměn i prize money ve výši
dvanáct tisíc korun,“ zmínil Krupička.
Motto sobotního podniku přitom zůstává
rovněž pro nadcházející devátý ročník stejné:
ať si všichni co nejvíc zahrají a zároveň se maximálně pobaví. „Opět jsme zvolili takový herní
systém, aby každý absolvoval minimálně tři zápasy a drtivá většina jich měla ještě víc. Čtvrtfinále, semifinále a finále přijdou odhadem na
řadu postupně od pěti hodin odpoledne až do
večera, následovat bude slavnostní vyhlášení
a poté jako obvykle časově neohraničená volná
zábava,“ prozradil Krupička s úsměvem.
Záštitu nad turnajem Prostějov Cup
tradičně převzali prostějovská zastupitelka
Božena Sekaninová a náměstek primátora
Jiří Pospíšil, mediálním partnerem je opět
PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

Okresní ligy v malé kopané /'6.'%72*.5ª2.01 2QUNGFPÊXQNP¾OÊUVC
JN¾UÊ/GVNG%WRLWPKQT
dokončí až

na podzim
PROSTĚJOV Tak už je konečně
znám definitivní verdikt ohledně osudu okresních soutěží
v malé kopané ČUS Prostějovska
2019/20. Existovala varianta, že
by se aktuální ročník – respektive
jeho druhá polovina v podobě odvetné části 1. i 2. ligy mužů – dohrála nyní během června a začátku července. Tahle možnost však
padla.
„Většina klubů nesouhlasila s dokon-

čením soutěží v nejbližším období.
Proto Komise malé kopané OS
ČUS Pv rozhodla přeložit odehrání jarní části této sezóny na podzim
2020. Termíny i obsazení jednotlivých hřišť vypíšeme koncem srpna,“ uvedli ve společném prohlášení
předseda a místopředseda komise
Pavel Kočíb a Bohuslav Krátký.
Průběžné tabulky i los obou soutěží
tak zůstávají v platnosti s tím, že po
dlouhé koronavirové pauze přijdou
zbývající zápasy na řadu až v průběhu září a října. A co pak dál? „Nový
ročník okresních lig v malé kopané ČUS Prostějovska 2021 bude
sehrán systémem jaro – podzim,“
upřesnili Kočíb a Krátký.
(son)

OTASLAVICE Během necelých
čtrnácti dní od zveřejnění konání pátého ročníku fotbalového
turnaje Metle Cup, který pořádá
fotbalové vedení v Otaslavicích, je
kapacita patnácti mužstev naplněna. Většina mužstev, která přijede
letos, není na tomto jednodenním
turnaji nováčkem. I kapacita pro
první ročník turnaje pro mládež
pod názvem Metle Cup junior
hlásí solidní zaplnění. Volná místa
ale ještě jsou.
I přes komplikace způsobené koronavirovou krizí se pořadatelům přihlásila mužstva ihned po zveřejnění
data konání turnaje. „Na turnaj se

UŽ BRZY!

nám každým rokem vrací týmy, které tu už byly a netajily se spokojeností. Očividně jsme se vydali správným
směrem, když nám od účastníků
přichází v drtivé většině pozitivní
ohlasy. Z dětského turnaje jsme měli
trošku obavy, abychom dali týmy
dohromady. Přece jen toho času
moc nebylo, ale nyní už hlásí kolega
osm mužstev, takže věříme, že i tam
se nám turnaj podaří naplnit do kapacity deseti až dvanácti mužstev,“
hlásí jeden z hlavních pořadatelů
Martin Vogl.
Z kapacity patnácti mužstev zbývá
poslední místo, u kterého se ale také
čeká jen na potvrzení, jinak jsou

v pořadí i další týmy. Za měsíc tak
budou zraky fotbalových nadšenců
mířit znovu do Otaslavic. Z přihlášených mužstev nechybí celek Otaslavic, který na domácí půdě stále čeká
na větší úspěch. Dále nechybí loňský
vítěz Chop-Pot, který letos postaví
i rezervní tým. Většina týmů přijede
opakovaně. „Znovu přijede Penam,
Litrpool, Držovice, FC Protest, Fun
Ding Dung, Mrdokleče, Ole tým.
Zopakuje si to i celek z Lán, který si
i přes dlouhou cestu turnaj opravdu
pochvaloval, byl zvědavý i na letošní

Nejčtěnější regionální periodikum chystá inovaci svého webu

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

ročník,“ pokračoval Vogl.
Dětská premiéra turnaje je na programu již za necelé dva týdny. Přihlášených týmů je zatím osm. Stále
se ještě čeká i na další týmy, ale už
teď je jisté, že první ročník určitě
proběhne. „Času moc nebylo, ale
musím pochválit, jak se k tomu trenéři mládeže postavili a obvolali si
většinu okolních týmů. Moc se na
všechny těšíme, a doufáme, že akce
vyjdou minimálně stejně jako předchozí ročníky,“ uzavřel Martin Vogl.
(jaf)
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VOLEJBALOVÁ REPREZENTACE ŽEN ČR
TRÉNUJE V PROSTĚJOVĚ

Jeden týden už má za sebou a druhý před sebou,
dvoufázové dávky polykají i Kopáčová s Dvořáčkovou
PROSTĚJOV Nestává se zase tak často, aby ve zdejším regionu
delší dobu pobýval reprezentační výběr České republiky dospělé kategorie některého z nejsledovanějších kolektivních
sportů. Momentálně však jde o skutečnost, neboť v Prostějově
tráví dvoutýdenní soustředění národní tým volejbalistek ČR, do
jehož osmnáctičlenné nominace patří i dvě hráčky domácího VK
Prostějov Gabriela Kopáčová a Klára Dvořáčková!
EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Dámy zpod vysoké sítě se na Hané
sešly v pondělí 8. června, aby dosud
absolvovaly pět tréninkových dnů
do pátku 12. června včetně. Na uplynulý víkend dostaly volno a dnes,
tedy v pondělí 15. 6., začnou makat
nanovo. Tentokrát potrvá druhá část
místního kempu jen čtyři dny do
čtvrtka 18. června.
Náplň přípravy je každopádně celou
dobu dvoufázová a obsahuje denně
čtyři až pět hodin různorodé práce.
Od všemožného cvičení a posilování vlastní vahou i s tréninkovými pomůckami či na strojích přes pilování

individuálních a týmových herních
prvků s míčem až po důkladnou regeneraci.
Tuzemský nároďák přitom využívá
celého moderně vybaveného areálu TK PLUS za Kosteleckou ulicí.
Nejvíce času tráví v hale Národního sportovního centra Prostějov,
odkud přechází do nedaleké posilovny v budově Letní haly. Ubytován je v přilehlém Hotelu Tennis
Club, kde se pochopitelně i stravuje a využívá zdejší regenerační
linku, což je od druhé poloviny
května „koronavirově“ dovoleno.
Kromě samotných plejerek se do
hanáckého města museli dopravit
rovněž všichni členové mezinárodního realizačního týmu v čele s řeckým hlavním koučem Giannisem
Athanasopoulosem, což nebyla za
současných podmínek s některými
zavřenými hranicemi úplná samo-

zřejmost. Ale cestování proběhlo
zdárně a pohromadě je tak celý povolaný mančaft i spolu s kompletním „realizákem“.
Jeho šéf si podmínky v Prostějově
pochvaluje. „Máme tady absolutně
vše, co potřebujeme ke kvalitní přípravě, zázemí je perfektní. Vzhledem
k tomu, že období před tímhle prvním soustředěním bylo kvůli omezením při epidemii covid-19 pro holky
velice komplikované a nelehké, snažíme se především sladit jejich různou
předchozí zátěž. Tréninky jsou náročné, ovšem snažíme se o rozumnou
míru i komplexnost náplně,“ přiblížil
Giannis Athanasopoulos.
Leč nepříjemné je, že zatím nikdo
netuší, jakým způsobem a jestli vůbec se odehraje plánovaná kvalifikace
o postup na mistrovství Evropy žen
2021. Původní verze s šesti zápasy (tři
doma a tři venku) v jedné ze skupin se
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Slovinskem, Bosnou a Hercegovinou
i Lotyšskem od poloviny srpna do
začátku září se za aktuálních okolností nezdá úplně reálná, spíš se uvažuje

o turnajovém modelu na jednom místě. Nebo bude vše odloženo na později? „Tahle nejistota není dobrá, ale s tím
nic neuděláme. My se musíme zaměřit

na věci, které můžeme sami ovlivnit.
A hlavně se tedy věnovat společné
přípravě nejlépe, jak to jde,“ zdůraznil
Athanasopoulos.

Favorit pohořel, smržickému výkonu

KANONÁDA!
chyběla snad jen ještě lepší střelba PIVÍNSKÁ
Určice odjely s jedenáctibrankovým přídělem
KOSTELEC NA HANÉ Dva víkendy,
dva zajímavé mače. Fotbaloví fanoušci
mohou být s programem dění na kosteleckém hřišti spokojení. Zatímco
týden zpět se FC Kostelec na Hané postavil v atraktivních duelu plném krásných akcí a střel Čechovicím, tentokrát
zdejší borci přivítali Smržice. A opět
se rozhodně nejednalo o nudný zápas.
Navíc s překvapivým vítězem a ne zcela
očekávaným vývojem.

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
Sobotní zápas od začátku nabízel zajímavou podívanou. I když hned zkraje zatrnulo
příznivcům Smržic: Lukáš Grulich málem
zpracoval pas a bylo z toho nebezpečí pro
hosty. Ti navíc záhy měli problém s rozehrávkou. Přesto to ale byly Smržice, které
udeřily jako první: V 6. minutě byla k vidění
střela z dálky, kterou do brány uklidil dorážkou Štěpán Verner – 0:1. Následoval navíc
brejk hostí, právě střelec gólu ale tentokrát
nenahrál přesně. Brzy mohlo být vyrovnáno,
jenže v 8. minutě Lukáš Grulich hlavičkoval
do brány z ofsajdu. Hned nato zde ale byla
obrovská šance domácích. Pavlíček nejprve
zneškodnil čistě útok Smržic a poslal dobrý
míč na Lužného, který prověřil brankáře.
Oba týmy se následně prostřídaly v šancích.
Za hosty hrozil zejména Martin Luža z brejků, za domácí zase Lukáš Grulich, který 19.
minutu okořenil dobrou ránou z dálky, která
škrtla tyč. O něco aktivnější ale byly Smržice, které dokázaly mírnou převahu využít.
Střelu k tyči od Štěpána Vernera ještě brankář Drčka chytil. Následně mu ale propadlo
zakončení Martina Luži a Smržice šly do
trháku – 0:2. 36. minuta pak mohla pomoci
Kostelci na Hané k vyrovnání. Nejprve se
trenér Keluc rozčiloval kvůli neodpískané
penaltě. Následně jeho výběr dostal aspoň
možnost standardky z nebezpečné vzdálenosti. A David Jamrich z ní krásně zavěsil
pod břevno – 1:2. Kostelec navíc s aktivitou
nekončil: Chytil orazítkoval tyč, Lužný zase
z úhlu střílel do brankáře. Štěpán Verner pak
v závěru poločasu zazdil tutovku.
Do druhé půle tak hráči nastoupili za stavu
2:1 pro Smržice. Ale hlavně s očekáváním,

PIVÍN V neděli by se za normálních
okolností dohrály všechny krajské
soutěže. Kvůli předčasnému ukončení
tak alespoň pokračují přátelské zápasy
BYLI JSME
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klubů. Pivín přivítal nedaleké Určice,
které hrají o soutěž výš. V zápase to ov)272*$/(5,(
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do konečného hvizdu. Výsledek zcela
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jednoznačně definuje, jak se oběma cel- se svým proslovem minimálně přiblížil a druhá dorážka Trajera už našla cíl – 9:0.
pověstnému fénu sira Alexe Fergusona. Hostující obrana nechala zcela osamoceně
jak se vyvine počasí: meteorology ohlášené přesto, že míč byl hlavně na kopačkách Kos- kům zápas vydařil.
Kouč protočil hráče, které měl k dispozici, domácí míč na dvakrát dorazit, což vypovíbouřky se totiž rychle blížily ke Kostelci na telce na Hané. V 60. minutě tak měl třeba
a hra hostí šla přece jen o něco nahoru. Jen- dá o rozložení sil na hřišti.
Hané. Do začátku poločasu však nekáplo. Drčka hodně práce, nejprve se střelou EXKLUZIVNÍ
že elán jim vydržel pouhých deset minut. Domácí příznivci si přáli desítku, a také
Naopak mohlo „zapršet z mráčku“ v podobě a následně s dorážkou letící nad. Zakrátko
Když zachyboval Žáček a nechal se lacině se jí dočkali. Centrovaný míč si nešťastně
nepovedené rozehrávky Kostelce na Hané. Lukáš Grulich odpověděl střelou do boč- reportáž
obrat o míč Jaroslavem Svozilem, bylo zle. srazil do vlastní branky Bureš a desítka byla
Hned v první minutě mohly jít Smržice opět ní sítě a následně zklamaní diváci Kostel- pro Večerník
Ten si míč navedl a umístěnou ránou na kompletní – 10:0. K jedenácté brance dodo dvougólového vedení, ale byla z toho jen ce vydechli po nepovedeném přečíslení.
přední tyč přidal branku číslo sedm – 7:0. pomohla penalta. Utíkajícího Vrbu faulostřela vedle. Zatímco na druhé straně tu byla Šance Smržic přibývaly: činil se hlavně Jan
Touto brankou elán hostů zase opadl.
val Zelina a sudí neváhal ukázat na puntík.
opět tyč, Adam Keluc ji orazítkoval střelou Kotlár, který například v 80. minutě zazdil
Další branku ještě oba domácí útočníci Míč si postavil Vrba a proměnil k levé tyči –
z otočky po individuální akci. V 50. minutě skvělou šanci, co si předtím sám vytvořil. FRÉHAR
nedali po velmi tvrdých střelách. Trajerovu 11:0. Pivín byl opravdu nebezpečný z kažse snesl na hřiště očekávaný liják a chvíli nato Kostelec na Hané jakoby čekal na vhodný
se přidaly také blesky. Rozhodčí však pokyn moment k vyrovnání. A málem se dočkal, Prvních deset minut se dalo hodnotit jako ránu vyrazil Hýbl a Konupkovu bombu dé šance, zatímco obrana Určic hořela celý
k přerušení nedal. Vinou deště však ubyly když v 89. minutě prudká střela z dálky rozkoukávací. Oba celky se snažily kombi- zastavilo břevno. Konupka byl na konci zápas. V poslední desetiminutovce se hosté
zajímavé okamžiky a hlavně přesnost. V 56. trefila břevno a smolně se odrazila pryč. nační hrou dostávat do šancí. Ty postupně i další akce, ale tváří v tvář brankáři Hýblo- nadechli alespoň k čestné brance. Tu mohl
minutě přesto musel řešit brankář Kostelce Smržice tak nakonec byly rády hned přicházely, jenže zatímco je domácí ihned vi neuspěl. I hosté se pomalu dostávali do vstřelit Bureš po hezké kombinaci, ale stříšanci Gottwalda – úspěšně. Následovala dvakrát za závěrečný hvizd: jednak kvůli trestali, hosté se do vápna dostávali jen šancí. Jenže Mašek napálil Sedláka přímo dající brankář Oršel dokázal jeho pokus
ještě větší šance, ovšem osamocený hráč neustávajícímu dešti a zadruhé proto, že z ofsajdových situací. První branku obsta- do hlavy, a dvě střely Mariánka skončily vytěsnit mimo branku. Čtyři minuty před
mezi beky domácích neproměnil. Smržice příště by branka nemusela být tak dobře ral pro domácí Sedlák, který si našel míč ve mimo tři tyče. Co se nepodařilo Konup- koncem se ale hostující družina dočkala,
se stále častěji dostávaly do zakončení a to postavená.
vápně a nekompromisně ho poslal k tyči kovi, zvládl Trajer, kterého poslal před Krajíček dostal příliš prostoru na levé stra– 1:0. Za další tři minuty přišla branka čís- brankáře Svozil. Zkušené zakončení kolem ně a jeho střela zapadla za přední tyč – 11:1.
lo dvě. Pohlednou kombinaci domácích brankáře a osmý zářez – 8:0. Tento stav Pivín tak nakonec slavil zasloužené vítěz(1:2)
)&.RVWHOHFQD+DQp²7-6PUæLFH
zakončil s ledovým klidem Konupka a po- zase dlouho nevydržel, protože domácí ství. Pro hosty se jednalo zcela jednoznačBranky:  -DPULFK ±  âWČSiQ 9HUQHU  /XåD slal svůj celek do dvoubrankového vedení stále neměli dost. Trajer nejprve trefil Hýb- ně o zápas, na který budou chtít co nejdříve
6WĝHO\QDEUiQX6WĝHO\PLPRRohy:
– 2:0. Do dvacáté minuty lovil míč ze sítě la, první dorážka Vrby skončila na břevně zapomenout.
Sestava Kostelce na Hané:
'UþND±&K\WLO.XSND+RORXEHN3DYOtþHN±$EUDKiP=DWORXNDO/*UXOLFKâNUDEDO±7\SQHU/XåQê hostující Hýbl potřetí. Trajerovi nejprve
dokázal střelu zablokovat na roh Žáček,
6WĝtGDOL$*UXOLFK)LQN-DPULFK-XUQtN-XUDþND.HOXF
Trenér: /XERPtU.HOXF
(6:0)
6RNROY3LYtQč6RNRO8UÿLFH
jenže z následného rohu se už domácí ka6HVWDYD6PUæLF
nonýr dočkal. Osamocen ve vápně uklízel
Branky:D7UDMHUD-HåHND6YR]LO-6HGOiN
0DUWLQHN±2EUXþQtN7RPLJD*RWWZDOG6WXGHQê±9\URXEDO.OXV09HUQHUâ9HUQHU±.RWOiU/XåD
do branky – 3:0. Další hřebík do rakve
.RQĤSND%XUHãYODVWQt=OiPDO]SHQDOW\.UDMtþHN
6WĜtGDOL3OHYD.DODQGĜtN$XJXVWLQ.UDWRFKYtO9DĜHND7UHQpU,YR=ERåtQHN
6HVWDYD3LYtQD
mohl zatlouct Jaroslav Svozil, ale pomezní
)UVW±%DUWRQtN3RVStãLO6HGOiN±9DOWU6YR]LO0-HåHN9UED±6YR]LO-±7UDMHU.RQXSND6WĜtGDOL
správně odmával ofsajd. Jenže čtvrtý zá=OiPDO2UãHO6HGOiĜ7UHQpU-DURVODY6YR]LO
řez na sebe nenechal dlouho čekat. Lehká
3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
střela Ježka zapadla až za záda chybujícího 6HVWDYD8UÿLF
+êEO±3DXO=HOLQDäiþHN.DSUiO±6RVtN0DULiQHN.UDMtþHN5RWVFKHGO±âWČSiQHN+DQGO6WĝtGDOL
brankáře Hýbla – 4:0. Pátý zářez přišel
%XUHãâQDMGU0DãHN
Trenér:'DYLG.RE\OtN
hned po rozehrávce. Špatnou nahrávku
/XERPÉU.(/8&s)&.RVWHOHFQD+DQÅ
„Prohospodařili jsme svým přístupem první poločas, nehráli jsme místy na úrovni Hýbla si našel Jaroslav Svozil a ze čtyřiceti
I.A třídy. Vypadalo to, že jsme si prostě jen přišli zahrát. Smržice se ukázaly jako nebezpečný metrů poslal míč do prázdné branky – 5:0.
3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUÕ
soupeř, potrestaly nás, daly dvě branky a zaslouženě vedly. V první půli zkrátka byl soupeř Hosté byli zralí na ručník. Ač se snažili
lepší, rychlejší a dravější než my. Ve druhé půli to zase bylo obráceně, soupeř už tahal nohy. o kombinaci, dostat se až k pořádné šanci
-DURVODY692=,/ s6RNROY3LYÉQÈ
Myslím, že na šance to mohlo skončit nakonec tak 5:5. Smržice sice vyhrály, ale bylo to byl neřešitelný problém. Krátce před pauzou navíc přišla další branka. Ježek si pohrál „Zápas se nám opravdu vydařil. Skóre nechci řešit. Jsem opravdu potěšen především výkoremízové utkání z mého pohledu. Za druhý poločas jsem spokojený.“
s
obranou
soupeře
ve
vápně
a
střelou
na
nem,
a
také
tím,
že
jsme to po prvním poločase za rozhodnutého výsledku nezabalili, dál
2QGÔHM%2.µ9.$sDVLVWHQWWUHQÅUD7-6PUzLFH
zadní tyč nedal brankáři šanci – 6:0.
byli aktivní jako v první půli. Ještě bych chtěl vyzdvihnout Sedláka, který se vrátil po ab„Podle mě se zápas přerušit neměl. Je to o tom, že si vyzkouší kluci možné varianty počasí. Že se něco bude muset do druhé půle senci do sestavy a ukázal, jak je pro nás důležitým hráčem.“
Samozřejmě se mohlo, ale rozhodčí uvážil správně, takže v pořádku. V zápase rozhodlo to, u hostů změnit, bylo zcela jasné všem
'DYLG.2%</©. s6RNRO8UÄLFH
že jsme byli aktivnější vepředu. Bohužel těch šancí, co jsme nedali… Měli jsme tam pět, přítomným divákům, kterých se sešlo po„Dneska bude lepší, když to nechám bez komentáře…“
šest dalších tutovek a bohužel je nedali. Z toho důvodu skončil zápas pouze 2:1 pro nás.“
měrně dost. Trenér hostí David Kobylík

1

2

11

1
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PROSTĚJOV Minulou sobotu při
premiéře v Ligovém poháru družstev ČR 2020 nohejbalisté TJ Sokol
I Prostějov nepřekvapili a od vysoce
favorizovaných Modřic vyfasovali
debakl 0:6. Napodruhé proti jinému
papírově mnohem silnějšímu soupeři už však věří ve svůj podstatně
lepší výkon i výsledek.

Po volném losu ve druhém dějství přivítají ve 3.
kole letošní mimořádně zavedené soutěže nohejbalisté Prostějova opět na domácí půdě SK Liapor Witte Karlovy Vary. Další zápasový šlágr je na
programu v sobotu 20. června od 14.00 hodin na
kurtu u sokolovny na Skálově náměstí. Vstup pro
fanoušky bude tradičně zdarma bez ohledu na to,
že Západočeši jsou úřadující bronzoví medailisté
z loňské extraligy.
„Řekl bych, že v utkání s Modřicemi jsme si vybrali jakousi nováčkovskou daň. Kluci nezahráli
to, na co reálně mají, a vzhledem k ohromné kvalitě ještě posílených hostů jsme utrpěli nejvyšší porážku. Vary jsou také národní špička, ale řekl bych,
že jejich kádr přece jen momentálně není tak maximálně nabitý, jako v případě MNK. Podle mého
názoru teď určitě máme šanci na lepší konečné
skóre,“ říká trenér Sokola I Richard Beneš.
Pokud se nestane nic nepředpokládaného,
nastoupí Hanáci v kompletní sestavě se všemi
oporami (Ladislav Pírek, Lukáš Pírek, Tomáš
Roba, Jan Valenta, Petr Deutsch, Tomáš Žůrovec). A na koho se lze těšit v barvách Liaporu?
Pětinásobní extraligoví mistři mají na soupisce světového šampiona a nejlepšího smečaře
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Lukáš Rosenberk:
„Tak hladNpYtWě]VWYt
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PROSTĚJOV Jeden z nejlepších
současných nohejbalistů světa
Lukáš Rosenberk byl v mládí dva
roky členem Sokola I Prostějov,
loni se do hanáckého města vrátil
na atraktivní exhibici v Národním
NOHEJBAL
sportovním centru Prostějov.
8ÚUNGFMQX÷ PGRQXGFGPÆ WVM¾PÊ RTQVK /QFąKEÊO D[NQ
XGNMQW\MWwGPQUVÊ
Foto: Marek Sonnevend
/,*$08å,
Jeho druhý návrat před týdnem už
České republiky Jana Vankeho, jiného medai- 2. kolo:
měl soutěžní punc, když se coby
listu z MS a vynikajícího singlistu Karla Hrona SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary - NK AUSTIN Vsetín 5:5, opora MNK Modřice zasloužil
01.PRELOSURYiV0RGĜLFH7-62.2/+ROLFH
a několik dalších členů národního výběru.
o smetení domácího kolektivu
.$03ĜÌã7Č
„Přesto věřím, že i proti takovým hvězdám můžou
jednoznačným poměrem 6:0 na
NRORVRERWDÿHUYQDKRGLQ
naši kluci svádět vyrovnanější boje a v některých 62.2/,3URVWČMRY6./,$325:,77(.DUORY\9DU\1. úvod Ligového poháru družstev
jednotlivých střetnutích třeba i překvapit. Jen $867,19VHWtQ7-62.2/+ROLFH 
ČR 2020. Po utkání poskytl Veje potřeba zahodit respekt, nebýt zbytečně ner- 'RKUiYNDNRODQHGčOHÿHUYQDKRGLQ
černíku exkluzivní rozhovor.
vózní, herně se přiblížit svému výkonnostnímu 7-62.2/+ROLFH6./,$325:,77(.DUORY\9DU\
Marek
SONNEVEND
35Ĥ%Čå1É7$%8/.$321(Ó3/1e0.2/(
stropu. S podporou příznivců chceme ukázat,
 01.PRELOSURYiV0RGĜLFH      
že i my máme na to předvádět kvalitní nohejbal.  6.:,77(.DUORY\9DU\       yy Očekávali jste natolik jasný
A že v elitní divizi Ligového poháru nejsme pouze  1.$867,19VHWtQ
duel?
     
jako příjemní sparingpartneři,“ zdůraznil zkušený  7-62.2/+ROLFH
„Určitě jsme si nemysleli, že to bude
     

7-62.2/,3URVWčMRY






kouč Beneš.
(son)
až takhle hladké. Normálně sice
hrajeme extraligu a soupeř první
ligu, ale přesto jsme věděli o jeho
kvalitách. Místní kluci umí nohejbal
velice dobře, ovšem rozhodlo, že my
jsme se na zápas maximálně připravili. I během koronavirové přestávky
jsme v rámci možností často trénovali, poslední dobou ještě víc. A tahle připravenost se promítla do výsledku. Všichni z našeho týmu dnes

3$571(ą,7-62.2/,35267÷-2996(=±1÷2020

odvedli hodně dobré výkony, můžeme být spokojení.“
yy Jaké bylo si ve svém
dávném působišti znovu
zahrát soutěžní mač?
„Bylo moc fajn se sem zase
vrátit. Ještě před utkáním
jsme si několikrát po večerech volali se zdejším trenérem Richardem Benešem,
který mě tenkrát jako kluka vedl,
a trochu jsme se v dobrém hecovali.
Já to mám v Prostějově rád, dvakrát
jsem tady byl u celkového vítězství
v dorostenecké lize a to jsou krásné
vzpomínky. Proto měl zápas pro
mě speciální nádech, zvlášť když
Richard při našem představování
zmínil mou zdejší minulost. Střetnutí jsem si užil, jako obvykle tu byla
příjemná atmosféra fajn lidí. Bohužel jsme je asi nepotěšili tím jasným
výsledkem, ale teď už holt nastupuju
za Modřice a přijeli jsme sem vyhrát.
Nedá se nic dělat.“ (smích)
yy Přistupujete k nové a mimořádně zavedené soutěži se vší vážností?
„Určitě bereme každý zápas i celý Ligový pohár na sto procent, zároveň
však cítím trochu větší uvolněnost
než normálně v extralize. Tlak na
výsledky ani stres asi nebudou tak
velké, byť se to teď hůř posuzuje,
protože soutěž se teprve rozjíždí.
Ale očekávám od ní trochu pohodovější průběh, na druhou stranu
vítězit chce každý správný sportovec
vždycky. Tím pádem jednoznačně
hodláme postoupit do play-off a tam
zabojovat o prvenství.“

Triumf na nohejbalovém Přeboru firem

obhájil Novatop
z Ptenského Dvorku
PROSTĚJOV Po loňské premiéře letos proběhl i druhý ročník nohejbalového Přeboru firem Prostějovska 2020. Znovu jej uspořádal oddíl TJ Sokol
I Prostějov na venkovním kurtu u sokolovny na Skálově náměstí a vítězem
se opět stal výběr Novatop Ptenský Dvorek, který tak obhájil své rok staré
prvenství. Nejdůležitější ale bylo, že se nohejbalisté i v těžké pokoronavirové době dokázali sejít a zahrát si.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND

Tentokrát se ale bohužel přihlásily jen čtyři týmy, navzdory četnému avizování akce
dlouho dopředu. „Koronavirus asi vykonal
své a zájem ze strany výkonnostních i amatérských nohejbalistů, kterých je v našem
regionu spousta, byl prostě slabší. Snad se za
rok dočkáme většího ohlasu potenciálních

8ÊV÷\QXÆPQJGLDCNQXÆJQ2ąGDQTWHKTGOVTQLKEG0QXCVQR2VGPUMÚ&XQTGM
Foto: Marek Sonnevend

účastníků,“ zadoufal hlavní organizátor Richard Beneš.
Klání nezrušila ani středeční hrubá nepřízeň počasí. Kvůli vytrvalému dešti se aktéři dohodli na
přeložení bojů o čtyřiadvacet hodin, tím pádem
se hrálo až ve čtvrtek odpoledne, ale za ideálních
podmínek. Kvarteto trojic se nejprve utkalo v základní skupině každý s každým a všichni postoupili do play-off, jež obsahovalo dvě semifinále,
duel o bronz a závěrečné finále.
Celému turnaji dominoval největší favorit
Novatop v sestavě se dvěma špičkovými borci
prvoligového Sokola I (Lukáš Pírek, Tomáš
Roba) a s otcem jednoho z nich, někdejším
kvalitním plejerem (Ladislav Pírek starší). Během základní části ztratili jediný set už ve chvíli,
kdy měli jisté první místo pro vyřazovací fázi.
Následné semifinále zvládli hladce i přes otáčení ztráty 1:4 ve druhém setu, finálovou bitvu
rozhodli kontrolovaně lepšími koncovkami.
„Loni jsme vytvořili rodinnou trojku Pírků, letos
však nemohl starší syn Laďa kvůli práci. Tak jsme
k sobě vzali Toma Robu, což je super hráč. S takovýma mladýma a šikovnýma klukama se samozřejmě hraje skvěle, oni to oběhají za mě. Vítězstvím jsme vlastně splnili povinnost,“ usmíval se
Ladislav Pírek starší, hlava nohejbalového klanu.
Stříbro získal LEO Nábytek, ačkoliv nastoupil
pouze ve dvojici. Bývalí ligoví muži Leoš Pluháček a Matěj Richter dřeli bez nemocného
třetího parťáka jako koně, urvali dramatické
semifinále a v rozhodujícím střetnutí potrápi-

8wKEJPKCMVÆąKFTWJÆJQTQéPÊMWVWTPCLGPCURQNGéPÆOUPÊOMW

li i pozdější vládce. „Bojovali jsme ve dvou na
maximum a dosáhli toho, co reálně šlo. Určitě
jsme spokojení,“ shodli se Pluháček a Richter.
Třetí místo vydřel celek MB TOOL ve složení Vladimír Havlík, Tomáš Rychlík a tahoun
Jan Valenta, současný kapitán prostějovského
družstva v 1. lize. „Dokázali jsme překousnout
zklamání z těsné semifinálové porážky a vzápětí
obrátit zápas o bronz. Rozhodla úvodní sada zachráněná ze tří setbolů soupeře, hlavně že jsme
neskončili poslední,“ oddechl si Honza Valenta.
Čtvrtá pozice zbyla na trio Windmöller &
Hölscher (Josef Žid, Lukáš Lužný, Ondřej
Bebčák), což ale chlapi brali – i přes chvilkové rozčilování během mače o třetí post – nakonec s nadhledem. „Může za to náš trenér
Tomáš Fišer, který odešel domů před play-off
a my jsme kvůli tomu rozhodující souboje

Foto: Marek Sonnevend

/QOGPVMC \ HKP¾NQXÆJQ WVM¾PÊ 0QXCVQR XGT
UWU.'10¾D[VGM Foto: Marek Sonnevend

nezvládli,“ vysvětloval se smíchem Josef Žid.
Dobrá a přátelská nálada panovala i při závěrečném vyhlášení výsledků, kdy ceny všem
trojicím předávali Richard Beneš a šéf nohejbalového klubu TJ Sokol I Prostějov Jaromír
Faltýnek. „Za rok na viděnou aspoň se dvanácti týmy a na dvou kurtech,“ zaznělo příjemným
večerem předsevzetí pro příští, už 3. ročník.

PØEBOR FIREM V NOHEJBALU TROJIC 2020 V KOSTCE
<¾MNCFPÊUMWRKPC0QXCVQRt.'10¾D[VGM  /$611.  9KPFOÓNNGT
*ÓNUEJGT  .'10¾D[VGMt/$611.  9KPFOÓNNGT *ÓNUEJGT
  /$611.9KPFOÓNNGT *ÓNUEJGT  2QąCFÊ0QXCVQR.'1
0¾D[VGM/$611.9KPFOÓNNGT *ÓNUEJGT
5GOKHKP¾NG.'10¾D[VGMt/$611.  0QXCVQR9KPFOÓNNGT *ÓNUEJGT  
1OÊUVQ/$611.9KPFOÓNNGT *ÓNUEJGT 
(KP¾NG0QXCVQRt.'10¾D[VGM 
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Sonda do Přeboru OFS Prostějov – 1. díl
PROSTĚJOVSKO Dlouhé čekání a pak hurá na hřiště. Tak PŮVODNÍ
měl vypadat květen a červen v podání fotbalistů. Někde zpravodajství
se tak skutečně stalo a nadšení sportovci doslova vlétli na pro Večerník
hřiště. Jinde se i nyní perou s docházkou hráčů a jejich poMarek
čtem. A takové Výšovice? Ty si v tomhle směru vůbec ne- SOBECKÝ
musí lámat hlavu – po spojení se Skalkou nedostatkem
hráčů netrpí. Jak tedy probíhá příprava na další sezónu? A co je nového v klubech
na Prostějovsku? To vše zjišťoval Večerník v rámci svého seriálu po regionálních
klubech, který vám již v minulých číslech přinesl návštěvu do kabin zástupců
v soutěžích Olomouckého KFS. Tentokrát jsme se zaměřili na dění ve II. třídě-Přeboru OFS Prostějov, druhou část týmů najdete v příštím čísle.

Tištín má za sebou těžký ročník.
Nepotvrdil totiž svou ambici na
jednoho z lepších týmů soutěže.
Příprava je ale nyní komplikovaná.
Po koronaviru totiž přišly jiné starosti. „Pauzu jsme využili k úpravám
hřiště. Takže to je teď nehorázně rozbombardované,“ prozradil Zdeněk
Oulehla, trenér týmu. Jeho příprava
je tak nyní limitovaná, proto zatím
klub vyčkává i s přátelskými zápasy. Ty tým odložil až na prázdniny
a bude jedním z mála, který si v tomto období žádný zápas nezahraje.
Na druhou stranu se snaží v Tištíně
posílit kádr. „Jednáme o nových hráčích, domlouváme třeba v Olomouci. Zatím ale není nic dotažené, proto nebudu uvádět jména. Můžu jen
prozradit, že jde o brankáře a útočníka,“ uvedl Zdeněk Oulehla. Během
hovoru navíc také zdůraznil, že jeho
tým má nadále ambici působit v nejvyšší okresní soutěži.

,KUMTC$TQFGMW-QPKEG
V Brodku u Konice zažili sezónu, která
nebyla ani skvělá, ani bídná. Zdálo by
se tedy, že tým bude mít po delší pauze
nadšení do hry. „Je nás ale nyní málo.
Hodně lidí má pracovní povinnosti.
Lepíme tedy, jak se dá,“ uvedl trenér
Patrik Müller. Jeho mužstvo už odehrálo dva přátelské zápasy, zejména
pak ten s dorostem Prostějova se dvakrát nepovedl. Skončil 0:5. „Bylo vidět,
že na ně příliš nestačíme. Koneckonců
v týmu máme i čtyřicátníky,“ poznamenal Müller s tím, že soupeř byl rychlostně jinde. Jeho svěřenci nyní trénují
jednou týdně. Ovšem ne na klasickém
hřišti. „Tréninky máme na umělce
o házenkářských rozměrech,“ poznamenal trenér.
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V Kralicích na Hané už se také tréninky
rozjely. I když ne v takové míře, jak by

sledovat, jak si tyto dva týmy poradí
se sloučením v jeden. Kluby se na
spolupráci dohodly teprve nedávno,
měla by však podle všeho pomoci
oběma. Příprava už pak probíhá naplno. „Ve středu a v pátek míváme
tréninky, uvidíme ještě, jak s přáteláky,“ prozradil trenér Michal Dudík.
Ten dosud byl na střídačce Výšovic.
Jak to ale bude v sezóně s trénováním? „Měli by být dva trenéři. Kdo
ale bude hlavní, to se ještě neřeší,“
uvedl. Zatímco řada týmů má problémy s nedostatkem hráčů, Výšovice-Skalka z pochopitelných důvodů
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tyto trable řešit nemusí. „Posily ani
Tak tady to bude zajímavé, řek- žádné řešit nechceme. Spíše chceme
ne si nejeden fotbalový fanoušek. dát tým dohromady tak, aby si sedl,“
Vskutku bude rozhodně zajímavé potvrdil Dudík.
si renomé i díky posilám. „Přišel k nám jeden
hráč z Prahy, který se sem
stěhuje za prací, a jeden
z Vyškovska. Jde o útočníka
a obránce,“ řekl Michal Rochla, konkrétně však nejmenoval.
Tým pak už také zkouší pomalu přátelské zápasy. Jeden ho
čeká příští víkend a utká se
přitom s poměrně exotickým
soupeřem, a sice s Příkazy.
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si trenér rezervy účastníka krajského přeboru Miroslav Takáč
přál. „Šli jsme na hřiště hned,
jak to šlo. Nejdříve jsme si dávali
fotbálek, pak jsme se přesunuli na velké
hřiště. Bohužel kluci nechtějí trénovat
častěji než jednou týdně. To je z mého
pohledu málo,“ vyjádřil se trenér týmu.
Jeho tým byl na podzim v roli černého
koně soutěže, předváděl líbivou hru
plnou gólů, a navíc se jako nováček
prodral mezi nejlepší celky. To se
potvrdilo v nynějších přípravných
zápasech jen částečně. „Vyhráli
jsme nad Biskupicemi dvakrát
7:2. Ale u Klenovic byl vidět ten rozdíl, dostali jsme
šestku. Klukům chyběl kyslík,“ sdělil Miroslav Takáč. Novinky v hráčském kádru příliš nejsou,
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vrátil se pouze Jakub Répal. Další posily
„Máme takový fotbálek pouze dvatým teprve řeší.
krát týdně. Nehrotíme to, hlavně ať
to kluky baví,“ uvedl trenér Michal
Rochla. Dobromilice překvapivě do
(%&QDTQOKNKEG
podzimu nevstoupily nejlépe, byť
I v Dobromilicích se trénuje. I když byly pasovány za jednoho z favozatím jen v malém, a to doslova. ritů. Nyní se budou snažit vylepšit

