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PROSTĚJOV Drogy jsou pořádné svinstvo! Své o tom ví mladá matka, která
propadla omamným látkám a hlavně díky nim se nedokázala postarat o svého
půlročního syna. Naštěstí má tato žena obětavou sestru a hodnou maminku.
Veronika Indrová exkluzivně Večerníku popsala, jak se chlapce své sestry ujala
a jaké nyní celá rodina prožívá stísněné chvíle. I chvíle velké nevraživosti...

20061510965

Michal SOBECKÝ
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9HĀHUQtN
Houbaøùm zaèíná ráj
Prostějovsko (mik) – Premiérovou návštěvu lesa podnikl během
uplynulého týdne také Večerník,
a neodcházel s prázdnou. Vždyť
první hřiby kováři, kozáci a babky
jsou jasnou předzvěstí, že všem
houbařům začíná sezóna. A ta letošní může být opravdu jako v ráji. Vydatné deště z posledních dnů a týdnů totiž výrazně pomáhají růstu
hub. Teď jen najít les, který není
z poloviny vykácen, jako měl Večerník možnost vidět v okolí Čunína...

Tropy v Prostìjovì
Prostějov (mik) – Zatím nejvyšší teplotní rekord byl v Prostějově
zaznamenán v sobotu 13. června,
kdy meteorologové naměřili v Kolářových sadech u prostějovské
hvězdárny 31,5 stupně Celsia. Jak
ale vyplývá z předpovědi, také tento týden čekají Prostějovany tropické „třicítkové“ teploty, a to v pátek a v sobotu. „Snad to konečně
přiláká více lidí na naše koupaliště,“
mne si ruce Vladimír Průša, jednatel Domovní správy Prostějov.

FOTO
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PROSTĚJOV Nemohl u toho chybět,
když stvořiteli hlavního prostějovského
kostela Povýšení svatého Kříže byli augustiáni... Bývalý dlouholetý zastupitel
města Josef Augustin navštívil nedávnou
Noc kostelů. Ze všeho nejdřív se ale tulil
ke koníčkovi, kterého Václav Obr zapřáhl
k historickému kočáru. „Koně jsou můj
koníček,“ komentoval náchylnost ke zvířecímu kamarádovi Josef Augustin.
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CO NÁS UDIVILO…
Domamyslice se bouří. Vlnu
nevole vzbudil u části obyvatel
příměstské části Prostějova projekt soukromého investora. Ten
chce vedle kruhové křižovatky ulic
Plumlovská a Domamyslická postavit šestipodlažní bytový dům.
Lidé ale pro tuto vysokou stavbu
nemají pochopení a více než dvě
stovky z nich podepsaly petici.

Foto: Michal Kadlec

Agentura Ó./,'+/28þ(/(%8'(329,11ê3529ã(&+1<
Ten bídák koronavir odložil bohulibou akci úklidu biokoridoru
Hloučela, takže se tento jediný
prostějovský lesopark bude uklízet
až na podzim. Zatím Hloučela doslova a do písmene zdivočela a zarůstá tunami odpadků od hovádek,
která si prostě nelámou hlavu nad
tím, kam kdejaký bordel odhodí.
A jak zjistila Agentura Hóser, vedení prostějovského magistrátu – vědomo si vážnosti situace – vyhlásilo mobilizaci! A to v pravém slova
smyslu.

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

•• Pondělí ••
Špeky v divadle. „Nebojím se zřizování koncentráků pro tlusťochy. To se spíše
dočkáme zákazu slova „tlustý“ a obohacení newspeaku o pojem „širokoobčan,“
vtipkuje Rob Grant v knize Špeky. Právě tu v prostějovském divadle představili
herci Pavel Oubram a Věra Hollá v rámci oblíbeného LiStOVáNí.
•• Úterý ••
Chvalte a budete pochváleni. „Ocenění přináší uspokojení oběma stranám –
jeden je přijímá jako zasloužené ocenění svých hodnot, druhý je udílí, aby bylo
vidět, jak věci rozumí,“ všiml si francouzský spisovatel François de La Rochefoucauld. Prostějovské zastupitelstvo schválilo letošní nominace na Cenu města
Prostějova.
•• Středa ••
Chůze pro zdraví. „Je to chůze po tom světě – kam se noha šine: sotva přejdeš
jedny hory, hned se najdou jiné,“ stěžoval si František Ladislav Čelakovský ve své
básni Pocestný. Přitom právě obyčejná chůze je nejkomplexnější pohyb, při němž
tělo zapojuje obrovské množství svalů. Poznat nový rozměr chůze mohli všichni,
kteří zavítali na lekci Nordic walking. Další z nich v rámci Zdravého města Prostějov v Kolářových sadech zdarma připravila lektorka Lenka Sehnalová.
•• Čtvrtek ••
Můžeš přestat snít, ale nemůžeš se probudit. „Sen, který se ti zdá jen tobě, je
prostě sen! Sen, který se zdá nám všem společně, je realita,“ všiml si zpěvák John
Lennon. Kalifornský sen hlavní hrdinky Maggie prožili diváci prostějovského
kina Metro 70.
•• Pátek ••
V letním kině nás baví svět. Hned na samém začátku nejteplejšího ročního
období nasadilo letní kino v Mostkovicích komedii ze zasněžených Tater... Film
Ženská na vrcholu zcela vědomě odkazuje na film Marie Poledňákové S tebou
mě baví svět, a přestože jeho popularity asi nedosáhne, postaral se o zahájení letošní sezóny v letním kině v Mostkovicích.
•• Sobota ••
Magická noc ve sklepě. „Láska je rychlá jak stín a krátká jak sen, náhlá jak blesky
uprostřed noci, blesky, jež chvatně ozáří nebe i zem, a dřív, než by jeden otevřel
ústa, zaklapne za nimi černota pustá,“ upozornil všechny zamilované William
Shakespeare ve hře Sen noci svatojánské. První letní den se lidé mohli vypravit
na zámek v Čechách pod Kosířem a ve zdejším sklepení společně s dětmi prožít
svůj sen noci svatojánské.
•• Neděle ••
O čem sní muži. „Frajárka nalévá, postielku ustiela k druhej už nechodievám,“
zpívá Holóbkova mozeka v písničce Veselá frajárka o šťastném muži, který našel
vše podstatné, co k životu potřebuje. Poslechnout si optimistické písničky dechovky z Protivanova mohli všichni, kteří zavítali na Oslavy města Konice.

rubriky
Večerníku
Dotace dorazila. Všechny pochybnosti o budoucnosti výstavby
šaten pro hokejovou a krasobruslařskou mládež u Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově
rozptýlila příznivá zpráva. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy městu konečně „přikleplo“
požadovanou dotaci ve výši 40 milionů korun. A může se začít stavět!

Michal KADLEC

Chladí se dìti i pejsci
Prostějov (mik) – Během uplynulého týdne si Večerník všiml,
že u kašny na náměstí T. G. Masaryka je během dne, kdy teploty
dosahují výraznějších hodnot,
pořádně živo. Chladné vody využívají k osvěžení nejen děti, které
se v kašně přímo brouzdají, tak si
v ní své kožichy chladí i čtyřnozí
mazlíčci. „Nevidím v tom žádný
problém,“ nechal se slyšet majitel
psa, jehož zvíře se v kašně ráchalo
mezi malými dětmi. A nevadilo
to ani přihlížejícím rodičům dětí.
No, kde není žalobce, nemůže být
ani soudce...

VEÈERNÍKU

Pondělí 22. června 2020

„Na Hloučeli je včil takový binec, že
z nashromážděných odpadků bychom mohli navršit horu vysokou
jako Sněžka. U Abrahámka například někdo vysypal cihly z celého
zbouraného domu, válí se tam pneumatiky, robertky, igelitové pytle,
staré televizory a v posledních dnech
na Hloučeli přibyly dokonce desítky
vraků aut. Je to na zvracení,“ postěžovala si Miládka Bitva u Sokolova,
náměstkyně primátora přes binec
a životní prostředí.
Co se týká zajištění pořádku v lesoparku Hloučela, opravdu už není na
co čekat. Sám primátor Kopačka už
práskl pěstí do stolu a schválil novou
vyhlášku města. „Nebudeme vůbec

vyšetřovat, kdo ten nepořádek na
Hloučele udělal. Ale uklidíme ho
všichni! Když říkám všichni, tak
všichni, s výjimkou kojenců a dětí do
šesti let. Každý, kdo je registrován
na matrice prostějovského magistrátu, bude mít za povinnost odpracovat při úklidu Hloučele deset hodin! Kdo tuto vyhlášku poruší, bude
výrazně sankcionován. Na začátku
akce se každý Prostějovan přihlásí
u pořadatele, odevzdá mu padesát
tisíc korun, které dostane zpátky až
po obdržení potvrzení, že fakt uklízel celých deset hodin. Doporučuji
všem, aby si s sebou vzali lepeňáky
a posvačili během práce. Žádné zbytečné průtahy a lenošení se nebude

tolerovat,“ informoval primátor
Prostějova Francimór Kopačka.
Od úklidu Hloučele budou osvobozeni pouze strážníci a policisté. „Ti
budou s bičem v ruce dohlížet na to,
aby se úklidu účastnili opravdu všichni Prostějované a aby se při tom neflákali,“ dodal první muž Prostějova.
Za Agenturu Hóser Majkl

Ü½NGJ

50 000
Mladý muž totiž svůj bicykl
odstavil ráno ve stojanu na
kola uvnitř areálu prostějovské firmy. Když se večer vracel
z práce, kolo nenašel! Zjistilo
se ale, že si ho ráno nijak nezajistil, takže zloděj měl velice lehkou práci. Majitel tak
utrpěl škodu za padesát tisíc
korun. Nejprve se pokoušel
pátrat po odcizeném kole
sám, ale neúspěšně. Pak teprve zavolal policii.
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Rekordní počet držitelů Cen města
Prostějova schválili zastupitelé na
svém úterním zasedání. Osmička
vyvolených mohla být rozšířena
ještě o dvě osobnosti navrhované
opozicí, to už ale bylo moc...
ZAUJALA NÁS...

HANA BARTKOVÁ

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

PÁTRÁNÍ
KRIMI po dvojici
hledaných
Jsme městem cyklistů, a tak
stále více a více lidí používá
tento dopravní prostředek
také k cestě do zaměstnání.
Stejně jako mladík z Prostějova, kterému se ovšem v pondělí cesta do práce na kole
hodně vymstila.

ZACHYTILI JSME

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.

YURII HORODIUK
se narodil 24. ledna 1983 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní pátrání dne 16. června 2020. Jeho
zdánlivé stáří je v rozmezí od 35 do 40 let,
měří okolo 175 centimetrů, má hubenou
postavu šedé oči a hnědé rovné vlasy.

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Zesnulou Olgu Katolickou nahradí
na pozici kronikářky města Prostějova právě tato zkušená pedagožka
a regionální historička.
ZASLECHLI JSME…

„BĚHEM
VÍKENDŮ
JSOU Z NÁS
BEZDOMOVCI!“
Lidé z okolí Disco klubu Morava si
zastupitelům postěžovali, že jsou
nuceni v pátky a soboty opouštět
své domovy kvůli hluku, při němž
se nevyspí
POÈASÍ v regionu
Pondìlí 23/16 °C

Pavla

¶WHUÙ

27/16 °C
Zdeňka

Støeda 28/15 °C
Jan

LUKÁŠ LEINWEBER

Ètvrtek 29/15 °C

se narodil 6. července 1992 a trvalé bydliště
má hlášeno v okrese Prostějov. Na hledaného vyhlásila prostějovská policie celostátní
pátrání dne 17. července 2018. Jeho zdánlivé
stáří je v rozmezí od 26 do 28 let, měří okolo
185 centimetrů, má střední postavu, modré
oči a plavé blond vlasy. Nosí plnovous.

Pátek

Ivan

30/16 °C
Adriana

Sobota 30/17 °C

Ladislav

Nedìle 29/17 °C
Lubomír
Zdroj: meteocentrum.cz

Zpravodajský a společenský týdeník PROSTĚJOVSKÝ Večerník. Vychází 1x týdně po celém území Prostějovska. Vydává: Haná Press s.r.o. Sídlo firmy: Olomoucká 10, 796 01 Prostějov. IČO: 26782294.
Provozovna a příjem inzerce: Vápenice 19, Prostějov. Výrobní sekce: Průmyslová 20, Prostějov. Kontakty: 582 333 433, 608 960 042, vecernik@pv.cz. Provozní ředitel: Petr Kozák
Šéfredaktor: Petr Kozák (608 706 148, kozak@pv.cz). Zástupce šéfredaktora: Michal Kadlec (redakce@vecernikpv.cz). Redaktor: Martin Zaoral (editor@vecernikpv.cz).
Kontakt na redakci zpravodajství, sportu a kultury: 608 723 851. Šéfgrafik: Milan Fojt (sefgrafik@vecernikpv.cz). Grafické oddělení: Karolína Heinzlová (grafik@vecernikpv.cz).
Vedoucí obchodního oddělení: Hedvika Drmolová (733 325 041, reklama@vecernikpv.cz).
Fakturace, administrativa: Romana Majchráková(773 775 648 , administrativa@vecernikpv.cz). Řádková inzerce a předplatné: Markéta Úlehlová (608 960 042, predplatne@vecernikpv.cz).
Tiskne: MAFRAPRINT a.s., Pavelkova 7, Olomouc. Rozšiřují: společnost PNS, a.s. a soukromí prodejci. Distribuci pro předplatitele provádí Česká pošta, s.p. Materiály označené -pr- jsou placenou inzercí.
„PROSTĚJOVSKÝ Večerník” je ochrannou slovní grafickou známkou. Registrováno pod číslem 037090297. Evidováno u Ministerstva kultury České republiky pod číslem MK ČR E 11906

Pondělí 22. června 2020

2ąGRCFGP¾åGPC [7<NO<QÁO@HPKü@?J=>CJ?@H

7*.17è'.; KMJüÁUI@QµHBPHTh

ZNÁSILNĚNÍ?

Policie mlčí...

PROSTĚJOV Během úterního podvečera došlo
v biokoridoru Hloučela v Prostějově k násilnému
činu. Podle informací Večerníku byla přepadena
mladá žena dosud neznámým útočníkem. Zda šlo
o pokus znásilnění, či snad přímo dokonaný čin,
není v tuto chvíli jasné. Policie totiž k tomuto závažnému případu zarytě mlčí!
Desítky policistů pročesávající v úterý vpodvečer biokoridor Hloučela, to nevěstilo nic dobrého! „Někdo tady přepadl ženskou,“ hlásily nám čtenáři. O jak
závažný násilný čin ale ve skutečnosti šlo, zatím není
kupodivu vůbec známo.
„Mohu potvrdit, že v úterý šestnáctého června
v pozdních odpoledních hodinách došlo k přepadení mladé ženy v biokoridoru Hloučela v Prostějově.
Policie pátrá po pachateli, který měl podle svědků na
sobě červené montérky a na hlavě čepici. V současné
době se případem intenzivně zabýváme, prozatím
ale nebudeme zveřejňovat bližší informace,“ odmítla bližší komentář Miluše Zajícová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Podle nejnovějších informací je pachatel stále na
útěku...
(mik)

PROSTĚJOV Tomu se snad ani nechce
věřit! Hodně svérázným způsobem řeší
podle hned několika svědků problémy
s parkováním před svým obchodem jeden
z podnikatelů s provozovnou v Plumlovské ulici. Lidé tam pravidelně nacházejí
své automobily s propíchnutými pneumatikami, a někdy dokonce i s rozbitými
skly! Je přitom neuvěřitelné, že mu podobné jednání stále prochází. Dle poškozených policisté s řešením případu vyčkávají, až bude případů víc a škoda se zvýší...

Martin ZAORAL
Zaparkovat před obchodem v Plumlovské
ulici se dle celé řady svědků nevyplácí. Přitom
se má jednat o běžné místo pro veřejné parkování! „Kdo z řidičů měl problém se zaparkováním vozu na dvou veřejných parkovacích
místech před výlohami firmy s koženými sedačkami? Měl jsem tam auto a našel jsem ho
s prořezanými pneumatikami i vybitým sklem
u spolujezdce. Touto cestou hledám další poškozené, kteří zde našli vůz podobně poškozený. Vím minimálně o dvou jiných případech.
Kdo měl podobnou zkušenost, ať se ozve
Policii ČR. Dotyčný pachatel to dělá dál, jelikož si nárokuje parkovací místa pro sebe před
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Foto: Facebook

výlohou, i když nejsou označená a vyhrazená
pro prodejnu. Když nás poškozených bude
víc, policie to začne řešit a hlavně se nám vrátí
finance za opravy. Pachatel je známý a mám důkaz v podobě kamerového záznamu z Plumlovské ulice, který má k dispozici i prostějovská
policie,“ vyzval prostřednictvím facebookové
skupiny Prostějov Bez Cenzury spoluobčany
jeden z poškozených.
O tom, že si opravdu nevymýšlí, svědčily
příspěvky řady dalších lidí. Zcela zarážející
v tomto případě byla zejména údajná nečin-

nost policistů. „Vidím na to parkoviště z okna
bytu a za poslední dobu jsem několikrát sledoval, jak tam někdo měnil kolo. Nechápu,
jak si to může ten člověk dovolit, doufám, že
s tím policie začne něco dělat, protože tohle
není normální!“ komentoval velice trefně další obyvatel Plumlovské ulice.
Samotného podnikatele, pokud má s případy tedy cokoliv společného, se Večerníku o uplynulém víkendu nepodařilo kontaktovat. Podrobněji se tak budeme celé
kauze věnovat v příštím čísle.

Naše město zvítězilo v dalším klání,
tentokrát jím bylo krajské kolo soutěže Památka roku 2019. Prostějov
bodoval s rekonstrukcí Národního
domu. Cena se uděluje za nejlepší
realizovaný projekt obnovy budovy
s významnou památkovou, architektonickou a urbanistickou hodnotou.
Děkuji všem, kteří se na úspěchu podíleli. Ukazuje se, že naše uvážlivá
rekonstrukce výjimečné budovy je důležitá nejen pro nás, ale pro celý region. Město se navíc snaží nejen objekt
stavebně zajistit pro další generace,
ale udržet v něm také každodenní život. Jako primátor to považuji za stejně důležité. Národní dům je místem,
které slouží občanům našeho města,
a bude to tak i nadále.

František JURA,RTKO¾VQT
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HYSTERIE
V DOMAMYSLICÍCH
Lidé sepisují petici proti výstavbě bytového domu

PROSTĚJOV Spousta emocí přecházející až v hysterii provází plánovanou výstavbu šestipodlažního
bytového domu u kruhové křižovatky ulic Domamyslická a Plumlovská. Občané Domamyslic, kterým
je stavební záměr soukromého investora trnem v oku, vytvořili protestní petici, se kterou se chtějí obrátit
na vedení prostějovského magistrátu. Podle zjištění Večerníku dokument zatím podepsalo přes dvě stě
lidí. Všichni mají za to, že devatenáct metrů vysoká budova ve tvaru„L“ do zdejší zástavby malých rodinných domků nepatří. Územní plán města Prostějova ale hovoří o něčem jiném. A tak je oheň na střeše...
Ostatně výzva k podepsání protestní tamním lidem celý projekt vadí. „A vám
EXKLUZIVNÍ
petice běhá po sociálních sítích už sko- by se jako líbilo, kdyby vám někdo čuzpravodajství
ro více než čtvrt roku. Stalo se tak poté, měl do oken? Staví se tady vesměs nízké
co se občané Domamyslic dozvěděli rodinné domky a teď tady má vyrůst
pro Večerník
o projektu výstavby luxusního bytové- devatenáctimetrová potvora! Takový
ho domu v těsné blízkosti rondelu na barák se sem vůbec nehodí. Vůbec neMichal
začátku této příměstské části. Večerník chápu, kdo to mohl schválit,“ obořil se
KADLEC
se vypravil přímo na místo zjistit, proč mladý muž, kterého jsme zastihli v jed-

2ąGUP÷PCVQOVQOÊUV÷JPGFXGFNGTQPFGNWW&QOCO[UNKE
O¾DÚVRQUVCXGPQDTQXUMÚwGUVKRQFNCåPÊD[VQXÚFčO.KFGO
\GUQWUGFUVXÊD[FNÊEÊOXPÊ\MÚEJTQFKPPÚEJFQOEÊEJVQXCFÊ
CRQFGRKUWLÊRTQVGUVPÊRGVKEK
2x foto: Michal Kadlec

nom z nedalekých rodinných domků.
Své jméno nám odmítl prozradit, stejně
jako mnoho dalších obyvatel Domamyslic. „Pracháčům se povolí všechno,
my jsme jen hnůj! Když jsme kupovali parcelu na stavbu našeho domku,
vůbec jsme neměli ponětí o tom, že
o pár metrů vedle se bude jednou stavět výšková budova,“ posteskla si žena
středního věku, majitelka dalšího níz-

kého domečku. Další muž, tentokrát
senior, poslal Večerník nevybíravými
slovy rovnou k šípku. „Stejně nějakým
článkem nic nezměníte, navíc jste jedna
ruka s radnicí a Košťálem ze stavebního
úřadu. Jděte do hajzlu,“ neviděl si příliš
do úst postarší muž.
Jediný, kdo se za svůj nahlas vyřčený protest nestyděl, byl Miloslav
Zatloukal bydlící v těsném soused-

Zastupitelé jednali v rouškách

ství parcely, na které soukromý investor hodlá postavit šestipodlažní
dům s přibližně sedmi desítkami
luxusních bytů. „Tato stavba má
vzniknout hrozným způsobem! Už
prezident Havel kdysi slíbil, že v této
republice se už nikdy žádné králíkárny stavět nebudou, a jedna taková
má vzniknout právě tady u nás.
>>>dokončení na strtaně 18

Ztratil se senior!

2QNKEKGJNGF¾

Aloise
a opět bez videopřenosu Neumana

Opozice si do programu prosadila své návrhy WåUGFOFPÊ

PROSTĚJOV Poslední předprázdninové jednání Zastupitelstva statutárního města Prostějov se podruhé
v řadě uskutečnilo ve velkém sále
Společenského domu. Stále trvající
hygienická opatření v souvislosti
s hrozbou nákazy COVID-19 tomu
tak chtěla, že si na návrat do obřadní síně radnice zastupitelé budou
muset ještě počkat. Minulé úterý
bylo na zasedání přítomno vždy
třiatřicet nebo čtyřiatřicet zastupitelů z pětatřiceti. Ředitelé středních škol Ivana Hemerková (PéVéčko) a Radek Moudrý (ODS)
si totiž několikrát „odskakovali“
k maturitám a po čtrnácté hodině
opustil sál rovněž z pracovních důvodů Martin Křupka (SPD).

20042810657

skončil těsně po devatenácté hodině
večerní. Kvůli technickým těžkostem
se už podruhé v řadě museli zejména
opozičníci smířit s tím, že průběh jednání nebyl vysílán na internetových
stránkách města. „Přímý videopřenos
není k dispozici, později ale na internetových stránkách magistrátu zveřejníme celý zvukový záznam,“ předeslal
úvodem František Jura (ANO 2011),
primátor statutárního města Prostějov.
Průběh zastupitelstva provázela ještě
další omezení vzhledem k tomu, že
rovněž absentovalo elektronické hlasovací zařízení. Zastupitelé tak měli
připraveny zelené a červené kartičky
a hlasovali zvednutím ruky, přičemž
hlasy sčítaly vizuálně asistentky primátora. Na základě zkušeností z minulézasedání v sále ´Kaska´, kdy politici
Michal KADLEC ho
měli k dispozici pouze jediný mikroSamotné zasedání vypuklo v deset fon a v případě přihlášení se do diskuse
hodin dopoledne a náročný program museli k němu dokráčet přes celý sál,

došlo nyní k vylepšení. „Přenosné mikrofony budou mít k dispozici všichni
předsedové jednotlivých politických
klubů,“ ohlásil Jura.
Zastupitelé se minulé úterý „zadrhli“
hned na začátku, kdy by schvalován program jednání. František Fröml (Změna
pro Prostějov) požadoval vyřazení čtyř
bodů programu spojených především
s prodeji pozemků. „Nejsou tady kamery a veřejnost tak nemá možnost
sledovat diskusi k těmto bodům,“
vysvětloval svůj požadavek opoziční
zastupitel. Jeho návrh byl však hlasováním smeten ze stolu. Opozici se pak
naopak podařilo prosadit nových pět
bodů, které v programu dříve nebyly.
Jednalo se například o problematiku
místního nádraží a uvítacích tabulí na
příjezdových komunikacích k Prostějovu. Jednání na základě schváleného
programu tak začalo až těsně před jedenáctou hodinou...

JAK PROBÍHALO? PODROBNOU REPORTÁŽ
ČTĚTE NA DVOUSTRANĚ 16-17

PROSTĚJOV Už od pondělí 15.
června pátrá Policie ČR marně po
sedmdesátiletém Aloisi Neumanovi z Prostějovska. Pohřešovaný
muž však figuruje v databázi hledaných osob bez bližších podobností jeho zmizení.
ALOIS NEUMAN se narodil
8. března 1950 a policie v Prostějově
po něm vyhlásila pátrání v pondělí
15. června. „Pohřešovaný muž měří
175 centimetrů a zdánlivě vypadá
na šedesát let. Má hubenou postavu, modré oči a šedé vlasy. Nosí také
knír a bradku,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Žádost Večerníku o další podrobnosti ke zmizení pana Neumana
však zůstala ze strany mluvčí nevyslyšena.
Zbývá tedy dodat výzvu veřejnosti, že v případě zjištění místa
pobytu sedmdesátiletého seniora
je nutné informovat Policii ČR,
nejlépe prostřednictvím bezplatné linky 158.
(mik)
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Foto: Martin Zaoral

MOSTKOVICE Tady se bude policistům
líbit! Na začátku letošního roku Večerník
přinesl informaci o budování nového policejního školicího a rekreačního střediska,
které vyrůstá na břehu plumlovské přehrady
v bezprostřední blízkosti pláže U Vrbiček.
Hlavní budova moderního areálu během
uplynulých dní nabrala jasné obrysy.
Plumlovská přehrada patří k turisticky nejatraktivnějším místům v celém Olomouckém kraji.
Svědčí o tom rozhodnutí vedení krajské policie
vybudovat tam nové středisko. Areál, kde si dříve
užívali funkcionáři a zaměstnanci prostějovského
ONV, budou po celkové modernizaci využívat
strážci zákona. Tvořen by měl být hlavní budovou
a několika jednopatrovými chatkami, součástí
jeho modernizace jsou i rozsáhlé úpravy celého

Pondělí 22. června 2020

rozlehlého pozemku. Při procházce kolem přehrady nelze jednu z jejích budoucích dominant
skutečně přehlédnout. „Vypadá to skutečně velkolepě, asi se dám naverbovat k policistům, abych
sem mohl s rodinou jezdit na prázdniny,“ komentoval jeden z kolemjdoucích.
Stavba je rozdělena na etapy. „Dokončení té první
je naplánováno do konce příštího roku a proinvestováno bude asi pětašedesát milionů korun.
Konečná částka by pak neměla přesáhnout devadesát milionů korun. Zařízení by měli policisté
a zaměstnanci dostat do užívání do konce roku
2021 a v průběhu následujícího roku ho plně
využívat. Svým rozsahem jde o největší projekt
od počátku vzniku Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje,“ informovala tisková mluvčí
tohoto úřadu Jitka Dolejšová.
(mls)

PROSTĚJOV Nedostatkem parkovacích míst trpí celý Prostějov. Ale mezi
konkrétní případy patří Fanderlíkova
ulice, kde si už několik let tamější obyvatelé stěžují na fakt, že nemají kde odstavit svá vozidla. Bodejť by také ano,
když po celé délce ulice je dopravními
značkami zakázáno parkovat u krajnice. A parkoviště u bývalé pojišťovny je
po celý den plné.
Nedávno se s jednou takovou stížností právě z Fanderlíkovy ulice obrátila na
magistrát Pavla Bojová. „Jak hodlá město
vyřešit katastrofální nedostatek parkovacích míst v ulici Fanderlíkova? Umístit
všude značky zákaz zastavení nebo stání
umí každý. Firmě Sezako se vybuduje obří
parkovací areál, ale pouhý občan aby raději
prodal auto. Místa na vybudování nových
parkovacích ploch tu určitě jsou, jen chtít,“
uvedla občanka.
Vzápětí dorazila prostřednictvím webu
prostejov.eu velice zajímavá odpověď.
„Firma Sezako si buduje parkování sama.

d2QOQJQW\¾EJ[VP¾RCTMQXKwV÷
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Magistrát připravuje stavbu cyklostezky
a dalších parkovacích míst v prostoru od
Starorežné k pekárnám. Chystá se také
projekt řešení parkování na území celého města, historickým centrem počínaje
a okrajovými částmi konče. Bohužel počet
registrovaných osobních aut neustále narůstá a je dnes běžné, že v rodině jsou dvě
až tři auta, na což není kapacitně připraveno žádné město. Připravovaná opatření
částeční zmírní tento stav, nicméně nevyřeší. Pokud nechceme budovat parkovací
místa na úkor veřejné zeleně či prostor pro

relaxaci, musíme v budoucnu počítat s vybudováním velkých záchytných parkovišť na okraji města,“ tlumočila vyjádření
vedení města Anna Kajlíková, referentka
mediální komunikace prostějovského
magistrátu.
Co si tedy z této odpovědi vzít? Vážení
občané Fanderlíkovy ulice, počkejte si na
zvětšení parkovacích ploch mezi Starorežnou a pekárnou, a pokud ani tam nezaparkujete, odvezte si své auto někam do
Žešova nebo Vrahovic! Anebo nekupujte
auta, jedno vám přece musí stačit... (mik)
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O domy za Priorem je velký zájem
Napsáno
pred

à

21. 6. 2010

O tři nemovitosti za obchodním domem
Prior je konečně mezi potenciálními kupci
živý zájem. Město domy v Demelově ulici
a na náměstí Svatopluka Čecha nabízí levně
k prodeji poté, co je přede dvěma roky úspěšně vysoudilo s církví. Levně proto, že domy
jsou v současnosti doslova na spadnutí a jejich rekonstrukce může stát až desítky milionů korun. A na to radnice nemá peníze.
„Správa majetku města se už dva roky zabývá
možností prodeje těchto nemovitostí. Za tu
dobu se nám ohlásil nejdřív jeden zájemce,
který však brzy od svého záměru ustoupil. Na
konci loňského roku jsme zaznamenali seriózní zájem od jedné prostějovské podnikatelky,

který přetrvává dodnes. K ní ale dnes přibyli
další potenciální kupci, kteří se svojí nabídkou
oslovili město. Jde o skupinu tří fyzických
osob, která jedná o společném postupu při
obnově historických nemovitostí. Tím pádem rada města požádala vedoucího odboru
správy majetku města, aby připravil řešení, jak
v této věci máme postupovat,“ sdělil Večerníku Vlastimil Uchytil, místostarosta Prostějova
zodpovědný za majetek města. A řešení měli
prostějovští radní na stole už minulé úterý.
„Rada města rozhodla o tom, že o kupci nemovitostí bude rozhodnuto takzvanou obálkovou metodou. Musí být ale po odkoupení
domů dodrženy všechny podmínky, které si

namísto 180 Kè zaplatíte POUZE

město již před časem stanovilo. To znamená,
že nový majitel bude povinen nemovitosti
opravit do pěti let a předem bude město informovat o harmonogramu rekonstrukčních
prací. Základní kupní cenu za všechny tři nemovitosti jsme stanovili na 600 tisíc korun.
Možná se to bude někomu zdát málo, ale
musíme mít na paměti, že nový majitel bude
muset investovat do rekonstrukce nemalé
finanční prostředky,“ uvedl prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil.
Nový majitel zmíněných nemovitostí v Demelově ulici a na náměstí Svatopluka Čecha
by měl být zastupitelstvem města schválen na
podzim roku 2010.

$.78/1«.20(17ą
9(é(51«.8
Jak je už dnes Prostějovanům dobře známo, zmíněné nemovitosti získala prostějovská podnikatelka Lenka Skácelová. A neměla lehkou situaci. S rekonstrukcí domů začala až v roce 2013
a po chybách v projektu ji úspěšně dokončila až o další tři roky
později. V roce 2016 všechno završila úspěšnou kolaudací, přičemž z domů na spadnutí se staly klenoty historické části centra Prostějova. V jedné z nemovitostí je dnes pizzerie, ve druhé
provozuje syn podnikatelky obrazovou galerii. Využita zatím
není třetí budova v Demelově ulici, ale podle všeho je to dnes
jen otázkou času. Co je ale důležité, že toto zákoutí za dnešní
Zlatou bránou už není odstrašující lokalitou, do které se dříve
báli lidé jen vstoupit. Pokud by domy zůstaly městu, možná by
z nich dneska zbyly už jen základy...
(mik)

jak šel čas Prostějovem ...
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Příště: Plumlovská ulice
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Zmatený muž v trenkách

+NWUVTCéPÊHQVQKPVGTPGV

V sobotu 13. června před devátou
hodinou bylo prostřednictvím linky
156 přijato telefonické oznámení
o pohybu muže v trenkách na veřejném prostranství u kotelny Tylově
ulici. Na místo byla vyslána hlídka,
která zkontaktovala spoře oděného
muže. Ten uvedl, že večer popíjel
alkohol, ale vůbec neví kde, a netuší,
proč je venku jen ve spodním prádle.
Od kolemjdoucích bylo zjištěno, že
se dotyčný na místě zdržoval již večer
a byl ve značně podroušeném stavu.
Po kontrole okolí se hlídce podařilo
nalézt jeho svršky. Muž se oblékl, poděkoval a místo opustil. Protiprávní
jednání nebylo nezjištěno.

Martin ZAORAL
Hádka mezi obyvateli domu v ulici Dr. Horáka
vznikla kvůli vypnuté elektřině. „Muž přerušil přívod elektrického proudu do celé středové bytové
jednotky, své jednání nechtěl nijak řešit a slovně začal napadat nájemníka jednoho z bytů. Vyhrožoval
jemu i celé jeho rodině újmou na zdraví. Své jednání začal postupně stupňovat a se sekerou v ruce
své výhružky opakoval,“ popsala situaci Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje.

Po hádce se
stal vandalem
Předminulou sobotu 13. června
vpodvečer vyjížděli strážníci prověřit
telefonické oznámení do Plumlovské ulice, kde došlo k rozbití reklamní vitríny jedné z provozoven pohostinství. Strážníky na místě čekala
oznamovatelka. Ta k celé věci uvedla,
že vitrínu rozbil její bývalý přítel po
předchozí hádce. Po incidentu z místa odešel. Dle popisu se strážníkům
podařilo podezřelého muže zastihnout nedaleko Kolářových sadů.
K poškození majetku provozovny
se přiznal. Uvedl, že tak učinil v rozčílení po hádce s bývalou přítelkyní.
Svým jednáním je pětatřicetiletý
muž podezřelý z přestupku proti majetku a o jeho potrestání rozhodne
správní orgán.

Děti znečistily kašnu
V podvečerních hodinách ve středu
elefonické
17. června bylo přijato telefonické
oznámení o skupince dětíí koupajících se v městské kašně na Vojáčkově
náměstí. Strážníci neobvyklý
lý způsob
zábavy dětí pod dohledem
em jejich
matek potvrdili. Během tétoo činnosti
děti znečistily okolí kašny odhozenýdhozenýý
mi obaly od nanuků. Hlídkou
dkou byly
vyzvány k úklidu nepořádku
ku a opuštění kašny, jelikož ta neslouží
ží ke koupání. Po uklizení místa ženyy i s dětmi
odešly.

Kradl i stařeček
ek

6HNHUDPČOD
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Na místě zasahovali policisté i hasiči. Pachatel se
zabarikádoval ve svém bytě a chvíli to vypadalo, že
z něj možná bude chtít vyskočit. Proto hasiči museli pod jeho oknem připravit obří nafukovací vak.
Ten nakonec nebylo třeba použít. „Hlídka muže
zajistila v místě jeho bydliště a předala do rukou
lékařů, kteří podezřelého převezli na vyšetření do
Fakultní nemocnice Olomouc,“ přidala Zajícová.
Dle svědků policisté ve středu na místě zasahovali
hned dvakrát. Poprvé však odjeli s nepořízenou.
„Vyhrožoval nám, takže policisté přijeli a zase odjeli,
protože jim neotevřel dveře. Deset minut na to už lítal po chodbě se sekerou v ruce s tím, že rozseká mě
a mé děti. Policisté tedy dorazili znovu a tentokrát
ho odvezli na psychiatrii. Sekeru mu ani nezabavili,
leží u něj v bytě a čeká na jeho návrat!“ popsala přímá
svědkyně celé události.
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Okradený cizinec

O tom, že se nevyplácí ponechávat cenné věci ve vozidle, se
uplynulou sobotu 20. června
vpodvečer v Prostějově přesvědčil mladý cizinec, když na
svém voze objevil rozbité okénko. Hned vzápětí zjistil, že mu
chybí ledvinka se čtyřmi sty
korunami a osobními doklady,
kterou nechal ležet na podlaze
vozu. Věc policisté šetří pro podezření z trestného činu krádeže s dvouletou trestní sazbou.

6RXVHGpVH
ho bojí
Podle ženy to není první podobný konflikt s problémovým nájemníkem, který má mít dlouhodobě problémy s drogami. „Nejhorší je na tom to, že nám nevyhrožoval poprvé. Už jsme podávali trestní oznámení,
přesto se to teď stalo znovu. Zásahy proti němu jsou,
ale jeho vždy za pár dní pustí,“ dodala naštvaně žena.
Dle dalších svědků se jedná o stejného muže, který se
koncem letošního ledna zabarikádoval ve svém bytě,
kde vyhrožoval sebevraždou i založením požáru. Při
příchodu zásahové jednotky chtěl skočit z okna.
Policisté aktuální událost řeší jako trestný čin nebezpečného vyhrožování. Pokud věc skončí až u soudu,
bude muži hrozit až tříletý trest. Přitěžuje mu totiž fakt,
že si vzal zbraň.

Obral stařenku

Předminulou sobotu 13. června ráno se do prostějovského
n
marketu v Janáčkově ulici vydam
la osmaosmdesátiletá seniorka.
V prodejně udělala zásadní chybu, když si na nákupní vozíček
položila kabelku. Na to přišla
o chvíli později, když začala postrádat peněženku s osobními
doklady a finanční hotovostí 1
300 korun. Pokud se policistům podaří vypátrat, kdo stařenku okradl, hrozí mu až dva
roky vězení.

PROSTĚJOV To bylo pozdvižení! Pět policejních aut a dva hasičské vozy
zasahovaly ve středu kolem 18:00 hodiny v ulici Dr. Horáka v Prostějově.
Důvodem bylo vyhrožování jednoho z nájemníků, který se dostal do konfliktu s dalšími obyvateli domu. Své výhrůžky podpořil sekerou, kterou ohrožoval ostatní. Dle přímých svědků události má mít pachatel dlouhodobé problémy s drogami, navíc se v jeho případě nejednalo o první podobný exces.

Kolo za 50 tisíc je fuč
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MUŽE NECHAL

S PROPÍCHNUTOU PLÍCÍ

PŘED MÍSTNÍM,
DOSTAL 4 ROKY

V průběhu uplynulého týdne
dne byli
strážníci přivoláni k sedmii případům krádeže zboží v obyli
chodech. Hned šestkrát byli
ní
při protiprávním jednání
přistiženi starší občané ve
věku od 55 do 88 let. Hodnota odcizeného zboží bylaa
v řádu desítek až stovekk
PROSTĚJOV Měl jedinou šanci – ke všemu se přiznat,
at, zaplatit škodu
korun, celkově dosáhlaa
a omluvit se. Jen tak se mohl Zdeněk David vyhnout
nout vězení. Nic
m
výše 679 korun. V dalším
z toho ovšem neudělal. Místo toho po brutálním útoku na muže,
ží
případě se o odcizení zboží
kterého málem zabil, nabídl trapnou a na první pohled
ohled vymyšla
z hobby marketu pokusila
lenou historku. Nelze se tedy divit, že si mladý muž bude
mubudemužena ve věku 22 let. Jejímuu
set zvykat na život za mřížemi. Kromě toho musí za léčení
vý
zájmu neunikl laserový
zaplatit zhruba 130 tisíc korun. Jeho kamarád Tomáš
máš Čáp
dměřič vzdálenosti v hod<FGP÷M&CXKFUGXQRKNQUVKwRCVP÷MQPVTQNWLG
ni
notě 2 499 korun. Všichni
pak dostal 18 měsíců. Úterní verdikt sledoval u Okresního
kresního 6QO¾wè¾RWUQWFWRčUQDKNFQUVKCTQ
(QVQ/CTVKP<CQTCN
ICPVP÷
(QVQ/CTVKP<CQTCN
ní
pachatelé byli za pokladní
soudu v Prostějově také Večerník.
zónou zadrženi ostrahou
nebo pracovníky prodejny. Mladá
žena se dokonce pokusila o útěk.
Dva případy vyřešili strážníci s pře- PŮVODNÍ
nestarali o jejich stav, a to i přesto, že mnohem zuřivější. Staršího muže jed- plývá to z výpovědi poškozených
stupci uložením příkazu na místě. reportáž
jeden z nich zůstal na zemi bezvlád- ním úderem do obličeje doslova „vy- i další přítomné ženy. Vše rovněž
Ostatní přestupky proti majetku pro Večerník
ně ležet se čtyřmi zlomenými žebry, pnul“ a poté, co upadl, tak do něj ještě potvrdil nezávislý svědek, jenž kojsou oznámeny k projednání přípřeraženou čelistí a lícní kostí. Místo začal kopat. Tím mu způsobil zlomeni- lem místa činu projížděl na kole,“
slušnému správnímu orgánu. Tam Martin
toho raději pokračovali na další disko- nu čelisti, lícní kosti a hned čtyř žeber. vysvětlil rozhodnutí soudu předseda
hrozí přestupci pokuta do výše 50 ZAORAL
téky. O jejich vině nemohlo být po- Jedno z nich porušilo plicní stěnu, což senátu Petr Vrtěl, který upozornil, že
000 korun, v případě opakovaného
Oba mladíci doplatiti na svůj životní chyb, přesto se oba u soudu nepocho- navodilo tzv. pneumotorax, což ho Zdeněk David byl ohrožen až desejednání až do 70 000 korun.
styl, jemuž vévodily zejména chlast, pitelně vykrucovali, když tvrdili, že mohlo stát život.
ti lety vězení. Za určitých okolností
tráva, dluhy a rvačky. Přestože za- se pouze snažili oba napadené muže Za to museli oba počítat s patřičným mohl uniknout i s tříletou podmíntrestem. Zdeněk David dostal čtyři kou. „To ovšem za situace, kdy se
čali pracovat jako skladníci, stále je odtrnout.
roky natvrdo, Tomáš Čáp odcházel k činu plně nedoznal a chyběla u něj
trápila hlavně nuda. Aby ji zaplašili,
s 18měsíčním trestem.
vyrazili loni v říjnu na tah. V alkohovětší míra sebereflexe, nepřipadalo
Málem ho zabil
„Historka obžalovaných o tom, že v úvahu,“ dodal Petr Vrtěl.
lovém opojení u místního nádraží
v Prostějově napadli dva muže, kteří Zatímco Tomáš Čáp se „spokojil“ napadení měli mezi sebou konflikt Rozsudek dosud není pravomocný,
je předtím napomenuli, aby neřvali s tím, že jednomu z mužů roztrhl ret, a oni se je pouze pokusili odtrhnout, oba obžalovaní se proti němu chtějí
a nekopali do popelnic. Po rvačce se Zdeněk David byl při svém počínání se ukázala jako zcela vymyšlená. Vy- odvolat.

Zdeňkovi Davidovi ani Tomáši Čápovi nebyly výmluvy nic platné

V pondělí 15. června ráno
přijel na kole do práce mladý
muž a nechal ho odstavené ve
stojanu na kola v areálu nejmenované prostějovské firmy. Od
jízdního prostředku odešel, ale
ničím ho nezajistil proti krádeži. Vpodvečer, když se vrátil,
zjistil, že bicykl není na místě,
kde ho ráno zanechal. Nejprve
pátral na vlastní pěst, ale bezúspěšně, proto se později obrátil na policii. Zloděj způsobil
majiteli červeno-černo-bílého
sjezdového jízdního kola značky Trek Evo Seasion škodu ve
výši necelých 50 000 Kč. Případ policisté šetří pro trestný
čin krádež.

Kapsář číhal na ulici
O peněženku přišel v neděli 14.
června osmatřicetiletý muž,
kterému ji z kapsy kalhot odcizil
neznámý pachatel někde na cestě mezi ulicí Šárka a obchodním
domem v ulici Okružní v Prostějově. Ve šrajtofli měl osobní
doklady, finanční hotovost 700
korun, a navíc i platební kartu.
Policisté případ šetří pro trestný čin krádeže i pro trestný čin
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku s dvouletou trestní
sazbou.

Policisté
zachránili nákup
Uplynulé pondělí 15. června
se na linku 158 obrátila oznamovatelka, která uvedla, že její
zapomnětlivá dcera nechala
na autobusové zastávce v ulici Vápenice tašku s nákupem.
Operační důstojník předal informaci na příslušné oddělení
a policisté vyjeli na uvedené
místo, kde opravdu netknutou
tašku nalezli. Žena měla z nálezu a vrácení radost a příslušníkům potvrdila, že veškerý
nákup zůstal uvnitř tašky a nic
se z jeho obsahu neztratilo.
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BLAHOPØEJEME!!!

Pondělí 22. června 2020

Štěpán KOLÁŘ
16. 6. 2020 53cm 4,10 kg
Prostějov

NEMOCNICE

...

přál, aby toto vaše zvýšené úsilí a talent
našlo v budoucnu to správné uplatnění
a aby alespoň ti nejlepší z vás byli tak
úspěšní, jako někteří významní občané města. Každopádně vám přeji, aby
z vás vyrostli vzdělaní a kultivovaní

(QVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQX

lidé, na které bude město Prostějov
pyšné,“ pronesl František Jura směrem
k žactvu.
Své blahopřání připojil také náměstek
primátora Jan Krchňavý a patron třídy
zastupitel Tomáš Blumenstein. (red)
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PROSTĚJOV (Lucie Drahošová, manažerka marketingu Agel a.s.) Když se řekne lymfatická masáž, většina
lidí si představí kosmetickou proceduru. Tyto terapie
však pomáhají také u vážně nemocných onkologických
pacientů. V Nemocnici Prostějov, která patří do skupiny
AGEL, touto terapií, která je hrazena zdravotními pojišťovnami, ročně projdou na dvě stovky ošetřovaných.
Lymfodrenáže se provádějí v případě vzniku otoku zvaného
lymfedém, který je zapříčiněný např. operační jizvou, odstraněním uzlin, ozářením či radioterapií. „Jedná se většinou
o problém trvalý, proto se o pacienta s tímto typem lymfedému pečuje dlouhodobě, aby se končetina udržela v co
nejnižším objemu,“ vysvětluje MUDr. Marcela Rozkošová,
primářka kožního oddělení Nemocnice Prostějov, kde metodu zajišťuje odborně zaškolený personál, lékař lymfolog
a lymfoterapeuté.
Aby byla léčba lymfedému účinná, musí se k ní přistupovat
v rámci celkové komplexní fyzikální terapie. „Ta zahrnuje
manuální a přístrojovou lymfatickou drenáž i zevní kompresi končetin, buď vícevrstevnou bandáží, nebo elastickými
návleky,“ uvádí primářka a doplňuje, že manuální lymfodrenáž je jemnou manuální technikou, která zvyšuje vstřebávání lymfy a její transport mízním řečištěm. U přístrojové
lymfodrenáže lymfoterapeuté využívají sekvenční přístroj
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PROSTĚJOV Obřadní síň prostějovské radnice se stala ve středu 17. června dějištěm slavnostního předávání
vysvědčení. Primátor František Jura
předal celoroční hodnocení dětem
výběrové třídy Základní školy Jana
Železného.
„Druhé pololetí letošního školního roku
bylo totiž hodně specifické, náročné
a zřejmě zatím nikdo z nás nic takového
nezažil. Období bylo náročné jak pro
učitele, tak pro žáky a neméně pro jejich
rodiče. Proto vám všem chci v prvé řadě
poděkovat. Poděkovat za úsilí a výdrž, se
kterou jste výuku v průběhu karantény
zvládali,“ zazněla úvodní slova prvního
muže statutárního města Prostějov.
„Je mi známo, že třída, jejíž žáci převezmou vysvědčení, je výjimečná. Více
svého času věnují angličtině, logice, informačním technologiím. A tak bych vám
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Vítek KOŠUTA

Kostelec na Hané

15. 6. 2020Leden
52cm 4,20 kg
-X÷VGP

4
7
5
2TKO¾VQTRąGF¾XCNX[UX÷FéGPÊ
2
23

Dominik KOSTLÁN
14. 6. 2020 48 cm 3,25 kg
Prostějov
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FGXÊVKTQMč$QJWåGNUK\CUXčLåKXQVPG\CåKNPKER÷MPÆJQ
RTQVQRQVąGDWLG\G\Cé¾VMWéCUPGå\ÊUM¾FčX÷TW8JQFPÚ
MFQOGéMWUG\CJT¾FMQW5HGPMQWUGUPGUGDG\RTQDNÆ
OWPCXQFÊVMWEJQFÊR÷MP÷PGVCJ¾8JQFPÚMF÷VGO
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PKXÚCRQTVÆT,GPRTQ\MWwGPÆJQOCLKVGNGDG\F÷VÊCLKPÚEJ
RGLUMčC\XÊą¾VGM
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TQMč ,G VQ MNKFP¾ RUÊ DCDKéMC MVGT¾ D[NC RčXQFP÷ XGNOK
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0GPÊXJQFPÚMF÷VGO

ROCKY

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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vybavený návleky s několika komorami, které se postupně nafukují a vyfukují vzduchem, tím vytváří tlakové vlny
podporující přemístění tkáňové tekutiny v mízním systému
a v konečném důsledku i zmenšení otoku. „Výsledek léčby
však také závisí na řádné edukaci a spolupráci nemocného, popřípadě zapojení nejbližších příbuzných, do terapie
v rodinném prostředí. Tam doporučujeme také pravidelná
podpůrná pohybová cvičení,“ dodává Iveta Krsková, vrchní
sestra a lymfoterapeutka kožního oddělení.
Nemocnice spolupracuje s lékaři onkologie, kteří do Prostějova pacienty s lymfedémem odesílají. Terapie je hrazena
zdravotní pojišťovnou a ročně ji podstoupí kolem dvou set
pacientů, většina z nich dochází opakovaně.

HYSTERIE V DOMAMYSLICÍCH

Anna PROCHÁZKOVÁ
14. 6. 2020 50 cm 3,55 kg
Vícov

www.vecernikpv.cz

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!

„Lidé věří, že ke společnému životu ‚papír‘ nepotřebují,“
objasňuje odliv Milada Sokolová, náměstkyně primátora

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!

6

Martin ZAORAL

PROSTĚJOV To nám to
letí! Tuto neděli 28. června
8RąÊRCF÷RTXPÊJCN[D[NC
si připomeneme už šesté
FQMQPéGPC JTWD¾ UVCX
výročí největšího odstřelu
DC (QVQ/CTVKP<CQTCN
ve střední Evropě. Během
pouhých dvou vteřin se zřítila
jedna z dominant města. Na
dlouho opuštěném pozemku
loni v září započala výstavba nového VGP parku. První
z plánovaných tří výrobních
hal už stojí, práce na výstavbě
těch dalších se zatím nerozběhly. Večerník zajímalo, kdy chce
6CMVQD[O÷NFNGRN¾PčX[RCFCVMQORNGVPÊ8)2RCTM5GUVCXDQWFCNwÊEJJCNUG\CVÊO
společnost celý park dokončit PG\CéCNQ
(QVQYYYXIRRCTMUGW
a zda se do jejích plánů nepromítly
problémy související s epidemií ko- by obřího „VGP PARKu Prostějov“ je zástupkyně společnosti tedy práce na
ronaviru a možnou hospodářskou česká pobočka nadnárodní společnos- výstavbě neustaly. „Momentálně můti VGP patřící lidem z Lucemburska. žete vidět v našem parku práce sourecesí.
Na pozemku po OP relativně rych- visející s areálovou infrastrukturou,“
le vyrostla rozlehlá montovaná hala, prozradila.
Na hlavní pláni po někdejším oděv- v uplynulých dvou měsících zde však Co se týče termínu dokončení celého
ním gigantu už stojí první z celkem dříve čilý stavební ruch na první po- projektu, ten dosud nebyl stanoven.
tří nových výrobních hal, kde by mělo hled ustal. V jaké fázi tedy je aktuálně Dle vedení společnosti bude záležet
najít práci až 743 lidí. Součástí areálu realizace celého projektu? „Pokraču- zejména na výsledcích jednání s možmá být také parkoviště pro 515 osob- jeme ve výstavbě v souladu se staveb- nými nájemci a jejich požadavcích na
ních aut. Zaměstnání by tu měly nabí- ním povolením a naším plánem, aktu- rozjezd výroby. „Prostory nabízíme
zet firmy zabývající se lehkou strojní álně se nacházíme ve fázi dokončování v rámci našeho portfolia k pronájmu.
a elektrotechnickou výrobou, část vý- hrubé stavby objektu A,“ prozradila V současné době jednáme s několika
robků by měla směřovat do automo- Večerníku Petra Vanclová, která má potenciálními zájemci,“ potvrdila Petbilového průmyslu. Investorem stav- ve VGP na starost marketing. Podle ra Vanclová.

zjistili jsme

Co bude s VGP parkem dál?

'RNRQêHQËFHOÇKRSURMHNWX
MH]¿YLVOÇQD]¿MHPFËFKRSURQ¿MHP

(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

dělat. Výsledkem je vznik míst, kde
přibývají podzemní kontejnery.
Dosud byly například na náměstí
S. Čecha v centru Prostějova, nyní
ale vznikají také na dalších místech.
„Konktrétně se jedná o lokality ulic C.

lejí až do pondělního večera 22. června. K radosti řidičů byla ale Vrahovická ulice pro veškerý provoz otevřena
už v pátek v poledne, tedy s třídenním
předstihem. „Správě železnic patří poděkování, že to tak rychle stihla. Město
je tím ušetřeno dopravních problémů,
které vznikaly na objízdných trasách,“
komentovala dřívější otevření Vrahovické ulice Alena Rašková (ČSSD),
náměstkyně primátora pro dopravu
v Prostějově s tím, že práce proběhly
bez komplikací a v pořádku. (mik)

99 Kè

namísto 180 Kè zaplatíte POUZE

PROSTĚJOV A je to tady!
Jak už Večerník s předstihem
předeslal, uplynulá neděle 21.
června se skutečně stala posledním dnem, kdy byl naposledy
otevřený Lidl u prostějovského
aquaparku. Objekt nyní čeká
demolice, zmodernizovaná prodejna by se na tomtéž místě měla otevřít na konci roku.
Od dnešního dne, tj. pondělí 22. června, je Lidl v Anenské ulici uzavřen.
Nová prodejna se od té stávající bude
lišit moderním architektonickým
pojetím a velkoryse pojatým vnitřním prostorem s dostatkem denního světla. „Vítanou novinku budou
představovat i široké uličky, větší úsek
čerstvých potravin či nové pokladny,“
okomentovala rekonstrukci Zuzana
Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl.
Modernizací projde i parkoviště, kte-

ré nabídne rozšířená parkovací stání
o šířce 2,70 m pro více než 130 aut
včetně vyhrazených parkovacích stání
pro rodiny s dětmi. „Nově bude vybaveno závorovým systémem, aby zákazníci měli k dispozici vždy dostatek
parkovacích míst. Součástí přístřešku
pro nákupní vozíky pak budou i stojany na kola,“ prozradila tisková mluvčí.
Termín otevření nové prodejny je naplánován na závěr letošního roku. „Po
dobu její výstavby mohou zákazníci
využívat druhou prostějovskou prodejnu v ulici Újezd,“ vzkazuje Holá.
(mls)

dìlí
Od pon am
n
ji
musíte

8=$9ā(1

SĜtSDGQČWHOHIRQLFN\þL
VWDþtSRVODWHPDLOQD
SUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF] 606QDþtVOR608 960 042

JAK SI PØEDPLATNÉ OBJEDNAT:
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MÁTE TO ZA JEDENÁCT!

LETNÍ PRÁZDNINY:

PROSTĚJOV Železniční přejezd
ve Vrahovické ulici je zrekonstruován a hrůzostrašné koleje bývalé
vlečky do slévárny Anah vytrhány! Místo toho teď řidiči jezdí po
novém asfaltovém koberci beze
strachu, že si poškodí auto. Ale co
je také důležité, že Vrahovická byla
otevřena o tři dny dřív, než se plánovalo!
Dělníci ze Správy železnic měli původně pracovat na opravě železničního
přejezdu a odstranění vlečkových ko-

2ąGUåGNG\PKéPÊRąGLG\FCWRTCXGPQWXQ\QXMWRQX[VTJ¾PÊXNGéMQXÚEJMQNGLÊOQJNK
ąKFKéKRąGLÊåF÷VWåXR¾VGMRQRQNGFPK
Foto: Michal Kadlec

s třídenním předstihem!
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Vrahovická otevřena

Pondělí 22. června 2020

Michal KADLEC

Statutární město Prostějov na realizaci
výstavby nové budovy pro potřeby
Ekocentra Iris požádalo o poskytnutí
dotace z rozpočtu Olomouckého
kraje ve výši pěti milionů korun,“ informoval Jiří Rozehnal (ANO 2011),
náměstek primátora statutárního
města Prostějova.
„Nová vzorová budova Ekocentra
Iris vyroste na místě původního
objektu, který bude zbourán.
Novostavba bude dvoupodlažní,
s vjezdem z veřejné komunikace.
Součástí bude zelená střecha, zelená
fasáda a použití vsakování a jímání
srážkových vod. Projektová dokumentace je již vyhotovena a běží
povolovací procesy. Bude vyp-

sáno výběrové řízení podle zákona
o veřejných zakázkách, ze kterého
vzejde vítěz a nabídková cena,“
vyrozuměl ještě náměstek primátora, který je zodpovědný za stavební
investice v Prostějově.
Z rozhodnutí o výstavbě nové budovy
je pochopitelně šťastná předsedkyně
Regionálního sdružení Iris. „Mám
pochopitelně obrovskou radost, ve
stávající budově jsou špatné stropy
a střecha nám doslova padá na hlavu.
Působit zde je velký problém, pomalu až riziko. Těšíme se samozřejmě
do nového. V průběhu demolice
a výstavby budeme mít sice zcela
určitě velice komplikovaný provoz,
ale jistě to při našich aktivitách zv-

„Ochránci přírody si zaslouží nové sídlo,“
řekl k výstavbě nové nemovitosti náměstek Rozehnal

přírody. „Už v létě minulého roku se
uskutečnilo jednání zástupců města
Prostějova a představitelů Olomouckého kraje v prostorách budovy na
Husově náměstí 67, která je využívána
pro potřeby Ekocentra Iris, provozovaného Regionálním sdružením Iris.
To zajišťuje ekologickou výchovu
a vzdělávání, zejména pro mateřské,
základní a střední školy, ale i pro
širokou veřejnost. Také významně
pomáhá při záchraně poraněných
volně žijících živočichů. Předmětem
jednání bylo realizovat výstavbu
nové budovy, a to z důvodu nevyhoStarou budovu ale bude zapotřebí vujícího současného technického
samozřejmě nejprve zbourat a na je- stavu budovy stávající, za finanční
jím místě vyroste nové sídlo ochránců spoluúčasti Olomouckého kraje.

PROSTĚJOV Nejaktivnější organizace sdružující ochránce
přírody má dlouholetý problém. Budova sídla Českého svazu
ochránců přírody Regionálního
sdružení IRIS na Husově náměstí
v Prostějově rok od roku navyšuje
svoji pestrou činnost, ovšem v naprosto nevyhovujících prostorách.
Přední domeček, který je z náměstí
velice dobře viděn, již dávno
nesplňuje základní parametry
a jeho stav se dá označit za havarijní. Vedení ochránců přírody tak
přijalo s povděkem fakt, že správa
prostějovského magistrátu schválila výstavbu nové nemovitosti.

ládneme. Nová budova nám umožní
více prostoru pro naše akce, které
děláme pro širokou veřejnost,“ řekla
Večerníku Hana Zatloukalová.
V tuto chvíli ještě není stanoven

přesný termín demolice staré budovy
ani výstavby nové. Podle náměstka
primátora Rozehnala by se stavební
investice mohla realizovat už na podzim letošního roku.

5VCT¾ C PGX[JQXWLÊEÊ DWFQXC 4GIKQP¾NPÊJQ
UFTWåGPÊ+TKUDWFG\DQWT¾PCCPCJTC\GPCPQXQW
< VQJQ O¾ RQEJQRKVGNP÷ TCFQUV K RąGFUGFM[P÷
QEJT¾PEčRąÊTQF[*CPC<CVNQWMCNQX¾

ZHQVQCTEJKX8GéGTPÊMW

Budova Ekocentra IRIS BUDE ZBOURÁNA!

dělají dobrou reklamu. Často
jsou počmárané, poničené nebo
začouzené od vandalů, kteří si
spletli nádobu s ohništěm.
Prostějov se proto snaží už pár let
s touto nehezkou skutečností něco

0QXÚEJMQPVGLPGTčUGFQéMCLÊKPC*WUQX÷P¾O÷UVÊ

PROSTĚJOV V třídění odpadu
jsou lidé z Olomouckého kraje
mezi českou elitou. Snad k tomu
přispívá i to, že i v Prostějově
jsou kontejnery na odpad na
každém rohu. Ne vždy ale místu

Boudy, Kpt. O. Jaroše, Francouzská,
Sídliště Svobody nebo Dr. Horáka.
Tato nová stanoviště polopodzemních kontejnerů budou umísťována
ve většině případů do míst stávajících
volně stojících plastových kontejnerů,
které budou po realizaci stavby
odstraněny,“ uvedl první náměstek
primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko)
s tím, že v zadávacím řízení bude oslovena šestice možných dodavatelů.
Celkově se bude jednat o 36
kontejnerů. A magistrát se vyjádřil
i proč k investici sáhl? „Zavedením
polopodzemních kontejnerů jednak z ulic zmizí stávající nevzhledné
kontejnery, zvýší se kapacita a estetika sběrných míst a jednak se
sníží četnost svozů. Ve městech,
kde polopodzemní kontejnery zavedli, mají s touto novinkou velmi
dobré zkušenosti,“ objasnil Pospíšil.
Nejčerstvější várka kontejnerů město
přijde na více než 4 miliony korun.
(sob)

Kontejnerů ubyde. Ale jen těch nad zemí

něhož vedle Prostějova patří také
Držovice, Vrbátky, Olšany a Mostkovice. Za svatbu mimo prostějovskou
radnici si novomanželé musí na
úředním poplatku něco připlatit, ale
řadu z nich to neodradí. Často nyní
proto oddávám například v Hotelu
Plumlov, který leží na katastru obce
Mostkovice, takže je ‚matričně‘ ještě
náš. Krásnou svatbu jsem nedávno
absolvovala také v kempu nad plumlovskou přehradou. Zmínit mohu
ale také netradiční obřad u Hloučely
nedaleko občerstvení U Matesa.
Snažíme se zkrátka každému páru
vyjít vstříc,“ prozradila náměstkyně
prostějovského primátora.

www.vecernikpv.cz

Prostějov (mik) - Přesně sedm dní po
zasedání Zastupitelstva statutárního města Prostějov se v úterý 23. června uskuteční další jednání rady města. Prostějovské konšely čeká program, v němž jsou
zahrnuty tři desítky bodů k projednání.
Už toto úterý se radní budou zabývat například přípravami Hanáckých slavností
v Prostějově. „Budeme mimo jiného také
schvalovat další peněžité pomoci v souvislosti s koronavirem, dále dotace do oblasti životního prostředí a také vzdělávání,
revokovat budeme usnesení o schválení
smluv v souvislosti s provozem letní scény na zámku a v neposlední řadě se budeme zabývat i žádostmi o pronájem městských bytů,“ uvedl primátor Prostějova
František Jura (ANO 2011). Na pořadu
jednání budou také rozpočtová opatřená
na plánované stavební investice nebo i na
likvidování plevele ve městě. „Budeme
schvalovat další peníze na projektovou
dokumentaci na cyklostezku do Vrbátek,
na stezku zdraví v biokoridoru Hloučela
či na rekonstrukci tělocvičny na Základní
škole v ulici E. Valenty,“ doplnil primátor
s tím, že radní projednají také celou řadu
majetkoprávních záležitostí.

7ÙGHQSR]DVWXSLWHOVWYX
budou jednat také radní

Prostějov (red) – Do Prostějova dorazila investiční dotace od Olomouckého
kraje z Dotačního programu pro sociální oblast 2020 na podporu prevence
kriminality „Finanční prostředky ve
výši 92 tisíc korun budou použity na
částečnou úhradu výdajů spojených
s projektem. Zakoupen bude hardwar
a analytický softwar, který umožní
nepoměrně rychlejší a kvalitnější
výtěžnost dat z městského kamerového
dohlížecího systému,“ prozradila
náměstkyně primátora Alena Rašková
(ANO 2011). Projekt bude realizován
pod názvem „Pracoviště MKDS pro
analytickou práci se záznamy“. Celkové
náklady spojené s realizací projektu by
měly činit 300 000 korun.

Dotace na prevenci
kriminality

Prostějov (red) - Správa a údržba
majetku města nechá pořídit herní
prvky na dětská hřiště. „Konkrétně
půjde o úpravu pískovišť do podoby
dopadové plochy s pískem a jedním
herním prvkem s výškou do jednoho
metru,“ nastínil prostějovský primátor
František Jura (ANO 2011). „Tímto
způsobem by byla upravena pískoviště
v ulicích K. Svolinského 3 a 9, Anglická
– vnitroblok a Žeranovská 21. Touto
úpravou zůstane zachována možnost
využívat dopadovou plochu z písku ke
hraní, a navíc bude rozšířena o herní
prvek,“ přidal první náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko).

Doplní dìtská høištì

Prostějov (red) – Magistrátu se do
výběrového řízení na regeneraci Sídliště
Bohumíra Šmerala přihlásilo hned
deset stavebních firem. „Předmětem
veřejné zakázky jsou stavební práce,
jde zejména o opravy komunikací,
zaústění uličních vpustí do stávajícího
kanalizačního systému a do nově
navržených vsaků. Součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení a ozelenění
sídliště,“ sdělil primátor statutárního
města Prostějov František Jura (ANO
2011) s tím, že zakázka bude rozdělena
na několik etap. V rámci první bude
řešena výstavba nové komunikace
za bytovými domy, druhá obsahuje
výstavbu nové komunikace mezi
bytovými domy, třetí výstavbu nové
komunikace v západní části a v rámci
čtvrté etapy proběhne oprava komunikace před bytovými domy. „Nabídky
podalo deset dodavatelů stavby a byly
hodnoceny na základě ekonomické
výhodnosti. Celková předkládaná
hodnota předmětné zakázky by měla
být 47,7 milionu korun. Realizace
této investiční akce bude financována
z prostředků města,“ doplnil náměstek
primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011).

„Šmeralka“
za 47,7 milionu

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì.
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Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov), která má za
sebou v roli oddávající desítky svatebních obřadů.
Letošní čísla však vlivem koronavirové pandemie budou extrémně
nízká. Během prvních pěti měsíců
bylo oddáno pouze 41 párů! „Leden
byl slabší, to byly jen čtyři svatby. Pak
jsme zažili silný únor s třiadvaceti
obřady, jenže v březnu si ze známých
důvod řekly ´ANO´ jen dva páry,
v dubnu pět a v květnu sedm,“
vypočítala z dosud uzavřených statistik Sokolová s tím, že v tomto měsíci
se počet sňatků už alespoň vrací k obvyklému průměru.
Je tedy dnes pro leckoho svatba již
spíše přežitkem a čím dál víc lidí
chce žít takzvaně „na hromádce“
či na psí knížku“? „Je bezpochyby
každého věc, jak se na otázku svatby
dívá. Je to vysloveně osobní záležitost
onoho páru. Sama mám na svatbu
konzervativní náhled a považuji
ji za důležitou událost v lidském

-X÷VGP

Leden

životě. Lidé jsou určení k tomu žít ve
společenství a podobné slavnosti jako
svatba dodávají životu neobyčejné
chvíle, navíc prožívané v okruhu
lidí, které opravdu milujeme. Je ale
pravdou, že mnohým se dnes zdá, že
manželství jako oficiální svazek mezi
mužem a ženou ztrácí smysl. Mluví se
o tom, že pár už ke šťastnému životu
žádný papír nepotřebuje. Ti, kteří věří
těmto názorům, se ale podle mého
osobního pohledu o něco ochuzují.
Například o slavnostní den, na který
budou vzpomínat jako na jeden
z největších ve svém životě. Podobně
mají jistě smysl i někdy hektické
přípravy na svatební den. Vždyť právě
při nich se ženich a nevěsta mohou naposledy přesvědčit, že si vybrali toho
správného životního partnera. Ale jak
říkám, každý to vidí podle svého,“ míní
Sokolová, které se Večerník zeptal, jak
se jako oddávající připravuje na svatby
a zda při tomto úřednickém poslání
mívá i trému. „Mám tu čest oddávat
již od roku 2010. I přes ty dlouhé
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svatebčanů. Zvlášť mě pobavila
svatba, na kterou mezi hosty dorazil nefalšovaný Bavořan v kožených
kraťasech a s ním muž v převleku
arabského šejka… Jinde zase okna
radnice po obřadu ´atakovala´
hasičská plošina, protože ženich
patřil k hasičskému záchrannému
sboru. Ke zvláštnostem oddávaní se
jistě zařadí i letošní ‚zarouškované‘
svatby, které jsem absolvovala s plexisklovým štítem,“ vypočítala kuriozity
Milada Sokolová.
Jaká je vlastně věková skladba
prostějovských
novomanželů?
A je i v Prostějově pravdou, že do
manželství vstupují lidé v čím dál
zralejším věku? „Sňatek uzavírají lidé
nejrůznějšího věku. Ale zcela jistě
platí, že průměrný věk novomanželů
se každoročně zvyšuje. Ráda se
také jako zástupce města účastním
zlatých, či dokonce diamantových
svateb. I ty mají svou specificky krásnou atmosféru. Láska zkrátka kvete
v každém věku,“ odpověděla Milada
Sokolová, u které Večerník zjišťoval,
zda magistrát organizuje také svatby
jinde než v obřadní síni radnice. „Jako
prostějovská zastupitelka mohu oddávat po celém správním obvodu, do
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roky v roli oddávajícího je pro mě
každá svatba jedinečná. Uvědomuji si
slavnostní ráz obřadu, ať jde o svatbu
malou, nebo velkou. Vždy se přeci
jedná o důležitou událost nejen pro
novomanžele, ale také pro jejich rodiny a přátele. Z toho vyplývá velká
odpovědnost oddávajícího, aby tuhle
výjimečnou chvíli nepokazil nějakým
zaškobrtnutím. To je také důvod, proč
přeci jen určitou trému pokaždé cítím.
A musím se přiznat, že vždy pociťuji
také určité dojetí a občas mám i na
krajíčku,“ svěřila se náměstkyně
primátora, která v obřadní síni radnice zažila při svatebních obřadech
už nejednu kuriózní příhodu. „Zažila
jsem toho už opravdu hodně, ale
některé peripetie si samozřejmě nechám pro sebe, protože svatba je vždy
v první řadě soukromou záležitostí.
Zmíním jen některé zajímavé momenty. Výjimkou už dnes nejsou
například svatby s tlumočníkem,
protože jeden ze snoubenců je cizinec,
či přítomnost žertovně oblečených
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prostìjovské
svatby v roce 2020

že napojení na elektrickou síť není rovněž
vůbec připraveno. A vůbec, kdo z magistrátu mohl povolit stavbu nějakého mrakodrapu mezi malými rodinnými domky? Vždyť to všechno je proti zdravému
rozumu,“ namítal rozčileně Zatloukal,
podle něhož petici proti výstavbě výškové
nemovitosti podepsalo už více než 200
občanů Domamyslic.
Celé toto rozhořčení má však jeden
háček. Už před několika lety pot-

a důstojné předměstí Prostějova,“
řekl tehdy Fišer.
Šestipodlažní dům s luxusními byty má
na okraji Domamyslic v úmyslu postavit prostějovský podnikatel Marcel
Hájek, mimo jiné majitel obchodního
centra Atrium v Prostějově. Ten nás
nechal nahlédnout do vizualizace budoucího domu s luxusními byty. „Nezlobte se, ale k dispozici ke zveřejnění
vám ji poskytnout zatím nemohu.

Projekt ještě není dokončen a není
vyloučeno, že dojde ještě k nějakým
úpravám. Nechci se proto ani k celé
záležitosti zatím vyjadřovat. Mohu
ale veřejnost ubezpečit, že postupuji
přesně v duchu Územního plánu města
Prostějova a v projektu plním všechny
požadavky stavebního úřadu. Celou
věc samozřejmě úzce projednávám
s prostějovským magistrátem,“ řekl
exkluzivně Večerníku Marcel Hájek.

Před jízdou „Sociálka“ bude přes

vrdil Večerníku v jiné souvislosti
tehdejší náměstek primátorky pro
stavební investice Zdeněk Fišer,
že Územní plán města Prostějova
počítá s výstavbou výškových
domů v této lokalitě. „V územním
plánu je jasně dáno, že ve směru
od Domamyslic až po Krasice jsou
pozemky po pravé straně silnice
určeny pro stavbu výškových domů,
aby se zde časem vytvořilo pěkné

PROSTĚJOV Každá nehoda je
nepříjemná, ale záleží i na tom,
z jakého důvodu se stala. V Tyršově
ulici se srazili dva cyklisté, muž
a starší žena. Oba však jeli po chodníku, což jim bude při policejním
vyšetřování přičteno k tíži. Seniorka si zavolala sanitku, která ji
převezla k ošetření do nemocnice...
„V pondělí patnáctého června
vpodvečer jel čtyřiatřicetiletý muž na
jízdním kole od ulice Tyršova směrem
na Kosteleckou ulici v Prostějově po
chodníku pro chodce. Při jízdě se střetl
se čtyřiašedesátiletou cyklistkou, která
jela rovněž po chodníku v opačném
směru a po nárazu upadla na komunikaci,“ popsala nehodu Miluše Zajícová,

tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje.
Z preventivních důvodů si cyklistka přivolala rychlou záchrannou
službu, která ji převezla na ošetření
do nemocnice. „U obou účastníků
nehody byla provedena dechová
zkouška s nulovými hodnotami,“
přidala Zajícová.
Proč k nehodě došlo a kdo za ni
ponese zodpovědnost, je nyní v šetření
policistů z dopravního inspektorátu.
„Nicméně oba porušili zákonné
ustanovení o zákazu jízdy na kole po
chodníku podle zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Hmotná
škoda žádnému z nich nevznikla,“ podotkla ještě policejní mluvčí. (mik)

PROSTĚJOV Ze spáchání trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové
látky je důvodně podezřelá devětadvacetiletá žena, která neváhala v pátek
19. června zhruba hodinu po půlnoci
usednout za volant Felicie, i když měla
řádně popito. V Dolní ulici jí však překazila jízdu silniční kontrola.
„Zjevně podnapilou ženu policisté vyzvali k provedení dechové zkoušky. Při
té žena nadýchala bezmála 1,7 promile
alkoholu v dechu. Opakovaná naměřená hodnota byla ještě o něco málo vyšší.
Další jízdu policisté řidičce zakázali,“ prozradila Jitka Vybíhalová, tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje s tím, že v případě prokázání viny
a odsouzení hrozí podezřelé ženě mimo
jiné až roční pobyt za mřížemi. (mik)
PROSTĚJOV S novinkou musí
nově počítat mnozí obyvatelé nejen Prostějova, ale také celého
regionu. Od čtvrtka bude totiž
stávající pobočka Okresní správy
sociálního zabezpečení v Plumlovské ulici více než týden uzavřená,
její působiště bude přesunuto
o dobré tři kilometry.
„Od čtvrtka 25. června do pátku 3. července bude Okresní správa sociálního
zabezpečení Prostějov z důvodu stěhování uzavřena,“ oznámil úřad aktuální informaci na svých internetových

stránkách s tím, že v uvedené dny nebude možné se na okresní správu ani
dovolat. Pro klienty bude k dispozici
schránka na úřadě v Plumlovské ulici,
kterou mohou i v období stěhování
využít pro vkládání písemností.
Začátkem letních prázdnin se pak
úřad otevře na zcela novém místě. „Nově otevřeno bude od středy
8. července na pracovišti ve Vrahovické ulici 4299/41d,“ informoval
úřad s tím, že telefonní čísla na OSSZ
Prostějov zůstanou i po přestěhování
beze změny.
(sob)

STĚHUJE SE

Oba jeli po chodníku... se opila týden uzavřená!
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>>>pokračování ze strany 3
Má to být dům se sedmdesáti byty
a parkovištěm pro dvě stě aut. Navíc
silnice, která vyústí z tohoto parkoviště,
má být vedena mezi nízkými domky,
copak to jde? Kdo se nás zeptal, zda souhlasíme se zvýšenou prašností, smogem
a naprosto nesnesitelně zvýšeným provozem a hlukem? Navíc nový dům má být
napojen na stávající kanalizaci, která je už
dávno na svém maximu. Myslím si také,

HYSTERIE V DOMAMYSLICÍCH

      



Večerník na to již v minulosti nejednou poukazoval. V posledních
letech má počet sňatků v Prostějově
sestupnou tendenci. „Z dlouhodobého pohledu skutečně poklesl.
Část lidí totiž dnes věří, že svatba
již není nutná a ke spokojenému
životu není nepotřeba ‚papír‘. Myslím, že to je klíčový důvod. V letech
2017 a 2018 se sice tento trend
minimálně celostátně zastavil a počet
novomanželů začal lehce narůstat.
Loni se dokonce v republice vzalo tolik párů, že více svateb bylo naposledy
v roce 2001. V Prostějově jich však
bylo naopak nejméně od roku 2013.
Snad se brzy zablýská na lepší časy
i u nás,“ doufá náměstkyně primátora

Michal
KADLEC

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství

PROSTĚJOV Počet svatebních obřadů v Prostějově za posledních osm roků nepatrně klesá.
Jedinou výjimkou je rok 2017, i ten však byl dalek od nejvyššího čísla za námi sledované období. Důvodů je hned několik, Večerník na toto téma vyzpovídal náměstkyni prostějovského
primátora Miladu Sokolovou. Právě ona se už desátým rokem vžívá do role oddávající, takže
s obřady na nejrůznějších místech, tedy nikoliv pouze na radnici, má bohaté zkušenosti.

„Lidé věří, že ke společnému životu ‚papír‘ nepotřebují,“
objasňuje odliv Milada Sokolová, náměstkyně primátora

POČET SVATEBNÍCH OBŘADŮ V PROSTĚJOVĚ KLESÁ

zpravodajství
Pondělí 22. června 2020

publicistika

a jistě nestíhají, jakmile něco nabídnou,
poptávka je rázem fuč. Hlavní problém
ale je, že tohoto zájmu zatím nevyužil
samotný magistrát.
Pokud se třeba podíváme na nabídku
městských bytů, je mizivá. V současnosti město na svých stránkách nabízí
čtyři. V minulosti jsem byl upozorněn
na to, že ne všechny aktuálně volné
byty jsou zde uvedené. I přesto toto
číslo o něčem vypovídá, zájemcům
o bydlení není moc co nabídnout.
Pokud se oproti tomu podíváme, jak
si vedou developeři, tak ti se v posledních letech předhání, kdo toho postaví více: ulice Hacarova, Mathonova
u nemocnice nebo třeba Okružní jsou
jen některé z velkých projektů, které do
Prostějova přihrály stovky jednotek.
Jenže ne všechny jsou určené k pronájmu. A ne na všechny lidé, kteří se
třeba poohlíží po svém prvním bytě,
mají. Zde je právě místo, které může
a měl by zaplnit svou nabídkou
magistrát. Nabídkou menších, levnějších bytů, které mohou pro lidi do
třiceti let posloužit jako jakýsi rozjezd.
Pro město se sice zprvu jedná o vel-

kou investici, která se ale časem vrátí.
A to hned několikrát. Zaprvé by Domovní správa získala peníze za nájem,
zadruhé by mohla i dle stávajících
dotazníků rozhodovat a kontrolovat,
kdo v bytech bydlí – a neumožnit
nastěhování třeba nepřizpůsobivým
či jinak okolí škodícím lidem. Zatřetí
by si pak město samo zajistilo, že by
méně mladých lidí hledalo alternativy
jinde a aspoň by zpomalilo stárnutí
Prostějova.
Zatím to bohužel nevypadá, že se v tomhle směru něco změní...
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vím zuřivé sparťany „Franceska“, „Runyho“, „Blaženku“ a „Lopa“, zuřivého
slávistu „Honzu P.“ a vzkazuju jim, že
my sigmáci těm jejich pražskejm klubům tu ligu ještě zvošklivíme. Samozřejmě nezapomeňme na místní fotbal a já věřím, že prostějovské eskáčko
to v sobě má, načež se bude posouvat
druhou nejvyšší soutěží nahoru.
Pro dnešek končím, až se zase něco
dozvím, napíšu.

dìlí
Od pon am
ji
o skutečném živém fotbale a přihřeju
usíte n
si zde osobní polívčičku. Takže zdra-m
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jsem už názory, že ten letošní květen
se nám nějak nepovedl. Už i naši
věhlasní televizní meteorologové
konstatovali, že byl zaznamenán jako
první letošní měsíc s teplotami pod
dlouhodobým průměrem a vcelku
častou srážkovou činností. No myslím, že se jedná spíše o úhel pohledu, protože poslední roky jsme byli
zvyklí, že ze zimy jsme přešli rovnou
do léta. A ono se nám najednou udělalo počasí, která známe spíše z let
dávných. Kupodivu jsem zaznamenal
odborné názory, že za to opět může
„korona“, i když tentokrát překvapivě
pozitivně. Naše činnost se během
krize rapidně zastavila a příroda,
jak je jejím dobrým zvykem, na to
operativně zareagovala, pročistila
se a zregenerovala. A tak tu letos
byl květen jarní s počasím teplým,
ale také chladným a deštivým. A co
si budeme povídat, vláha je potřeb-

ná, jelikož mapa sucha českého státu
vypadá dost hrozivě, takže buďme
rádi. Já jsem teda naštvaný, že pořád
nemám ostříhaný odkvetlý šeřík, protože stříhat za mokra je nesmysl. Ale
i já jsem rád za každou zachycenou
kapku vody a zase jsem spokojen se
zachycenou dešťovkou v sudech.
bčanstvo rádo drbe i činnost
radnice, leč zase zřejmě díky
„koroně“, jsem zaznamenal reakce povětšinou pozitivní, což je překvapující,
jelikož zdejší člověk je povětšinou věčně nespokojen. Možná nepodstatnou
věcí, ale kvitovanou pozitivně, je třeba
činnost KK Duha, který nezapomněl
na jubilanty, ale také na nově narozené
občany města. I když spíše v polních
podmínkách, ale s nadšením realizuje
oceňování z řad našich nejstarších spoluobčanů a také vítá dle přísných zdravotních opatření malé ratolesti, kteří
jsou přece naše budoucností. Každý
i s pochopením reaguje na to, že prostějovské kulturní léto se letos stane
spíše babím s omezenou plejádou
umělců, ale vypadá to, že diváci budou vděčni za každého umělce, který
zlepší pokoronavirovou náladu.
na závěr sport. Zde si nemohu
odpustit nadšení, že už zase
můžeme i v Prostějově všichni drbat
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Je hezké, že vedení města diskutovalo s občany Prostějova o tom, jak co nejlépe naložit s jižní částí centra. Bohužel jsem se z pracovních důvodů nemohl veřejného projednávání studie revitalizace okolí Společenského domu i rekonstrukce tohoto kulturáku zúčastnit. Možná bych jen poslouchal výklad o tom, jak
s tím vším magistrát hodlá naložit a jaké jsou připomínky občanů. Já sám bych měl připomínku snad jedinou, a to aby se okamžitě zbourala současná tržnice.
Opravdu zbourala, nikoliv rekonstruovala. To, čemu dneska v Prostějově říkáme tržnice, je jeden velký hnus a vůbec se do středu Prostějova nehodí. Místo
toho bych navrhoval možná o něco menší, ale daleko vkusnější stánek pro prodejce zemědělských výpěstků.
Jan Vilímek, Prostějov

Proè se v pøehradì koupají psi?
Pravidelně čtu Večerník a sleduji, co se děje na plumlovské přehradě. Fandíme opravám na plážích a jsme s manželem rádi, že se děje něco nového. Nejvíce nám vadí, že v létě na pláži U Vrbiček není cedule zákazu koupání psů. Ten je pouze na začátku hráze na velké ceduli, kterou nikdo nečte. Přehrada
je přece dost velká na to, aby milovníci psů šli jinam a nepouštěli své psy mezi plavce a malé děti. Loni jsem tam napočítala osm psů ve vodě. Když se psi
vykoupali, všechny ostříkali vodou a někteří i pošlapali ručníky a deky. Vím, že cedule není všemocná, že záleží na lidech. Když to budou dělat všichni, tak
budu psát – dejte tam ceduli zákaz koupání lidí. Někdy se mi zdá, že i ten pes má více rozumu a do vody se mu nechce, ale byla jsem u vody a paní křičela
– ty zbabělče, dnes se naučíš plavat! A neustále psa tlačila do vody. Často se stává, že jdeme raději domů. Bavili jsme se s více plavci a všem to vadilo, ale
nic nezmůžeme. Cedule je jen na začátku hráze.
Jana Fojtíková, Prostějov
Radar na Brnìnskou
Protestovat mìli døív
Jestliže chce radnice rozmisťovat opět radary na měření rychlosti, pak bych Podle Územního plánu Prostějova má být pravá strana od silnice z Dose moc přimlouval za to, aby jeden z nich fungoval v Brněnské ulici! Jakým mamyslic až po Krasice zastavěna výškovými budovami. Na co si tedy lidé
způsobem nyní projíždějí řidiči okolo městského hřbitova, to je opravdu z Domamyslic stěžují, když se nyní dozvídají, že soukromý investor tady
hrozné. Chápu, že mnohé rovný a celkem přehledný úsek nutí přišlápnout hodlá postavit šestipodlažní barák? Kde byli ti lidé, když se před lety tento
více plynový pedál, ale zejména v místě hlavní brány hřbitova přechází územní plán projednával a mohli vznášet své připomínky a protesty? Teď
spousta chodců, kteří jsou ve velkém ohrožení. Tu a tam zde vídávám poli- už je pozdě naříkat. I ti, kteří v Domamyslicích podepisují nějakou petici,
cejní auto s radarem, ale to rozhodně nestačí.
měli protestovat mnohem dřív!
Petr Kučera, Prostějov
Jana Kašparová, Prostějov
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astým tématem je i bezhotovostní styk, který byl v rámci
krize doporučen. Já jsem vcelku velkým zastáncem této platby a oceňuji
tak, že velká většina obchodníků toto
pochopila. Ptám se teď otevřeně, proč
všichni stále nejsou schopni tento
způsob platby ve svých provozovnách zavést? V rámci přestávky teď šlo
na této věci pracovat a ono stále nic.
Jsme v jedenadvacátém století, je
třeba nad tímto přístupem významně pozvednout obočí. Tyto jedinci
nás nutí peníze vybírat z bankomatů
a právě na ně jsem v poslední době
zaznamenal stížnosti pro jejich častou nefunkčnost. Je to spíše otázka na
banky, ale vzhledem k tomu, že přes
bankomaty se dají vyřizovat i platby,
načež ústavy nás nechtějí vidět fyzicky, i ony by se měly zamyslet.
blíbeným tématem konverzace bývá počasí. Zaznamenal

Začnu tentokrát penězi, což je mezi občanstvem vcelku
časté téma, obzvláště teď. Všichni po „koroně“ sčítají ztráty,
mnohdy to není veselé, řeší i nezaměstnanost, co bude a co
nastane... A mnoho spoluobčanů přichází v současnosti na
to, že mít něco uloženého na horší časy není tak špatná věc.
V rámci ekonomické gramotnosti je to přímo doporučeno,
takže možná teď se někteří poučí, i když krutě, ale začnou být
třeba ekonomicky gramotní.
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Koronavirus během jara zatlačil všechny problémy do pozadí. Nyní v době,
kdy naopak COVID-19 přestává být
tématem číslo jedna, se ale vracíme
„zpátky na zem“ a je zde spousta jiných, dlouho neřešených problémů,
které si zasluhují pozornost. V Prostějově je jedním z nich, stejně jako ve
většině České republiky, nedostatek
bytů – zejména pro mladé a začínající rodiny. Statutární městě se s tímto
problémem potýká už pořádně dlouho, když schází zejména menší byty
a garsonky. Realitní kanceláře pomalu
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seriály večerníku

Připravil: Michal SOBECKÝ

přitom různorodé. „Máme zde nářadí,
ale také sáně, bryčku, pluhy, celkově
široké spektrum nářadí z doby před
celkovou mechanizací,“ vysvětlil Horák. A přidává nějaké pozoruhodnosti.
„Máme třeba zajímavě zdobené sáně
dračími hlavami. Také máme lopaťáka
nebo funkční model parního stroje –
ten typ dělávala firma Wichterle a Kovářík,“ prozradil.
Z lihovaru se postupně stalo i místo setkávání s bowlingem, restaurací, ubytováním, a navíc s maličkým muzeem.
Na sbírku jsou nyní v Tištíně patřičně
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Adresa:
Otevírací doba:
Kontakt:
Co je k vidění:
ZAJÍMAVOST:

Tištín 181
od 17.00 hodin, jindy dle domluvy
602 747 061
bohatá expozice se zemědělskou tematikou
honosné historické sáně, bryčka

Komplex areálu firmy Wichterle & Kovářík je nejrozsáhlejším dochovaným reprezentantem industriální architektury
města a významně dokladuje rozvoj vrcholné úrovně českého průmyslu. Budovy továrny byly kontinuálně vystavěny
v letech 1882–1928 podle projektových návrhů stavebních
firem Čeňka Venclíka a společníků Konečného & Nedělníka.
Dominantním rysem architektonického řešení areálu, předně u vlastních staveb technického určení, je barevné řešení
fasád z režných cihel v kombinaci s okrovými omítkovými
plochami a hloubkově odstupňovaným dekorem ve stylu
historismů 19. století. Fasády zpravidla v pravidelném rytmu
člení lizénové rámy, šambrány, svazkový klenák aj. se širokými
segmentově zaklenutými továrními okny. Administrativním
budovám byl ponechán individuální výraz, místy zpod dekoru historizujícího eklekticismu prorůstají secesní motivy.
Podnik Františka Wichterleho tvořila zakladatelská továrna
ve Svatoplukově ulici č. 41 a v roce 1888 zakoupená druhá
továrna ve Vrahovské ulici č. 1, 5 (dnešní Vrahovická) a Českobratrské ulici č. 2. Firma Josefa a Františka Kováříkových
byla založena ve Vrahovské ulici č. 39, 41, později ji rozšířil

AREÁL FIRMY WICHTERLE
A KOVÁŘÍK – WIKOV
(SVATOPLUKOVA, VRAHOVICKÁ
A ČESKOBRATRSKÁ)

V předchozích číslech jsme vám přiblížili pamětihodnosti, významné domy, sportoviště a svatostánky, které
můžete dnes a denně vidět po celém Prostějově. V minulém vydání jsme se poohlédli za historií některých
budov určených ke vzdělávání. Dnes změníme téma
a zaměříme se na stavby sloužící výrobě a službám. Do
hledáčku jsme si vzali areál bývalé firmy Wikov, Hotel
Grand, obytný a kancelářský objekt v Kostelecké ulici
a nakonec úřední i obytnou budovu na Poděbradově
náměstí. V příštím a zároveň posledním díle, kdy se před
letními prázdninami rozloučíme, si pak připomeneme
židovské stavby Prostějova, protože ne nadarmo se mu
totiž přezdívá Hanácký Jeruzalém. Teď se ale budeme
věnovat stavbám stojícím blízko hlavním silničním tepnám. Víte vše o těchto objektech, kolem kterých většinou procházíte či projíždíte bez povšimnutí? Pokud ano,
připomeňte si některá data, jestliže ne, rádi vás poučíme.
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Jedním z prostějovských podniků, který investoval na počátku 20. století do stavebního rozvoje města, byl Úvěrní spolek
záložna a zastavárna. V listopadu 1911 se rozhodl postavit
v Palackého ulici Hotel Garni. V únoru následujícího roku
se začalo stavět a už 15. listopadu 1912 byl hotel slavnostně
otevřen. O den později přivítal prvního hosta, známého cestovatele E. Svojsíka. Původní název Hotel Garni byl změněn
na Grand Hotel. Stavitelé Konečný a Nedělník se snažili, aby
novostavba na první pohled informovala o svém výjimečném luxusu spojeném s hotelovými službami. Inspiraci našli
v domě projektovaném brněnským architektem Čermákem
pro prostějovskou firmu Kaufmann & Platzko.
Investor kladl větší důraz na technickou vybavenost hotelu než
na okázalost interiéru. Podle plánu z roku 1911 byly do přízemí situovány zejména obchody, jejich příslušenství a prostory
sloužící chodu hotelu. Všechna patra měla obdobná řešení.
Pokoje jsou zřetězeny do uličního traktu, ve dvorním traktu
se nacházejí pokoje vesměs situované do risalitních prostorů.
Poněkud podceněné byly hostinské místnosti, proto se hned
rok po dostavbě hotelu začalo uvažovat o jejich dobudování.
Hospodářská krize dopadla i na prosperitu hotelu, který byl
nakonec v exekuci v roce 1936 veřejnou dražbou prodán. Novým majitelem se stal B. Novák, který hotel v roce 1939 prodal
manželům Arnoštu a Justině Rolným. Ti z něj podle odbor-

GRANDHOTEL
(PALACKÉHO 3/976)

areál kotlárny za železniční dráhou ve Vrahovské ulici č. 45.
Zajímavými architektonickými prvky dílčích staveb Wichterlovy firmy byla specifická zaklenutí Stephanovým obloukovým systémem a v průčelních štítech užité strojnické atributy
jako kružidlo, odstředivý regulátor, ozubená kola či zkřížená
kladiva. Stavby podniku bratří Kováříkových byly profilovány s tvaroslovím svébytně eklekticky kombinujícím prvky
neogotiky s neobarokem a místy i geometrizujícím dekorem
secese. Industriální architektura firmy Wichterle & Kovářík
rozhodujícím způsobem ovlivnila proměnu města a ulicím
v její blízkosti vtiskla nezaměnitelný charakter.
Zajímavost: Podnik Prostějovské továrny na stroje
Wichterle & Kovářík, akc. spol. vznikl 22. prosince 1918
sloučením konkurenčních strojíren F. Wichterle a F. a J.
Kovářík. Firma Wichterle & Kovářík byla v Československu největší továrnou na výrobu hospodářských
strojů, které exportovala téměř do všech zemí Evropy,
zčásti i do Jižní Ameriky, jižní Afriky a na Dálný východ.

firemní objekty

Dnes představujeme

připravila
Eva REITEROVÁ

ÚŘEDNÍ A OBYTNÁ
BUDOVA MĚSTSKÝCH
ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ
(PODĚBRADOVO
NÁMĚSTÍ 2/1588)

Za vrchol Putnovy prostějovské meziválečné tvorby, můžeme označit architekturu úřední a obytné budovy Městských elektrických podniků na pohledově velmi exponovaném místě ve vyústění Brněnské třídy na Poděbradově
náměstí č. 2 (č. p. 1588) z let 1938–1940. V tomto případě
se zřejmě v největší míře projevilo autorovo Krohovo školení. Všechny tři funkce – obchodní v přízemí, administrativní v 1. patře a obytná ve 2. až 4. patře – jsou důsledně
odděleny, takže nedochází k provozním kolizím. Exteriér je
transparentním vyjádřením těchto funkcí, zaujme vyložený
zaoblený arkýř zasedací síně, sešikmené balkony v západním průčelí stavby a rytmus vysazených balkonů hlavního
jižního průčelí.
Budova je podsklepená, pětipodlažní. V obytném 2. až 4.
patře najdeme vždy po dvou třípokojových a dvou dvoupokojových luxusních bytech s balkonem a příslušenstvím.
Do prvního úředního patra je disponována zasedací síň
(exteriérově se projevující zaobleným arkýřem), ředitelna,
úřadovny a archiv. V suterénu jsou umístěny sklepy nájemníků, kotelna ústředního topení, sklad paliva, skladiště a dílna; na půdě pak dvě komory, dvě prádelny a dvě sušárny.
Konstrukčně je objekt tvořen železobetonovým skeletem
s cihelnými vyzdívkami, průčelní plochy jsou obloženy keramickými obkladačkami. Stavbu realizovala firma Chytil
& Urbanovský. Ve druhé polovině devadesátých let dvacátého století byl objekt rekonstruován, původní fasáda byla
zachována, vyměněny však byly výkladce a okna, která se od
původních liší zejména použitým materiálem.
Zajímavost: Miroslav Putna se účastnil počátků funkcionalistické architektury u nás, nejplodnější období
prožil v Prostějově. Jeho racionálně řešené budovy
s jasnými dispozicemi využívají původně čistě účelových prostředků k estetickým cílům a dodávají celku
pro Putnu typickou dynamiku.

OBYTNÝ
A KANCELÁŘSKÝ OBJEKT
(KOSTELECKÁ 5/417)

Po nástupu komunistického režimu k moci byla státem zlikvidována možná konkurence pojišťovny a pro Českou (resp.
Československou) pojišťovnu zůstal volný prakticky celý
segment pojištění. Takovýto prostor si žádal také vybudování větších sídel poboček. O stavbě nového sídla v Prostějově
bylo rozhodnuto na začátku sedmdesátých let dvacátého století.
Pro výstavbu bylo nutno zpracovat tzv. projektový úkol, jehož
autorem byl Drupos, podnik Českého svazu bytových družstev
pro projektování, inženýrskou činnost a technickou pomoc,
Olomouc, s hlavním projektantem Petrem Braunerem. Dle architektonického záměru měl výraz stavby navazovat „co do členění hmot, organicky na stávající zástavbu“ a měl mít „adekvátní
funkční náplň (bytová část + administrativní část) s použitím
konstrukčních systémů“. To se vcelku podařilo naplnit a objekt
v marasmu socialistického stavebnictví patřil k poměrně dobré
architektuře, ať již užitím zvolených technologií (konstrukční systém), nebo standardy bytů. Stavba byla rozčleněna na dvě části,
stavěna primárně jako bytový dům se sedlovou střechou.
V tomto objektu byly situovány třípokojové byty, s výjimkou přízemí, kde se nacházel jeden dvoupokojový a dvě
pohotovostní ubytovny. Obytný dům byl spojovacím krčkem propojen s provozní (kancelářskou) budovou o třech
nadzemních podlažích s plochou střechou. V suterénu se
nacházelo technické zázemí, mimo to i parkovací prostory.
Vstupní hala, zasedací místnost, místnosti pro organizace,
které tehdy na pracovištích musely být přítomny. Ve 2. a 3.
patře byly kanceláře jednotlivých oddělení a nezbytná sociální i technická zázemí. Konstrukci stavby tvořil železobetonový montovaný skelet s viditelnými průvlaky. Obvodový plášť pak byl tvořen závěsnými panely systému FEAL.
Novostavba byla kolaudována v roce 1981. Svou podobu si
udržela až do první poloviny devadesátých let, kdy bylo realizováno zateplení, vestavba v prostoru suterénu a podlahou
severní části budovy, dále byla provedena střešní nástavba.

níků vybudovali jeden z nejlepších hotelů na Moravě. V roce Zajímavost: K těmto všem projekčním pracím v de1948 byl znárodněn. Rodina Rolných ho zpět získala v restituci vadesátých letech se vrátil původní projektant stavby.
v roce 1991 a opět se postarala o jeho kompletní rekonstrukci.
Zajímavost: Posledním majitelem hotelu se stal Miloš
Pour. Hotel se od té doby zaměřil spíše na úzce profilovanou klientelu. Od 1. května 2019 je uzavřený, dle
dostupných zpráv z důvodu plánované rekonstrukce.
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Ve
černíku

EXPO
OZICE HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH
STRO
OJŮ A NÁŘADÍ V TIŠTÍNĚ

hrdí. „Je to slušně pospravované, očištěné a natřené,“ usmívá se Josef Horák
a zve tím případné zájemce do malého
muzea, leč ne zcela tradičního.

aneb s VEČERNÍKEM po Prostějovu

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 jubilejním desátém díle budeme vaším průvodcem po budovách sloužících výrobě a službám.

EXKLUZIVNÍ SERIÁL
pro Večerník

Pondělí 22. června 2020

Expozice historických zemědělských

Lidé z okolí Disco klubu Morava si přišli stěžovat zastupitelům

ponátů ale nepochybně překoná
představy. Však zde mají své místo
už od roku 2005. „Před dvaceti lety
jsme nabídli objekt dálničářům. Po
pěti letech odešli, zůstaly tak prázdné
prostory. Lidé se tehdy začali ozývat,
jestli bychom jejich stroje nebo náčiní
nevyužili. A tak to vlastně začalo,“ říká
dnes správce sbírky Josef Horák.
Postupem času se expozice výrazně
rozrostla a v současnosti areál v majetku zemědělců nabízí zajímavý náhled
do doby, kdy byl prezidentem v Československu Masaryk. Předměty jsou

SLAVNÉ MĚSTSKÉ BUDOVY

TIŠTÍN Ne zcela tradiční zastávkou pro turisty je Tištín na jihu
Prostějovska. Přesto je v rámci něj
pár zajímavých míst, která stojí
za návštěvu. Třeba poutní kostel,
hezky opravená sokolovna nebo
cyklostezka do Morkovic-Slížan.
Jednou z dominant je ale také objekt bývalého lihovaru. V něm se
nyní kromě jiného nachází také
zemědělská expozice – jediné, čistě zemědělské muzeum v regionu.
Sbírka nepatří k rozsáhlým – alespoň
ne, co se týká prostor. Množství ex-
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nevkusného mohlo dál stát u silnice,“
přidal se do třetice zastupitel z hnutí Na
rovinu! Petr Lysek.
K celému problému se před zastupiteli vyjádřil přímo primátor František
Jura (ANO). „Nelíbí se mi, že napadáte
rozhodnutí komise pro cestovní ruch.
Mám k dispozici vyjádření předsedy
této komise, který zdůvodňuje, proč
byl nakonec vybrán tento návrh z dílny
profesionálního grafika. Vy jste ale zřejmě větší odborníci na grafiku než on,“
okomentoval některé výroky opoziční-

ků první muž Prostějova. „Nové tabule
měly podle členů komise zaujmout
a na nich mělo být krátké a výstižné
sdělení. Měly se navíc barevně odlišovat od dopravních značek, aby více
upoutaly řidiče a osádky vozidel, které
přijíždějí k Prostějovu,“ citoval primátor vyjádření předsedy městské komise
na podporu cestovního ruchu.
Pravdou ale je, že nové vítací křiklavé
tabule vzbudily pohoršení u drtivé
většiny prostějovských občanů. A toho
si byl určitě vědom i primátor města.

„Momentálně je situace taková, že na
základě četných kritických připomínek
jsme pozastavili výrobu i osazování
vítacích tabulí a s grafikem jsme se dohodli, že předloží nové návrhy. Jakmile budou vyhotoveny, předložíme je
nejdříve všem předsedům politických
klubů v zastupitelstvu,“ uzavřel tuto debatu primátor Prostějova František Jura
(ANO 2011) s tím, že křiklavé nevkusné tabule by měly v brzké době zmizet
z příjezdových komunikací, kam už
byly rozmístěny.
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PROSTĚJOV Několik „vítacích“ tabulí, které se v posledních týdnech
objevily na příjezdových silnicích
k Prostějovu, se znelíbily opozičním zastupitelům. A popravdě
řečeno nejen jim. Pestrobarevné
bannery spíše evokují reklamu
na cirkus či lunapark. Po úterním
jednání zastupitelstva je ale jasné,
že nevkusné tabule zmizí a bude se
soutěžit o nové návrhy.
„Zkusím nebýt ironický, ale spíše
pozitivní. Chyby se stávají. Když
jsem před dvěma lety kritizoval zašlé a oprýskané vítací tabule, kvitoval
jsem, že vedení města slíbilo nápravu
v podobě výměny. Ale že tabule budou
vyměněny těmito nevkusnými cedulemi jako u cirkusu, to jsem nečekal.
Tyto cedule bohužel schválila komise
města pro rozvoj cestovního ruchu.
Nové tabule ale sklidily bouři nevole na
veřejnosti a já si myslím, že právem. Ty
křiklavé pestrobarevné cedule jsou naprosto nedůstojné Prostějova a nedělají
městu dobrou reklamu,“ hřímal na jednání zastupitelstva Petr Kapounek (Na
rovinu!). „Lepší žádné vítací tabule než
tyto stávající. Vypišme ale raději novou
soutěž o lepší návrh,“ podpořil názor
další z opozičních zastupitelů Martin
Hájek ze stejného hnutí. „Když jsem
tyto nové tabule viděl poprvé, myslel
jsem si, že jde o nějakou recesi. Vůbec
si neumím představit, že by něco tak

VÍTACÍ TABULE ZMIZÍ

Pondělí 22. června 2020

skutečně může být zahájena naplno,“
potvrdil Večerníku František Jura,
primátor Prostějova.
Podle původních plánů mají být nové
šatny dokončeny do 31. prosince tohoto roku včetně kolaudace. „I když
stavba nabrala značné zpoždění, majitel stavební firmy mě ujistil, že uvedený termín se dá stihnout, přestože
to bude pod velkým tlakem,“ ujistil
primátor.
(mik)

MŠMT schválí městu dotaci v poloviční výši. Platí totiž usnesení Zastupitelstva statutárního města Prostějov, že bez této dotace se šatny prostě
stavět nebudou! „V pondělí patnáctého června jsem obdržel oznámení z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy o schválení naší žádosti o dotaci čtyřiceti milionů na
výstavbu nových šaten u Víceúčelové
haly-zimního stadionu. Výstavba tak

a jaksi omylem, vedení Správy železnic
se následně městu omluvilo,“ objasnil
Rozehnal.
Mnohem příznivější zprávu v úterý
přinesl zastupitelům primátor Prostějova František Jura (ANO 2011).
Svým prohlášením přinesl uklidnění a mírný optimismus. „Několikrát
týdně nyní jednám přímo s generálním ředitelem Správy železnic. Informoval jsem ho o zájmu zachovat
stávající budovu místního nádraží.
Nyní posíláme na Správu železnic
žádost o bezúplatný převod této
nemovitosti do majetku statutárního města Prostějov. V radě jsme se
o této problematice rovněž bavili

„Projektová dokumentace je připravena
pro výstavbu ve více fázích. První fáze
výstavby se sestává z rekonstrukce dvou
stávajících nevyužívaných vodárenských
objektů a dvojpodlažní vestavby mezi tyto
objekty. Současně ale musí dojít k přeložení inženýrských sítí na pozemku. Termín
výstavby je odhadován na období od 1.
července tohoto roku do 30. června 2023.
„Cílem klubu je nabídnout technicky talentovaným dětem a mládeži rozvoj v ob-

tují výstupy z médií,“ přednesl lídr
hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek.
Prostějovské veřejnosti, která hodně
stojí o zachování místního nádraží, skutečně dlouhodobě chyběly
informace o tom, co vedení města
dělá pro to, aby budovu zachránilo.
Náměstek primátora Jiří Rozehnal
(ANO 2011) pouze delší čas přicházel s tvrzením, že se zástupci SŽ jedná
a jedná a zase jedná. Následně Správa
železnic přišla s vizualizací nové menší
budovy s tím, že starou zbourá. „Tato
vizualizace byla zveřejněna předčasně

PROSTĚJOV Hodně zlé krve,
ale naopak i uznání přinesla bezmála hodinová diskuse ohledně
schválení městské dotace na vznik
Technologického klubu, nad kterým si vzal patronát radní Tomáš
Blumenstein. Ten je zároveň ředitelem organizace Svět vzdělání,
což je žadatel dotace, který hodlá
Technologický klub v Prostějově
provozovat.

stejně jako o nákladech na potřebnou rekonstrukci budovy místního
nádraží. Vidíme už teď i možné využití. Zřídili bychom tam inovační
HUB, tento projekt pro zasídlení firem a poskytování inovačních služeb
jsme původně chtěli realizovat v jiné
budově ve vlastnictví města. Druhou
polovinu budovy by mohla obsadit
Policie ČR, která chce v Prostějově
zřídit novou pohotovostní službu,“
sdělil primátor.
Zastupitelé tyto zprávy přijali s úlevou, dávají totiž skutečnou naději,
že se městu podaří stařičkou budovu
místního nádraží zachránit a zároveň
pro ni najít rychlé využití.
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lasti moderních technologií. Hlavními
pilíři klubu budou kroužky zaměřené na
programování, 3D tisk, robotiku, elektrotechniku, strojírenství a další technologie,“ uvedl Tomáš Blumenstein (ODS
a nezávislé osobnosti města Prostějov).
Náklady na vybudování Technologického klubu v Prostějově se odhadují na
8,1 milionu korun a v úterý zastupitelé
schválili poskytnutí dotace z rozpočtu
města ve výši 4 milionů korun.
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pro Prostějov). I z těchto důvodů
nyní opozice požaduje, aby vedení
magistrátu pravidelně zastupitele
informovalo o průběhu jednání se
Správou železnic. „Navrhujeme, aby
zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu
o jednání zástupců města Prostějova
ve věci budovy místního nádraží se
Správou železnic a uložilo radě města
jednat o takovém řešení, které povede
k zachování a obnově budovy nádraží.
Zároveň požadujeme schválení zařazení otázky zachování rekonstrukce
budovy místního nádraží jako stálého
bodu na program následujících jednání zastupitelstva. To dosud neprojednalo informace o jednáních vedení města Prostějova se SŽ! Chceme,
aby reflektovalo značný zájem občanů města o zachování, rekonstrukci
a další využití budovy pro potřeby
města Prostějova. Problematice je
zapotřebí věnovat pozornost a jednat zejména vůči veřejnosti s větší
mírou transparentnosti, než posky-

PROSTĚJOV Jedním z dodatečně
zařazených bodů programu, který
si během úterního jednání zastupitelstva prosadila opozice, bylo
daleko podrobnější informování
radních o dalším osudu stařičké
výpravní budovy místního nádraží v Prostějově. Radniční koalice
navíc opozičníkům z řad hnutí Na
rovinu! vyšla vstříc i v tom, že novinky o vývoji jednání se Správou
železnic o možném převodu budovy do majetku města budou stálým
bodem programu pro příští jednání
zastupitelstva.
Nejen opoziční zastupitele doslova
vyděsila vizualizace nové budovy
místního nádraží, kterou před časem
zveřejnil majitel Správa železnic (SŽ)
a nepřímo tak prostějovské veřejnosti sdělil, že starou výpravní budovu
hodlá zbourat. „Pokud by tomu tak
skutečně bylo, tak místo současné
budovy by vznikl bastard,“ nebral si
servítky František Fröml (Změna
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Po vystoupení občanů bydlících
v okolí Disco klubu Morava Večerník
očekával bohatou diskusi mezi zastupiteli o tom, jak lidem pomoci. I ke
zklamání přítomných stěžovatelů se
však žádná diskuse nerozvinula a ani
jindy hodně výřeční opoziční zastupitelé se k celému problému nijak nevyjadřovali. „Děkujeme za to, že jste
nás informovali o tomto závažném
problému. Budeme o něm zcela jistě
jednat,“ ujistil jen velmi stroze prostějovský primátor František Jura.
Existuje tedy vůbec existovat vůle
s tímto problémem něco udělat?
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* „Rosí se mi brýle, nevidím na to.“
Primátor František Jura (ANO 2011)
měl při čtení listinných materiálů kvůli nasazené roušce opravdu značné
problémy hned na začátku jednání.
* „Rukama můžete mávat, jak chcete, tak to prostě je. Jestli tady někdo
uvádí nepravdy, pak jste to vy!“
První muž Prostějova následně zpražil Petra Kapounka (Na rovinu!),
který rozehrával divadelní etudu...
* „Že o tomto bodu jednání nediskutuji, neznamená, že jsem předložený materiál pozorně nečetl...“
Jan Navrátil (Změna pro Prostějov)
se opravdu k účetní závěrce města
nijak nevyjadřoval.
* „Nevím, proč je k lampionům štěstí
přidáváno, že jsou čínské!
Co když jsou z Vietnamu?“
Jaroslav Šlambor (KSČM) zákaz
vypouštění nebezpečných lampionů
schvaloval, ale výhradu k nové vyhlášce města měl...
* „Více takových Blumensteinů!“
Náměstek primátora pro školství
Jan Krchňavý (PéVéčko) pochválil
svého kolegu radního, který stojí za
vznikem Technologického klubu.
* „Moc mě nepřechvalte. Pak něco
pokazím a vy mě sežerete!“
Tomáše Blumensteina (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov)
chvála potěšila, ale zároveň byl velmi
opatrný.
* „Pokud mě nenecháte domluvit,
bude mě to velice mrzet...“
Aleš Matyášek (Na rovinu!) se zatvářil velice posmutněle, když ho
v tu chvíli řídící schůze Jiří Rozehnal
(ANO) utnul po jeho druhém šestiminutovém diskusním příspěvku.
Zastupitelé mají totiž právo jen na
dvakrát dvě minuty ke každému
bodu programu.
* „Děkuji za hlídání hlídacímu psu!“
Znovu lídr hnutí Na rovinu! Aleš
Matyášek, tentokrát k upozornění
prvního náměstka primátora Jiřího
Pospíšila (PéVéčko), že své diskusní příspěvky prodlužuje v rozporu
s jednacím řádem zastupitelstva.
* „Vaše myšlenkové pochody mě trošku
zarážejí, ale nebudu je komentovat.“
První náměstek primátora Jiří Pospíšil (PéVéčko) zareagoval na nesmyslný proud řeči opozičníka Petra Ošťádala (Na rovinu!).
* „Hodně mi tady chybí vedoucí
stavebního úřadu pan Košťál.
Přitom ho mají všichni tak rádi,
hlavně developeři…“
Do nepřítomného šéfa stavebního
úřadu si pořádně rýpl Jan Navrátil.
* „Dle návrhu Správy železnic by se
z místního nádraží stal bastard!“
František Fröml (Změna pro Prostějov) si k návrhu majitele ohledně
představ nové budovy místního nádraží nebral servítky.
* „Z radnice nás vyhazují
už v pět hodin odpoledne,
takže na závěr jednání si
nestihneme dát ani něco dobrého...“
Předseda Kontrolního výboru Petr
Kousal (KDU-ČSL) si postěžoval,
že jednání tohoto výboru musí často zrychlit...
* „Pánové, já mám
doma ještě plet zahradu!“
Jeden z lídrů opozice Jan Navrátil už
nemohl poslouchat zdlouhavé proslovy svých kolegů v samém závěru
jednání zastupitelstva.
Zaznamenal Michal Kadlec

PROSTĚJOV
Devítihodinové
jednání nejvyššího politického
orgánu města bylo sice v mnoha
ohledech náročné a vyhrocené,
nicméně v některých chvílích
pronesli zastupitelé něco, co si
Večerník tradičně zapsal do svého
notesu plného perliček. Nechyběly ani vtipné hlášky, což se od
politiků vlastně tak trochu očekává. Některé z nich vám jako vždy
předkládáme.

PERLIÈKY

ze zastupitelstva
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Michal
KADLEC

Manthellan? Pøísnì tajné!

Prostějov (mik) – První náměstek primátora Jiří Pospíšil společně
s radním Milošem Sklenkou byli zastupitelstvem zvoleni do představenstva respektive dozorčí rady Servisní
společnosti odpady Olomouckého
kraje. Zatímco jmenování Miloše
Sklenky (ANO 2011) proběhlo bez
jakýchkoliv komentářů, první náměstek Pospíšil byl podroben kritice
a štiplavým poznámkám opozice.
„Pan Pospíšil je už v několika představenstvech městských společností
a sedí tak na několika židlích najednou. A za to bere peníze z našich
veřejných peněz,“ prohlásil jeden
z opozičních zastupitelů. „Opět je
to účelová lež. Jsem ve třech představenstvech městských společností,
ale neberu za to žádné odměny,“ hájil
se Jiří Pospíšil (PéVéčko).
Oba muži byli do orgánů nové společnosti zabývající se budoucností
likvidace komunálního odpadu
v Olomouckém kraji nakonec zvoleni většinou hlasů zastupitelů.

Pospíšil se Sklenkou
zvoleni do orgánù
„odpadní“ spoleènosti

Prostějov (mik) – Nejdůležitější finanční dokumenty města zastupitelé
schválili. Vedoucí finančního odboru
magistrátu Radim Carda v úterý obsáhle informoval zastupitele jak o jednotlivých položkách účetní závěrky
města, tak o výsledcích hospodaření
za rok 2019. Přes některé štiplavé poznámky části opozice, většinou směrem k nevyjasněnému financování Národního sportovního centra či zániku
jedné z odnoží Lesů města Prostějova,
byly oba dokumenty schváleny pohodlnou většinou hlasů zastupitelstva.

Úèetní dokumenty
schváleny

Prostějov (mik) – Opozičním zastupitelům se v úterý podařilo rovněž prosadit, aby magistrát zveřejňoval nabízený majetek k odprodeji v hodnotě nad
jeden milion korun. „Není záhodno,
aby město utrácelo peníze za inzerci
v novinách, když nabídku nemovitostí
může zveřejňovat na webových stránkám města, městském Facebooku či
v Radničních listech. Veřejnou prezentací majetku nabízeného k prodeji můžeme získat lepší nabídky, než když to
prezentujeme jen na vývěskách města,“ uvedl jeden z opozičních zastupitelů. Tomuto návrhu byla nakloněna
většina politické reprezentace města
a hlasování to jen potvrdilo.

Majetek k prodeji
bude zveøejnìn

Prostějov (mik) – V minulém vydání
Večerník upozornil na stávající nároky
developerské společnosti Manthellan,
která měla v jižní části centra města
vybudovat obří obchodní centrum.
Manthellan však prohrál soud, který
zneplatnil veškeré smlouvy s městem.
Developer nyní požaduje po městu
320 milionů korun jako odškodné za
zmařenou investici, a navíc chce vrátit
tři miliony korun za nájemné pozemků, které městu platil dlouhé roky. Zastupitelé se na tyto nové skutečnosti
vedení města také zeptali, ale veřejnost
se nedozví zatím vůbec nic! „Ohledně
těchto požadavků Manthellanu vedeme písemnou diskusi s naší advokátní
kanceláří Ritter – Šťastný. Dokumenty,
v nichž jsou rady, jak máme postupovat, zveřejňovat nebudeme, všechny
dopisy ale přepošlu jen vám všem zastupitelům,“ pronesla Alena Rašková
(ČSSD), náměstkyně primátora statutárního města Prostějov. Proč tolik
tajností? Těžko říct...

zdraví! Připomínám, že celý problém řešíme už dlouhých devět let.
Dnes jsme zde proto, abychom vás
požádali o konkrétní a bezodkladné
řešení této vážné situace. Celoroční
provoz diskotéky v hustě obydlené
rezidenční čtvrti není dobrou vizitkou pro dotčenou městskou oblast
a pro město samé. Zanedlouho tu
budou další volby. Budou témata
bezpečnosti, zdravého životního
stylu, ochrany soukromého vlastnictví a podpory podnikání zase
jen dalším předvolebním slibem?“
uzavřela svůj proslov otázkou Hana
Pospišilíková.
K danému tématu se ještě veřejně
před zastupiteli vyjádřila Pavla Vernerová, která s rodinou obývá činžovní dům v Olomoucké ulici, „nalepený“ přímo na budovu Disco klubu
Morava. „Nás nejvíce trápí primárně
hluk z diskotéky, který se do našeho
domu přenáší přes konstrukce z budovy Moravy. Byli jsme nuceni požádat hygienickou stanici o měření
hluku v nočních hodinách. Toto měření proběhlo v lednu letošního roku
a provedla ho akreditovaná laboratoř.
Bohužel nepřineslo úplně adekvátní
výsledek, protože probíhalo pouze
mezi desátou až jedenáctou hodinou
večerní. V této době však v Disco klubu není ještě tolik osob, jako pak od
půlnoci do ranních hodin a produkce
hudby není ještě tak silná. I tak ale
bylo naměřeno 34,5 decibelu, což
je oproti hodnotě stanovené zákonem o ochraně zdraví o téměř deset
decibelů více než povoluje norma!
Já osobně pak po půlnoci měřím
hluk v bytě přenosným hlukoměrem
a většinou není problém okolo jedné
hodiny v noci naměřit i 53 decibelů hluku! Za těchto podmínek není
možné vůbec spát. Hodně obyvatel
našeho domu před víkendem opouští své domovy a přespávají na chalupách nebo u svých známých. My
ostatní raději spíme v koupelně, kde
hluk je o něco menší,“ poukázala na
další problém Hana Vernerová, která
zastupitelům nabídla oficiální protokoly o měření hluku v bytech činžovního domu v Olomoucké ulici.

udělení Cen města Prostějova za rok
2019 Divadlu Point, lékařce Haně
Adámkové, parašutistovi Jiřímu Gečnukovi, chirurgovi Janu Hornovi,
spisovatelce Táně Krejsové, výtvarníkovu a sochaři Miroslavu Srostlíkovi,
fotografu Milanu Začalovi a ředitelce
zdravotnického zařízení Sanco Květě
Šťastné. K těmto laureátům neměl
nikdo z přítomných žádné námitky, opozice však chtěla do seznamu
oceněných přidat ještě jedno jméno
známé osobnosti. „Navrhujeme, aby

Cenu města Prostějova dostal i taneční mistr Jiří Šindler. Všichni ho známe, mnohé z nás naučil tančit a cenu
by si rozhodně zasloužil,“ přednesl
Aleš Matyášek (Na rovinu!). Jeho
návrh se však setkal se souhlasem
pouhých deseti zastupitelů, dalších
jednadvacet se zdrželo hlasování...
Původní návrh osmi oceněných pak
schválila drtivá většina osmadvaceti
přítomných zastupitelů. Kdy se Ceny
města budou předávat, zatím nebylo
ze strany vedení města upřesněno.

PROSTĚJOV Dlouhých patnáct
let byla kronikářkou města Olga
Katolická. Ta však v dubnu letošního roku podlehla těžké nemoci.
Zastupitelé tak minulé úterý jednohlasně schválili novou kronikářku. Tou se stala regionální historička Hana Bartková.
Dlouholetá novinářka Olga Katolická
vedla kroniku města Prostějova od
15. února 2005. „Prosím všechny zastupitele, aby společně uctili památku
paní Katolické minutou ticha,“ vyzval
komunální politiky v sále Kulturního a společenského centra primátor
František Jura. Po pietní chvilce se
pak zastupitelé dostali k hlasování,
kterým dali důvěru nově navržené kronikářce. Všemi hlasy byla do
prestižní funkce zvolena Hana Bartková. Té byla udělena Cena města
Prostějova za rok 2010 za publikační
a přednáškovou činnost věnovanou
regionální historii, vlastivědě a litera-

tuře a za výzkum drobných sakrálních
staveb a mapování památek prusko-rakouské války na Prostějovsku. Výsledkem její činnosti jsou odborné
články a studie uveřejněné v regionálním tisku i sbornících, recenze
knih, informace o různých výročích
a podobně. Je také vedena v seznamu
autorit Národní knihovny ČR.
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Zastupitelé pak schválili
QRYRXNURQLNiŐNXPĚVWD

Minuta ticha za Olgu Katolickou

PROSTĚJOV Bez jakýchkoliv
zdlouhavých komentářů schválili
zastupitelé během úterního jednání osmičku držitelů Cen města
Prostějova za rok 2019. Jde o rekordní počet takto oceněných
osobností či subjektů. Dosud bylo
zvyklostí ocenit maximálně šestici navržených kandidátů na tuto
prestižní cenu.
Primátor František Jura (ANO
2011) seznámil zastupitele s tím, že
speciální komise schválila návrhy na

7DQHÿQtPLVWUãLQGOHUQHSURäHO

Divadlo Point – za divadelní
činnost, lektorskou činnost na
filmových táborech, pořádání
majáles, divadelních přehlídek
a festivalů.
Doc. MUDr. Hana Adámková,
CSc. – za vědeckou práci v oboru stomatologie, vědecké
studie, objevy i patenty, pedagogickou činnost na Katedře
terapeutické stomatologie
v Olomouci.
Jiří Gečnuk – za sportovní kariéru v armádním týmu parašutismu Dukly Prostějov, za 83 získaných medailí a vítězství v evropském i světovém poháru.
MUDr. Jan Horna – za chirurgii,
současnou práci v ProMedica
a mimopracovní lékařské rady.
Táňa Krejsová – za celoživotní
úspěšnou literární a dramatickou činnost.
Miroslav Srostlík Moravský
– za celoživotní dílo v oblasti
výtvarného umění v oboru
dřevořezby.
Milan Začal – za celoživotní
činnost v oblasti reportážní,
sportovní a umělecké fotografie a za úspěšnou propagaci
Prostějova.
Mgr. Květa Šťastná – za činnost ředitelky nestátního
zdravotnického zařízení ADP
– SANCO, za celoživotní péči
o seniory, chronicky nemocné
pacienty, hendikepované a závislé pacienty na nepřetržitém
ošetřování.
PROSTĚJOV No sláva! Veškeré
pochybnosti, zda se skutečně vůbec
začnou stavět šatny pro hokejovou
a krasobruslařskou mládež na zimní
stadionu v Prostějově, jsou zažehnány! Minulé pondělí totiž obdržel
primátor města tolik očekávaný dopis z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy!
Výstavba šaten za více než 80 milionů korun byla závislá na tom, zda

&16#%
Hokejové šat

PROSTĚJOV Zastupitelé se hned
v úvodu úterního jednání seznámili
s rezignací dvou členů osadních výborů. Na svoji funkci ve Vrahovicích rezignovala kvůli nespecifikovanému důvodu dlouholetá členka výboru Milada
Galářová a činnost v osadním výboru
v Žešově ukončil kvůli přestěhování
Josef Mlčoch.
Rada města za oba navrhla zastupitelům
náhrady. Zatímco za novou členku osadního výboru ve Vrahovicích zastupitelé
jmenovali bez jakékoliv námitky Zdeňku
Marinovou, při volbě nového člena výboru v Žešově se strhla přestřelka diskusních příspěvků. Radní totiž navrhli návrat
bývalého předsedy žešovského osadního
výboru Martina Vyplela. Ten přitom po
rozkolu ohledně žešovského mostu, který
obyvatele této příměstské části rozdělil na
dva nesmiřitelné tábory, musel výbor znechuceně opustit. Přes protesty opozičních
zastupitelů a také několika obyvatel Žešova byl Vyplel zvolen. I proto, že osobně se
ho na zastupitelstvu zastala jiná občanka
Žešova, která prezentovala názory drtivé
většiny dalších žešovských obyvatel.

'UæLWHOp&HQ\ Martin Vyplel se vrací
Zastupitelé schválili osmičku PĚVWD3URVWĚMRYD
do osadního výboru v Žešově,
za rok 2019 ve Vrahovicích skončila Galářová
držitelů Cen města Prostějova

i každou středu. Lidé vstávající ráno
do práce se nemohou vůbec vyspat!
Provozovatel zábavního podniku
nebere tuto situaci vůbec vážně
a zkouší psychickou odolnost občanů. Diskotéka tak zkrátka podle
našeho názoru nemůže být provozována uprostřed hustě zabydlené lokality. Kvůli neutěšené situaci jsme
vloni uskutečnili několik jednání za
účasti představitelů města, policie
i stavebního úřadu či hygieny. Bohužel musíme konstatovat, že všechna tato jednání neskončila pro nás
s žádným hmatatelným výsledkem,“
pronesla Hana Pospišilíková, která
vzápětí vyjádřila i velké obavy z nedaleké budoucnosti. „Máme před
sebou pátek šestadvacátého června,
kdy provozovatel hodlá obnovit
pravidelné diskotéky! Vezměte prosím na vědomí, že celoroční provoz
diskotéky má neblahý vliv na zdraví
obyvatel. Je zcela nezpochybnitelné,
že je porušován zákon o ochraně

PROSTĚJOV Večerník to už předeslal v minulém čísle. Lidé bydlící v Lužické,
Olomoucké a dalších ulicích sousedících s Disco klubem Morava jsou dlouhodobě nespokojeni s nadměrným hlukem, který diskotéka produkuje. Situace je
neúnosná i z hlediska toho, že návštěvníci nočního podniku tamním obyvatelům znepříjemňují život vandalskými činy, rozbitými okny, povalenými popelnicemi, pozvracenými či pomočenými dveřmi a mnoha dalšími činy, ze kterých
se zvedá žaludek. A toto všechno si minulé úterý vyslechli i prostějovští zastupitelé. Své stížnosti totiž přišli osobně komunálním politikům přednést občané,
pro které se diskotéky v Moravě stávají noční můrou.

Primátor statutárního města Prostějov
František Jura (ANO 2011) umožnil
za souhlasu nejvyššího orgánu vystoupit zástupcům obyvatel Lužické,
Olomoucké a dalších ulic na půdě
zastupitelstva. Do sálu Společenského
domu dorazila zhruba desítka občanů,
přičemž stížnosti přednesly Hana Pospišilíková s Pavlou Vernerovou.
„My občané z dotčené lokality musíme trpět tím, že vedle sebe máme
zařízení tohoto typu. Celý problém
vidíme ve dvou rovinách. Hluk
z diskotéky znemožňující klidný nepřerušovaný spánek a potom celonoční venkovní provoz návštěvníků
této diskotéky. Psychický teror je
přesně to, co zažíváme několikrát
týdně! Nedobrovolně jsme nuceni
trpět celonoční hluk, vandalismus
v rozličných formách, bitky i dealování drog. To vše pravidelně od třiadvacáté hodiny do páté hodiny rána
druhého dne. V zimě o víkendech
a svátcích, v létě pak ještě k tomu

Pondělí 22. června 2020

www.vecernikpv.cz

:ĂŬƐƉŽůƵƉƌĄĐŝŚŽĚŶŽƚşƌŽĚŝēĞĂĚĢƚŝ͍
ͣK^/hũƐŵĞƐĞĚŽǌǀĢĚĢůŝǌŵşƐƚŶşŚŽ
ƚŝƐŬƵ͘EĞůēĂƐĞǌůĞƉƓŝůĂǀŵŶŽŚĂŽŚůĞͲ
ĚĞĐŚ͘ ůĞƉƓŝůĂ ƐĞ ǀ ƉŽǌŽƌŶŽƐƚŝ Ă ƐŽƵͲ
ƐƚƎĞĚĢŶşũĂŬǀĞƓŬŽůĞ͕ƚĂŬŝǀĚŽŵĄĐşƉƎşͲ
ƉƌĂǀĢ͘sĞůŬĠǌůĞƉƓĞŶşŶĂƐƚĂůŽƉƎŝēƚĞŶş
ŝƉƐĂŶş͘ŽŬĂǎĚĠŚŽĚŝŶǇƐĞǀǎĚǇǀĞůŵŝ
ƚĢƓŝůĂĂǀĞůŝĐĞƐŝŽďůşďŝůĂƐǀŽũŝƉĂŶşƵēŝͲ
ƚĞůŬƵ͘sƉƎşƉĂĚĢƉŽƚƎĞďǇƐĞŽƉĢƚƌĄĚŝĚŽ
^/ƵǀƌĄƚşŵĞ͘͟
ŵĂŵŝŶŬĂDĂƌŬĠƚĂEŽǀŽƚŶĄ͕

ĚĐĞƌĂEĞůĂ͕ϳůĞƚ

:ĂŬŽĚŚĂůŝƚ͕ŬĚǇŵĄĚşƚĢ
ƉƌŽďůĠŵǇǀĞƓŬŽůĞĂŬĚǇũĞƎĞƓŝƚ͍
sĂƓĞ ĚşƚĢ ǀĞ ƓŬŽůĞ ŶĞƐƚşŚĄ͕ ǌƉŽŵĂůƵũĞ
ƐĞĂŶĢŬƚĞƌĠƵēŝǀŽũĞƉƌŽŶĢũǀǇůŽǎĞŶĢ
ƉƌŽďůĠŵ͘ŽŵĂƐĞƵēşƚĞĚůŽƵŚŽ͕ĂŬĚǇǎ
ƐĞƚŽŶĂŬŽŶĞĐŶĢũĂŬŶĂƵēşƚĞ͕ƓŬŽůŶşǀǉͲ
ƐůĞĚŬǇƚŽŵƵƉŽƐůĠǌĞŶĞŽĚƉŽǀşĚĂũş͘şƚĢ
ƉƎŝƵēĞŶşƉůĄēĞ͕ǀǌƚĞŬĄƐĞ͕ŽĚďşŚĄĂŶĞͲ
ĐŚĐĞƐĞƵēŝƚ͘ŽƵĨĄƚĞ͕ǎĞƚŽŚůĞŽďĚŽďş
ďƌǌǇ ƉŽŵŝŶĞ͕ ũĂŬŵŝůĞ ǌĂēŶŽƵ ǀĞ ƓŬŽůĞ
ƉƌŽďşƌĂƚŶĢĐŽŶŽǀĠŚŽ͕ĂǀƓĞƐĞƐƌŽǀŶĄ͘
sĄŚĄƚĞ͕ũĞƐƚůŝŶĂƐƚĂůŽƵƐŝƚƵĂĐŝǌĂēşƚŶĢũĂŬ
ƎĞƓŝƚŶĞďŽũĞƐƚůŝũĞƓƚĢƉŽēŬĂƚ͕ũĂŬƚŽĚŽͲ
ƉĂĚŶĞ͍EĞǀĄŚĞũƚĞ͕ēĞŬĄŶşƐĞŶĞǀǇƉůĄĐş͘
^ ƉƎŝďǉǀĂũşĐşŵ ƵēŝǀĞŵ ũĞ ƚŽ ǀĢƚƓŝŶŽƵ
ũĞƓƚĢŚŽƌƓş͘:ĂŬŵŝůĞǌƉŽǌŽƌƵũĞƚĞ͕ǎĞƐĞ
ĚşƚĢ ǌƉŽŵĂůƵũĞ Ă ŶĞƐƚşŚĄ͕ ǌĂēŶĢƚĞ ƚŽ
ƎĞƓŝƚŚŶĞĚ͘WŽŬƵĚƐŝďƵĚĞƚĞŵǇƐůĞƚ͕ǎĞƐŝ
ĚşƚĢǌǀǇŬŶĞĂŶĂƐƚĂƌƚƵũĞƐĞ͕ŵƽǎĞƚĞƚşŵ
ĚşƚĢƚŝũĞƓƚĢǀşĐĞƵďůşǎŝƚ͘ĂƐƚŽƚŽŶĞďǉǀĄ
ƉƌĂǀĚĂ͕ƉƌĄǀĢŶĂŽƉĂŬ͘WƌŽďůĠŵǀƵēĞŶş
ƐĞǌĂēŶĞǌŚŽƌƓŽǀĂƚĂŶĂďǉǀĂƚ͘sƉƎşƉĂͲ
ĚĢ͕ ǎĞ ŵĄ ĚşƚĢ ƉƌŽďůĠŵ ũĞŶ ǀ ēĞƐŬĠŵ
ũĂǌǇĐĞŶĞďŽŵĂƚĞŵĂƚŝĐĞ͕ƐĞƚĂƚŽŶĞĐŚƵƛ
ƐŶĄƌŽēŶĢũƓşŵƵēŝǀĞŵŵƽǎĞƉƎĞŶĠƐƚŝĚŽ
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dĞƌŵşŶĂēĂƐŬŽŶǌƵůƚĂĐĞũĞŵŽǎŶĠ
ĚŽŚŽĚŶŽƵƚĚůĞsĂƓŝĐŚŵŽǎŶŽƐƚş͘
ĂǀŽůĞũƚĞĂĚŽŵůƵǀƚĞƐŝďĞǌƉůĂƚŶŽƵ
ŝŶĨŽƌŵĂēŶşƐĐŚƽǌŬƵ͘

ͣŽ ^/Ƶ ũƐĞŵ ǌĂēĂůĂ ĐŚŽĚŝƚ ĐĐĂ
ƉƎĞĚ ƌŽŬĞŵ͕ Ă ƚŽ ǌ ĚƽǀŽĚƵ͕ ǎĞ ũƐĞŵ
ŵĢůĂŽƉƌĂǀĚƵǀĞůŬĠƉƌŽďůĠŵǇƐŵĂƚĞͲ
ŵĂƚŝŬŽƵ͘\ĞŬůĂũƐĞŵƐŝ͕ǎĞƵǎƚŽƚĂŬŚůĞ
ĚĄůŶĞũĚĞ͕ǎĞƐƚşŵƉŽƚƎĞďƵũŝĂŚůĂǀŶĢ
ĐŚĐŝ ŶĢĐŽ ĚĢůĂƚ͘ dĂŬ ũƐĞŵ ǌĂēĂůĂ ŚůĞͲ
ĚĂƚ ĚŽƵēŽǀĄŶş ŶĂ ŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕ Ăǎ ũƐĞŵ
ŶĂŬŽŶĞĐ ŶĂƌĂǌŝůĂ ŶĂ ^/͘ hƉƎşŵŶĢ
ŵƵƐşŵƎşĐŝ͕ǎĞĨĂŬƚ͕ǎĞŵĄŵǌĂēşƚĐŚŽͲ
ĚŝƚŶĂĚŽƵēŽǀĄŶş͕ďǇůƉƌŽŵĢŶĞƉƎĞĚͲ
ƐƚĂǀŝƚĞůŶǉ͕ƉƌŽƚŽǎĞŶĞũƐĞŵƐƚƵĚŝũŶşƚǇƉ͕
ĂƚĂŬŵĢƚŽƚƌŽĐŚƵĚĢƐŝůŽ͘WƎĞĚƐƚĂǀŽͲ
ǀĂůĂũƐĞŵƐŝƉŽŶƵƌŶŽƵŵşƐƚŶƽƐƚŬƵ͕ǀĞ
ŬƚĞƌĠďƵĚƵƐĂŵĂ͕ĂƉŽŬĂǎĚĠ͕ŬĚǇǎŵŝ
ƚŽ ŶĞƉƽũĚĞ͕ ďƵĚŽƵ ŶĂ ŵĢ ŶĂƓƚǀĂŶş͘
ůĞŽƉƌĂǀĚƵƚŽŵƵƚĂŬŶĞŶş͘ƚŵŽƐĨĠͲ
ƌĂ ǀ ^/Ƶ ũĞ ǀĞůŵŝ ƉŽŚŽĚŽǀĄ͕ ůŝĚĠ
ũƐŽƵ ƚƵ ŵŝůş͕ ŽĐŚŽƚŶş Ă ƉƎşǀĢƚŝǀş͘ EŝͲ
ŬĚǇďǇĐŚƐŝŶĞŵǇƐůĞůĂ͕ǎĞŶĢŬĚǇŶĢĐŽ
ǌ ŵĂƚĞŵĂƚŝŬǇ ƉŽĐŚŽƉşŵ͕ ĂůĞ ŵƵƐşŵ
ƎşĐŝ͕ǎĞǌĂƵƉůǇŶƵůǉƌŽŬ͕ĐŽƐĞŵĐŚŽĚşŵ͕
ũƐĞŵƐĞƚŽŚŽĚŽƐƚŶĂƵēŝůĂ͘EĂƉƎşŬůĂĚ
ƌŽǀŶŝĐĞ͕ ŬƚĞƌĠ ŵŝ ŶĞƓůǇ ǌĞ ǀƓĞŚŽ ŶĞũͲ
ǀşĐĞ͕ Ă ƐƉŽēşƚĂůĂ ũƐĞŵ ŝ ƐůŽǀŶş ƷůŽŚǇ͘
dĂŬĠ ŵƵƐşŵ ƎşĐŝ͕ ǎĞ ŵŝ ^/ ŚŽĚŶĢ
ƉŽŵŽŚů ŽŚůĞĚŶĢ ƉƎŝũşŵĂĐşĐŚ ǌŬŽƵƓĞŬ
ŶĂƐƚƎĞĚŶşƓŬŽůƵ͕ĂŚĄĚĞũƚĞĐŽ͗s>/
D ͊͊͊͗ͲͿ<ĚǇďǇƐĞŵĢŶĢŬĚŽƉƎĞĚƌŽͲ
ŬĞŵǌĞƉƚĂů͕ũĞƐƚůŝďǇĐŚƓůĂŶĂĚŽƵēŽǀĄͲ
Ŷş͕ ƎĞŬůĂ ďǇĐŚ͕ ǎĞ ĂŶŝ ŶĄŚŽĚŽƵ͘ ŶĞƐ
ũƐĞŵǌĂƚŽŵŽĐƌĄĚĂĂ^/ďǇĐŚĚŽͲ
ƉŽƌƵēŝůĂŬĂǎĚĠŵƵ͘͞
ŶŶĂ͕ϭϲůĞƚ
ŽŽĚŶĄƐĚŽƐƚĂŶĞƚĞ͍
EĂƵēşŵĞsĄƐ͕ũĂŬǌǀůĄĚĂƚƉƌŽďůĠŵǇ
ƐƵēĞŶşŵĂũĂŬƐĞƐsĂƓŝŵŝĚĢƚŵŝƵēŝƚ͕
ĂďǇ ũĞ ƚŽ ďĂǀŝůŽ͘ ďĂǀşƚĞ ƐĞ ŬĂǎĚŽͲ
ĚĞŶŶş ĨƌƵƐƚƌĂĐĞ Ă ĚŽ sĂƓĞŚŽ ǎŝǀŽƚĂ
ƐĞ ŶĂǀƌĄƚş ƉŽŚŽĚĂ Ă ƌĂĚŽƐƚ͘ ^ǀǉŵ
ĚĢƚĞŵ ǌĂďĞǌƉĞēşƚĞ ůĞƉƓş ďƵĚŽƵĐͲ
ŶŽƐƚ͘

99 Kè

POUZE

namísto
180 Kè zaplatíte

LETNÍ PRÁZDNINY: MÁTE TO ZA JEDENÁCT!

ͣEĂ^/ŶĂƌĂǌŝůĂŵĂŵŬĂ͕ŬĚǇǎũƐŵĞ
ƐŚĄŶĢůŝ ĚŽƵēŽǀĄŶş ǌ ŵĂƚĞŵĂƚŝŬǇ͘ :ĞůŝͲ
ŬŽǎũƐŵĞƐŵĂŵŬŽƵǀĢĚĢůŝ͕ũĂŬŶĂƚŽŵ
ũƐĞŵƐŵĂƚĞŵĂƚŝŬŽƵĂďůşǎŝůǇƐĞƉƎŝũşŵĂͲ
Đş ǌŬŽƵƓŬǇ͕ ƚĂŬ ŵĢ ŵĂŵŬĂ ƉƎŝŚůĄƐŝůĂ
ĚŽ ĚŽƵēŽǀĂĐşŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ĂƐŝĐ͘ EĂͲ
Ƶēŝů ũƐĞŵ ƐĞ ǌĚĞ ƉůŶŽ ǀĢĐş͕ ŬƚĞƌĠ ũƐĞŵ
ǀĞƓŬŽůĞŶĞƉŽĐŚŽƉŝů͕ĂƉůŶŽũŝŶǉĐŚǀĢĐş
ũƐĞŵƐŝǌŽƉĂŬŽǀĂů͘EĞǀǎĚǇƐĞŵŝĐŚƚĢůŽ͕
ĂůĞŵǇƐůşŵƐŝ͕ǎĞŵŝƚŽƉŽŵŽŚůŽǀşĐ͕ũĂŬ
ŬĚǇďǇĐŚƐĞƚŽƐŶĂǎŝůŶĂƵēŝƚĚŽŵĂƐĄŵ͘͟
David Chytil, 15 let

ĚĂůƓşĐŚƉƎĞĚŵĢƚƽ͘şŵǀşĐĞŽďƚşǎşƉƎŝďǉͲ
ǀĄ͕ƚşŵĚĠůĞƚƌǀĄ͕ŶĞǎƐĞƚǇƚŽƉƌŽďůĠŵǇ
ŽĚƐƚƌĂŶşĂĚşƚĢƐĞŶĂƐƚĂƌƚƵũĞ͘EĞēĞŬĞũͲ
ƚĞ͘:ĞƐƚůŝǎĞǌƉŽǌŽƌƵũĞƚĞƉŽēşŶĂũşĐşƉŽƚşǎĞ
ǀ ƵēĞŶş͕ ƎĞƓƚĞ ũĞ ŚŶĞĚ͘ hƓĞƚƎşƚĞ Ɛŝ ƚşŵ
ƉůŶŽēĂƐƵĂŶĞƌǀƽ͘
sĞƐƚƵĚŝũŶşĐŚĐĞŶƚƌĞĐŚ^/ũƐŽƵǎĄĐŝ
ǀĞĚĞŶŝ Ŭ ƚŽŵƵ͕ ĂďǇ Ɛŝ ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢ
ƐƚĂŶŽǀŽǀĂůŝ ǀůĂƐƚŶş ĐşůĞ Ă ǀǇƚǀĄƎĞůŝ Ɛŝ
Ɛǀƽũ ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶş ǀǌĚĢůĄǀĂĐş ƉƌŽŐƌĂŵ͘
WƎŝ ƐƚĂŶŽǀŽǀĄŶş ƚĢĐŚƚŽ Đşůƽ ǀǇĐŚĄǌĞũş
ǎĄĐŝǌĞƐǀǉĐŚĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉŽƚƎĞďĂƉƌŽͲ
ďůĠŵƽ͕ ƉƎŝēĞŵǎ ƐĞ ƵēŝƚĞů ƐŶĂǎş ƚĂŬĠ
ǀǇƉŽǌŽƌŽǀĂƚƉƎşēŝŶǇ͕ŬƚĞƌĠƚǇƚŽƉƌŽďůĠͲ
ŵǇ ǀǇǀŽůĂůǇ͘ ^ƚƵĚŝũŶş ĐĞŶƚƌƵŵ ^/
(ǁǁǁ͘ďĂƐŝĐ͘ĐǌͿ ƉŽŵĄŚĄ ĚĢƚĞŵ Ă ƐƚƵͲ
ĚĞŶƚƽŵũĂŬĠŚŽŬŽůŝǀǀĢŬƵ͘<ƌŽŵĢēĞƐͲ
ŬĠŚŽũĂǌǇŬĂĚŽƵēƵũĞŵĞŝŵĂƚĞŵĂƚŝŬƵ
ĂĂŶŐůŝēƚŝŶƵĂƎĞƓşŵĞƉƎşƉƌĂǀǇŶĂƉƎŝũşͲ
ŵĂĐşǌŬŽƵƓŬǇēŝƌĞƉĂƌĄƚǇ͘

WƌŽďůĠŵǇ ƐĞ ēƚĞŶşŵ ŽǌŶĂēŽǀĂŶĠ
ũĂŬŽ ĚǇƐůĞǆŝĞ Ă ƉƌŽďůĠŵǇ ƐĞ ƉƐĂŶşŵ
ŽǌŶĂēŽǀĂŶĠ ũĂŬŽ ĚǇƐŐƌĂĨŝĞ ƐĞ ƐƚĄǀĂũş
ǀ ƉŽƐůĞĚŶş ĚŽďĢ ƐƚĄůĞ ǀşĐĞ ĚŝƐŬƵƚŽǀĂͲ
Ŷǉŵ ƚĠŵĂƚĞŵ͘ s WƌŽƐƚĢũŽǀĢ ǀĞ ůĂƚĠ
ďƌĄŶĢ ũŝǎ ƚƎĞƚşŵ ƌŽŬĞŵ ĨƵŶŐƵũĞ ^ƚƵͲ
ĚŝũŶş ĐĞŶƚƌƵŵ ^/͕ ŬƚĞƌĠ ƉŽŵĄŚĄ
ĚĢƚĞŵǌǀůĄĚĂƚƚǇƚŽƉƌŽďůĠŵǇƉŽŵŽĐş
ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶĠŚŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşŚŽ
ǀǇƵēŽǀĄŶş͘
ͣs ^/Ƶ ƉƌĂĐƵũĞŵĞ ƚĂŬ͕ ǎĞ ŽĚŚĂͲ
ůƵũĞŵĞ Ƶ ĚşƚĢƚĞ ŬŽŶŬƌĠƚŶş ďĂƌŝĠƌǇ͕ ŶĂ
ŬƚĞƌĠ ŵƽǎĞ ƉƎŝ ƵēĞŶş ŶĂƌĂǌŝƚ͘ EĞŶş ƚŽ
ƚĞĐŚŶŝŬĂ ŶĂ ǌůĞƉƓŽǀĄŶş ƉĂŵĢƚŝ͕ ƉƌŽͲ
ŐƌĂŵĨŽŶĞƚŝĐŬĠŚŽēƚĞŶşŶĞďŽũŝŶĄ͢ƐƚƵͲ
ĚŝũŶşƉŽŵƽĐŬĂ͚͘ƽƌĂǌũĞŬůĂĚĞŶŶĂƷĐƚƵ
ŬĚşƚĢƚŝ͕ƌĞƐƉĞŬƚĂĚƽǀĢƌƵ͕ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŶĂ
ũĞŚŽǀŶŝƚƎŶşĂŬƚŝǀŝƚƵĂƚǀŽƎŝǀĠƐşůǇ͕ǀůĂƐƚͲ
Ŷş ƉƌŽǎŝƚŬǇ Ă ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ͕͞ ƉƌŽǌƌĂǌƵũĞ
ŶĄŵƎĞĚŝƚĞůŬĂDĂƌŬĠƚĂ,ĂũĚƵŬŽǀĄ͘
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17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA
PROSTĚJOVA SE KONALO PODRUHÉ V „KASKU“
("&(࢙lrolৄ৴;l;Ļ

„NA VÍKEND OPOUŠTÍME DOMOVY NEBO SPÍME V KOUPELNĚ!“

zpravodajství

RYCHLÝ
9(ÿ(51Ì. Lidé z okolí Disco klubu Morava si přišli stěžovat zastupitelům

pro Večerník

PŮVODNÍ
zpravodajství
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Peníze půjdou jednotlivým školám například na nákup věcí, jako jsou sešity,
pastelky, barvy (skladba konkrétních
zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy – pozn.red.). Rodiče
pořídí dětem jen aktovky, přezůvky,
penály a cvičební úbor. „Někteří rodiče s touto pomocí již počítají a ti
co o ní ještě nevědí, budou o tomto
kroku pochopitelně informováni, aby
zbytečně nevynakládali peníze na pomůcky, které jim zajistí škola/město,“
doplnil náměstek primátora, který
má školství ve své gesci, Jan Krchňavý
a prozradil přehled zapsaných dětí do
městských škol, který najdete v grafu.
(red)

ƉŽēƚǇǌĂƉƐĂŶǉĐŚĚĢƚş

PROSTĚJOV 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 1 000 korun pro jednoho žáka.
„Podle skutečně zapsaného počtu dětí
do prvních ročníků základních škol
v Prostějově, bez žádosti o odklad povinné školní docházky víme, že bylo
zapsáno a nastoupí do prvních tříd 453
dětí. Logicky vychází, že do škol celkem
takto posíláme na pomůcky 453 tisíc
korun,“ pousmál se František Jura, primátor statutárního města Prostějov.

PERLIÈKY

9

ze zastupitelstva

školství

10

www.vecernikpv.cz

zpravodajství

Pondělí 22. června 2020

BOJ O PLEVEL! /÷UVQUGXTCEÊM4QWPFWRW

EJEGXÊEGQwGVąQXCVKJQTMQWR¾TQW
PROSTĚJOV Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě! Už
řadu měsíců zuří v Prostějově veskrze emotivní boj o plevel.
Řada aktivistů byla nespokojená s používáním Roundupu
obsahujícího glyfosfát, který dle nich mohl být nebezpečný
zejména pro děti a psy. Vedení magistrátu se následně rozhodlo zastavit jeho používání. Nyní se k němu opět vrátilo.
Stejně jako v řadě jiných měst se ani u nás za něj nepodařilo
najít adekvátní náhradu. Na druhou stranu prostějovská radnice se již dříve zavázala označovat ošetřené plochy cedulkami a aktuálně deklarovala snahu výrazným způsobem rozšířit plochy, které budou ošetřovány horkou párou. To s sebou
ovšem ponese zvýšené finanční náklady.

PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Martin
ZAORAL
Užívání Roundupu na hubení plevele
rozhodně není prostějovskou raritou.
Je to běžné nejen po celé České republice, ale i ve světě, a to nejen ve městech,
ale i v zemědělství. Nikde jinde však
aktuálně nevyvolává tak bouřlivé debaty jako právě v Prostějově...

Holým faktem je, že adekvátní náhrada za něj v tuto chvíli neexistuje. Po
několika týdnech testování k tomu
došel i zdejší magistrát. „Nové alternativní metody jako třeba ocet či kyselina
pelargonová se neosvědčily. Na zastupitelstvu bylo jasně sděleno, že vytyčíme místa, kde se v žádném případě
herbicid používat nebude. Aktuálně
se připravuje mapa s přesným výčtem
ulic a lokalit, kde bude rozšířeno používání horké páry, kterou město využívá již od minulého roku. Ve vedení
města jsme odsouhlasili navýšení
finančních prostředků na používání

horké páry,“ prozradila radní Milada
Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti
města Prostějov) s tím, že nově budou
mezi ošetřené plochy horkou párou
zařazeny cesty v sadech a parcích, autobusové zastávky, chodníky kolem
mateřských a základních škol, okolí
dětských hřišť a psích louček.

Jak to dìlají
v Jeseníku?
Hubení plevele párou už otestovali například v Jeseníku. Za nový stroj město
loni zaplatilo 350 000 korun. Praxe
v tomto městě ukázala, že nová metoda je pracnější, zdlouhavější a musí
se několikrát opakovat. Horká voda
rostlinu totiž zcela nezničí, kořeny zůstávají v zemi a plevel pořád dorůstá. /÷UVQOÊUVQ4QWPFWRWVGUVQXCNQW0¾TQFPÊJQFQOWKRTQUVąGFGM$QHKZMVGTÚTQXP÷åOčåGX[XQNCVCNGTIKEMQW
„Chodníků je ve městě hodně a trvá, MQåPÊTGCMEK
Foto: Martin Zaoral
než je stroj postupně všechny projede.
radní zjistí, že je Roundup nejúčinnější. fosát, který třeba Mezinárodní agenDalší stroj na horkou vodu už pořizoAktivisté
My si však budeme stát za tím, že je tře- tura pro výzkum rakoviny považuje za
vat zřejmě nebudeme, náklady jsou
ba najít alternativy, které mají minimální pravděpodobně karcinogenní. Naohodně vysoké a sami výrobci uvádějí,
nepoleví
dopad na zdraví lidí, zvířat a životní pro- pak Evropská agentura pro chemické
že se touto metodou plevel zcela zničí
látky považuje glyfosát za neškodný.
až po třech letních sezónách,“ nechal se Přesto prostějovští aktivisté dle vlast- středí,“ tvrdí i nadále Jana Jílková.
slyšet již před rokem Petr Baršč z jese- ních slov nepoleví. „Je neuvěřitelné, Názory na užívání Roundupu nejsou Zcela běžně se tato látka užívá také
že po měsících hledání alternativ naši jednoznačné. Přípravek obsahuje gly- v zemědělství.
nických technických služeb.

Pokračujeme! Obchod Bez Obalu nezanikl díky šťastné náhodě
PROSTĚJOV Příběh ekologičtějšího nakupování v Prostějově nekončí. Jak už Večerník informoval,
obchod Bez Obalu nacházející se
naproti městskému divadlu nezanikne. Jeho osud se přitom zdál
zpečetěný. Prodejna měla přijít o
obchodní prostory, dlouho se navíc nedařilo najít pokračovatele
zakladatelky obchodu Jitky Nadymáčkové. Avšak hříčkou osudu
byl doslova za pět minut dvanáct
odvrácen konec. Obchůdek, který
svou činnost započal 1. srpna 2017
a je dosud jediný svého druhu na
Prostějovsku, bude fungovat dále.

1DEJčFGMMFGRNCUVQXÆQDCN[PGPCLFGVGJNGFÊXUVąÊEDWFQWEPQUVK
Foto: Michal Sobecký

O zvratech v tom, jak to s obchodem
vypadá, pravidelně informuje Jitka
Nadymáčková na svém Facebooku.
Poslední zpráva je dobrá – obchod
zůstane na své adrese a je zájemkyně o
provoz. „Zrovna jsme byli v polovině
balení věcí, když se za námi stavil nový
majitel. Přišel náhodou, viděl prostě v
sobotu, že se tady něco děje – vůbec
jsem ho neznala. Podíval se a prohlásil, že by zde ten obchůdek viděl rád
dál,“ vypráví Jitka Nadymáčková. Za
záchranu obchodu tak může do určité
míry náhoda.
Nyní se těší z toho, že obchod nezanikne. A bude mít naopak schopného

následovníka. „Jedná se o mladou maminku s dítětem. Výborné ale je, že se
o to chce starat ona i její muž. Předtím
z toho podle mě některé zájemkyně
vycouvaly i proto, že se doma nedomluvily,“ vyjádřila se Nadymáčková.
Zakladatelka obchodu se provozu
obchůdku, jenž původně stával v Kravařově ulici, vzdala kvůli velkému pracovnímu vytížení.
Díky náhodě a ochotě ale prodejna,
kde se dá koupit i stáčená drogerie,
nezanikne. Novým pokračovatelem je
Tereza Zelinková, která minulý pátek
získala i nájemní smlouvu a také klíče
od prodejny. „Byla jsem stálým zákaz-

níkem, a to už na Kravařce´. Když jsem
se dozvěděla o problémech s dalším
provozem, napadlo mě hned, že by se
mi líbilo takový obchod provozovat.
Zároveň jsem ale věděla, že jsou o něj
vážní zájemci. Takže pobavili jsme se
o tom doma, ale vzhledem k tomu, že
jsem se po mateřské čerstvě vracela do
práce, tak jsme to nějak moc neřešili,“
prozradila v exkluzivním rozhovoru
Zelinková s tím, že přesný datum znovuzahájení provozu ještě nezná. „Ale
ráda bych někdy začátkem července. Dřív se to téměř určitě nestihne.“
Celou verzi interview najdete na
www.vecernikpv.cz.
(sob)

„O půlročního kluka se teď starám já,“

prozradila sestra Veronika Indrová
[+"0+`¡*"0"h
má dělat,“ pokračovala Veronika Indrová, která se
synovce ujala a pečuje o něj jako o vlastního.
Těžká životní situace ale přispěla k ještě horším
vztahům v rodině. „My se nesnášíme,“ řekla bez
obalu o své sestře. „Ona má pocit, že jsem jí ho vzala! Takže ne, nezměnilo se to ani teď, ani před tím,“
posteskla si Veronika. Podle jejích slov se syn se
svou matkou poslední měsíc ani neviděli. Přitom nejde podle ní o jediný případ v regionu. „To
ani zdaleka! Okolo sestry je spousta podobných
lidí, i ty ženy, co rodí děti a nestarají se o ně. Není to
jen náš případ, jen se to prostě nevidí a nemluví se
o tom,“ je přesvědčena žena.
Osud její sestry poznamenal i samotnou Veroniku. Zůstala ze dne na den doma, přišla o lukrativní místo i velkou část volného času. Volby přesto
rozhodně nelituje. A stejně tak nelituje zkušenosti,
kterou udělala s úřady. „Například OSPOD zareagoval perfektně. Někdo si na něj stěžuje, já ale nemůžu, protože ze dne na den jsem měla malého.
Když si někdo bere dítě do péče, tak trvá rok dva,
než projdou věcmi jako jsou psychologické testy či
různá vyšetření. Já to měla ze dne na den. Teprve
poté jsem si dodělávala vyšetření, nějaké testy, kluci
byli v poradně, zda se všechno zvládne,“ podělila se
o pozitivní zkušenost. Pomohly prý tentokrát i soudy. „Byla podána žádost na soud, aby mi byl syno-

/NCF¾åGPCUGRąGFTQMGOCRčNFQUVCNCFQ\EGNCPQXÆ
TQNGFQTQNGR÷UVQWPM[
Foto: Michal Sobecký

vec svěřen do péče. Nejdříve předběžné opatření,
pak přišlo rozhodnutí soudu. Odnesla jsem to na
OSPOD a vše bylo opravdu rychle vyřízené,“ říká
Veronika Indrová.
Statečná doufá, že se přece jen jednou situace v rodině
urovná. A její sestra se znovu stane i matkou. „Zatím to
ale tak nevypadá,“ pokrčí rameny.
(sob)

18090710959

➢ z titulní strany

PROSTĚJOV Paní Veronika měla dvě děti,
dobrou práci a spokojený život. Navíc v zaměstnání dostala nabídku na povýšení. Pak ale
přišel zvrat. Dostala se do situace, kdy se zcela
neočekávaně musela ujmout svého malého
půlročního synovce. Proč? Co se stalo? A jak
všechno zvládá?
„Sestra brala drogy, maminka byla nemocná a jediný schopný člověk v rodině jsem v tu chvíli byla asi
jen já. A protože mám dvě děti, třináct a patnáct let,
tak bylo přirozené, aby byl malý u mě, v takovém
běžném prostředí. Když vychovává dítě babička,
není to příliš dobré, už například kvůli věku,“ začala
Veronika Indrová vyprávět Večerníku o rozhodnutí, které ovlivnilo její další život.
Šlo o nemalý a hlavně nečekaný kotrmelec. „Bylo
to ze dne na den. Že sestra jako matka nefunguje, to
jsme věděli všichni. Ale jezdila tam mamka po práci. Je zdravotní sestřička, takže střídá denní a noční
směny, víkendy a svátky. Jezdila tedy k ní, co to šlo,
pomáhala jí, nakupovala, starala se o malého. Sestra
naopak nedělala vůbec nic,“ vzpomíná Veronika na
situaci, která nakonec vedla k zásahu úřadů.
„Jednoho dne to dopadlo tak, že se mamka nemohla dozvonit. Malý řval za dveřmi, sestra spala,
protože byla zfetovaná. Tak mamka zavolala paní
Tiché ze sociálky. Ona už sestru zná, byla seznámena se situací a tak hned zavolala na OSPOD (Odbor
sociálně-právní ochrany dětí – pozn.red.). V ten den
byl ségře malý odebrán, mamka si ho vzala k sobě
a mně pak volala do práce. Brečela, nevěděla, co
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LIDÉ HAZARDUJÍ NA CYKLOSTEZCE KOLEM PŘEHRADY

JEZDÍ PO STAVBĚ!

Trasa od Tiché do Mostkovic
je již hotová, čeká se na kolaudaci

MOSTKOVICE, PLUMLOV Už se těší. Ale také zbytečně spěchají. Přestože dokončení cyklostezky kolem plumlovské přehrady je naplánováno teprve na
podzim letošního roku, už nyní na ní lze spatřit množství cyklistů. Ti se chtějí
pokochat krásami okolí nádrže navzdory faktu, že jezdí po rozdělané stavbě.
Obdobná situace panuje také na cyklostezce vedoucí od Tiché do Mostkovic.
Přestože je již hotová, ani tam stavba dosud neprošla kolaudací.
PŮVODNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

Martin
ZAORAL
KNa část stezky kolem plumlovské přehrady
už byl položen asfaltový povrch. Toho zejména o víkendech využívá řada cyklistů, kteří se
po něm prohánějí. „Jde teprve o první vrstvu

asfaltu, na kterou následně přibude ještě další. Přesto někteří lidé už po cyklostezce jezdí.
Přitom nerespektují, že stále projíždí stavbou a někdy i riskují! V některých částech
cyklostezky totiž zatím není umístěno zábradlí, takže hlavně dětem může hrozit pád
do vody,“ popsala situaci plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která na druhou stranu
chápe, že jsou lidé zvědaví a stezku si chtějí užít
co nejdříve. „I proto bychom rádi alespoň její
část zkolaudovali už v létě. Kdy to však bude,

RYCHLÝ
9(ÿ(5NÍK
Otevøou Nauènou
stezku
Víceměřice (mls) - Je dlouhá 3,5
km a turisté na ní najdou celkem 6
zastavení. Tak vypadá nová Naučná stezka Víceměřice, která bude
slavnostně otevřena tuto sobotu
27. června od 14:00 hodin. Setkání je naplánováno od 14:00 hodin
u místního zámku. Po společném
projití trasy bude pro účastníky
připraveno zdarma občerstvení
u hospody v Bloudníku. K dobré
náladě a příjemné atmosféře zahrají naživo písničkáři s kytarami. Vybudování naučné stezky podpořil
Olomoucký kraj.

Chodník na høbitov
VHXzFK\VW½

è¾UVE[MNQUVG\M[MQNGORNWONQXUMÆRąGJTCF[LKåRQMTÚX¾CUHCNV

to zatím nevíme,“ dodala s tím, že stavba zatím
probíhá podle plánu. „Nepochybně se vše podaří dokončit včas, jediný otazník zůstává nad
mostem. Původně se počítalo, že se vyrobí
jinde a na místo určení se pouze převeze. To
se však ukázalo jako nerealizovatelné. Takže
bude změna a jednotlivé díly se budou montovat přímo na přehradě. Kvůli tomu možná
dojde ke zdržení. Přesto věříme, že se celou
cyklostezku podaří do letošního podzimu dokončit tak, aby byla na jaře příštího roku připravena na plný provoz,“ vysvětlila Jančíková.

Lidé zákazy
nerespektují ani
v Mostkovicích
Podobná situace s cyklisty projíždějícími po
dosud nezkolaudované stavbě panuje také
v sousedních Mostkovicích. „Stezka vedoucí
od Tiché po Ohrozimskou je hotová, přesto

Foto: Martin Zaoral

by po ní cyklisté zatím jezdit neměli. Neprošla totiž kolaudací,“ vysvětlil starosta Jaroslav
Peška. Cyklisté však zákazy obvykle nerespektují. „Snažíme se to celé dokončit co nejdříve,
ale je kolem toho hodně papírování. Jisté je,
že do poloviny prázdnin musí být vše zkolaudováno,“ nastínil mostkovický starosta,
kterého se Večerník zeptal, co říká na názory některých lidí tvrdících, že cyklostezka
k Hloučele nepatří. „Nedávno jsem potkal
také jednoho takového. Jel zrovna po cyklostezce i s takovým tím vozítkem taženým
za kolem, v němž vezl malé dítě. Říkal jsem
mu, že kdyby tam stezka nebyla, tak nemá
šanci projet… Jinak by bylo naprosto nelogické, pokud bychom nenavázali na to, co už
vybudoval Prostějov a co lidé už řadu let hojně využívají. Jsem přesvědčen, že cyklostezka
nepředstavuje pro přírodu zásadní zátěž a brzy
se stane její součástí. Mnohem horší jsou velké
vybetonované plochy nákupních zón, průmyslových hal a parkovišť stavěných na orné
půdě,“ srovnal Jaroslav Peška.

Plumlov (mls) - Tak už se to
chystá. Po dokončení chodníku
v Soběsukách se v dohledné době
v Plumlově pustí do výstavby další cesty pro pěší. Ta povede podél
Boskovické ulice ve směru na místní hřbitov. „Získali jsme na něj příslib dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. S výstavbou
se ovšem začne až v příštím roce,“
informovala plumlovská starostka
Gabriela Jančíková.

&KWÈMÉYÉFHVYÈWOD
Zdětín (mls) - Zdětín plánuje
rozšíření a modernizaci osvětlení
v obci. Tento projekt by měl mimo
jiné vést ke zvýšení bezpečnosti
v obci. I proto Zdětín v této souvislosti žádá o dotaci Olomoucký
kraj.

Tudy neprojedete
Bohuslavice (mls) - Od úterý 23.
června se uzavře silnice mezi Bohuslavicemi a Krakovcem. Důvodem je její oprava. Práce jsou naplánovány do 23. července.

20061911013

5VG\MCOG\K6KEJQWC1JTQ\KOUMQWPCMCVCUVTW/QUVMQXKELGLKåMQORNGVP÷JQVQX¾<MQNCWFQXCP¾XwCM
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Foto: Martin Zaoral
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Co se děje v Olomouckém kraji?
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A pƎĞƐŶĢƚĂŬŽǀǉƉŽĐŝƚƐĞ
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EĞǌůŽŵŶĄƐŽůŝĚĂƌŝƚĂ

Ve dnech od 8. do 12. černa proběhla
dopravně bezpečnostní akce. V rámci
Územního odboru Prostějov bylo do
akce nasazeno 16 dopravních policistů,
kteří zkontrolovali celkem 143 vozidel
a odhalili 50 dopravních přestupků, které byly vyřízeny na místě pokutami v celkové částce 32 600 korun. V jednom
dalším případě bylo zjištěno řízení bez
náležitého oprávnění a provinění bylo
postoupeno správnímu orgánu k projednání. Porušení stanovené rychlosti
jízdy bylo zjištěno ve 31 případech.

Hříšnícijelirychle

Začátkem minulého týdne se neznámý pachatel dostal bez poškození do
uzamčeného vozidla Marcedes Benz
odstaveného na parkovišti u obchodního domu v Držovicích. Ze zavazadlového prostoru odcizil pánskou tašku,
ve které se nacházel ultrabook značky
Lenovo a hotovost ve výši 20 000 korun.
Celkovou škodu si majitel odcizených
věcí vyčíslil na 50 tisíc korun.

VykradlMercedes

Hned v dopoledních hodinách ve středu 17. června se alkoholem přivedl do
stavu poněkud nelichotivého osmačtyřicetiletý muž, který se na jízdním kole
proháněl po Mostkovicích z jedné strany silnice na druhou. Jeho jízda nešla
přehlédnout, proto se na něj zaměřili
policisté. Po zjištění totožnosti byl vyzvaný k provedení dechové zkoušky,
která jen potvrdila domněnku, že se cyklista nenachází ve stavu střízlivosti, ale
že ohrožuje v silničním provozu nejen
sebe, ale i jeho další účastníky. Hodnota
na měřiči se zastavila na hodnotách 3,10
a 2,96 promile alkoholu v dechu. Muž se
policistům dušoval, že si před jízdou dal
pouze jednoho panáka rumu a pivo.

Dušovalse,žeskoronepil...

Navečer v úterý 16. června vyjížděl policejní pyrotechnik do Klopotovic, protože na linku 158 bylo oznámeno, že se
při výkopových pracích na komunikaci
našel zkorodovaný předmět, který připomíná munici. Specialista na výbušné
systémy se dostavil na místo nálezu
a konstatoval, že se jedná o německý
dělostřelecký granát 7,5 cm SPRGR.
Nebezpečný předmět si na místě převzal
a odvezl k odborné likvidaci.

Granát vKlopotovicích

poškodil senáž s krmivem určeným pro
skot v délce sedmi metrů. Škodu, kterou
pachatel napáchal, si majitelka vyčíslila
na 30 000 korun. Přivolaní policisté
událost zaevidovali a šetří ji pro trestný
čin poškození cizí věci.

www.vecernikpv.cz
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3x foto: Michal Sobecký

jen jeden člověk, autodrom postupně
zažíval stále větší nápor. „Celkově je to
pěkné, jsme zde hlavně s dětmi kvůli kolotočům. A kde že je hasičský program?
Před zámkem? Jo, tak to bychom se mohli podívat,“ neskrýval Tomáš Machala
jistou neznalost s programem, což mohlo
souviset s malou propagací víkendových
akcí. „Nic jsem u vás nečetl,“ zasmál se
Ludvík Rejžek.
Starosta tak zval na oslavy alespoň
v pravidelných intervalech městským
rozhlasem. „Vypadá to, že to bude
dobré. Počasí nás po snad sedmi letech sucha překvapilo, ale lidé pomalu
přichází. Mají třeba možnost si dobře
prohlédnout komunitní centrum, před
zámkem se to plní. Jen budeme muset
opět kvůli počasí oželet horkovzdušný
balón,“ posteskl si Michal Obrusník.

-QNQVQéGCVTCMEGRTQITCORąGF\¾OMGOKXMQOWPKVPÊOEGPVTW8-QPKEKUKNKFÆ
RąKRQOÊPCNKXÚ\PCOP¾XÚTQéÊ
Foto: Michal Sobecký

sraz s kamarády,“ prozradila rodina
Pospíšilových, která dorazila až z Brna.
Nakonec si ale cestu našli také místní.
A zatímco na „lavici“ se často objevil

$QPUCLGV¾JPQW0CP¾FXQąÊ\¾OMWRąKN¾MCN[EGNÆTQFKP[ ,GNKDQNCPIQwMCTCOGNM[RGTPÊMPGDQUNCXPQUVPÊRKXQ" 0CP¾O÷UVÊD[NQD÷JGOQUNCXUGFOMQNQVQéč0GOQJNC
EJ[D÷VJQTUM¾FT¾JCPGDQCWVQFTQO

saa

páce (čtěte na dvoustraně 28-29 – pozn.
red.), o něco později se přidala výstava
bonsají klubu z Prostějova. Ta představila umění spojené s pěstováním
a celkově asi 60 stromků. „Nejvíce jsou

tu modříny nebo břízy, objevují se tady
v okolí. A docela dobře se dají tvarovat
a dají se s nimi vymýšlet různé věci,
třeba členění,“ uvedl za Bonsai klub
Stanislav Novák. Hodně k vidění byly
ale také javory, tu a tam třeba také habr.
V některých květináčích pak byly také
tematické figurky v tradičním oblečení.
„Nepěstuji, ale líbí se mi to moc. Je to
tady úplně nádherné. Jsem tu poprvé

BYLI JSME
U TOHO

FOTOGALERIE
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Potřebný chodník by měl ve městě přispět zejména k bezpečnosti chodců, kteří
při cestě na hřbitov či ke svým domovům
dosud museli chodit po stále frekventovanější silnici ve směru na Víceměřice.
Stavět se začal koncem letošního května.
„Součástí projektu je i vybudování vjezdů na jedné straně a zpevnění břehu na
druhé straně silnice. Tam bude chodník
kratší a skončí u posledního z domů. Po
pravé straně povede až ke hřbitovu. Celkové náklady budou 3,7 milionu korun.
Hotovo by mělo být do konce července,“
prozradil Večerníku starosta Němčic nad
Hanou Jan Vrána.

Martin ZAORAL

NĚMČICE NAD HANOU To bylo
dilema. Má nový chodník v Němčicích nad Hanou vést po levé, nebo
po pravé straně silnice. Budou muset lidé komunikaci přecházet ve
směru na Víceměřice, když půjdou
na hřbitov, nebo pokud budou mířit ke svým domům? Několik let
trvající diskusi nakonec ve městě
vyřešili šalamounsky. Rozhodli se,
že chodník udělají na obou stranách silnice. S jeho stavbou se již
začalo, hotový by měl být do konce
července.



Původně chtěli v Němčicích vybudovat u hřbitova také parkoviště. Jenže
tento záměr prozatím museli odložit.
„Důvodem je potřebná změna územního plánu. Až k ní dojde, tak by se mělo
parkoviště výhledově postavit také,“
objasnil odložení plánu Vrána. Ve městě aktuálně rovněž dokončují úpravu
chodníku v Šafaříkově ulici. „A budeme s chodníky prakticky hotoví,“ upo-

zornil starosta na fakt, který by Němčicím téměř všechny obce mohly závidět.
Nyní se tedy přesune pozornost jinam. „Aktuálně se budeme soustředit
na dokončení kompletní rekonstrukce školy a následnou prioritou bude
vybudování inženýrských sítí na velké ploše po zbouraném cukrovaru.
Vzniknout by zde mohlo až 70 bytových jednotek,“ uzavřel Jan Vrána.

<CVÊOEQRQRTCXÆUVTCP÷XGUO÷TW\0÷OéKELGLKåEJQFPÊMVÆO÷ąJQVQXÚPCFTWJÆ
UVTCP÷UGVGRTXG\CéPGDWFQXCV
Foto: Martin Zaoral
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ná silnice na Němčice nad Hanou, to
byla teprve darda,“ říká starosta obce.
Už při vzniku prvního semaforu pak
sdělil, že do budoucna možná bude
Bedihošť zvažovat osazení i druhého.
Plánuje tak nyní obec tento cíl uskutečnit? „Momentálně në, nemůžeme
kvůli odebrání části peněz z rozpočtů
státem. Jednou bychom ale rádi vybudovali další, až to bude možné,“ vyjádřil se starosta.
Kromě Prostějova a Bedihoště aktuálně v žádné jiné obci Prostějovska
semafor k řízení dopravy na křižovatce
není.
(sob)

JAK SI PØEDPLATNÉ
OBJEDNAT:
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BEDIHOŠŤ Obrovský provoz a zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky minimální šance na to,
jak bezpečně přejít silnici. V Bedihošti vědí o problémech s přecházením své. Proto před lety pořídili do
obce první semafor k řízení dopravy
u školy. Investici nyní s odstupem
času zhodnotil starosta Bedihoště
Jiří Zips.
„Je to bomba, jsem za semafor rád. Líbí
se mi hlavně kvůli dětem, mohou nyní
bezpečněji přecházet. Protože tudy
běžně projede nějakých patnáct až šestnáct tisíc aut denně. A když byla zavře-

*NCXP÷DG\RGéPQUV5GOCHQTRQFNGUVCTQUV[RQOQJN\GLOÆPCF÷VGO
Foto: Michal Sobecký
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ŽÁROVICE Další mladík na motorce, který si
zřejmě myslel, že silnice patří jen jemu, a navíc
si komunikaci spletl se závodní dráhou. K ošklivé havárii došlo na drahanském kopci poté, co
muž nezvládl rychlost a po smyku skončil v příkopu. Naštěstí se mu nestalo nic vážného.
„Ve středu sedmnáctého června vpodvečer jel
pětadvacetiletý motorkář na svém stroji značky
Kawasaki ve směru od Žárovic na Drahany. Při
projíždění pravotočivé zatáčky se pravděpodobně
z důvodu nepřiměřené rychlosti dostal do smyku, najel do protisměru a skončil v příkopu, kde
motorka ukončila svoji spanilou jízdu a jezdec se
poroučel k zemi,“ uvedla Miluše Zajícová, tisková
mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Zraněného mladého muže převezla sanitka do prostějovské nemocnice, kde byl jednorázově ošetřen
a propuštěn do domácího léčení. „Provedená dechová zkouška i orientační test na návykové látky
měly negativní výsledky. Nehoda byla vyřešena
uložením pokuty v příkazním řízení,“ přidala ještě
Zajícová.
(mik)
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PROSTĚJOVSKO Uplynulý víkend
přinesl v regionu hodně neukázněných řidičů za volantem, což je
celoroční bolestivé téma nejen prostějovské policie. V Seloutkách zastavili šoféra, který nadýchal jedno
promile alkoholu v dechu. V Čelechovicích zase seniorovi za volantem naměřili skoro dvě promile.
Se stejnými čísly načapali při řízení
muže v Kralicích.
Z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky je důvodně podezřelý
třiadvacetiletý řidič, kterého policisté
přistihli za volantem osobního vozidla
v sobotu po osmé hodině ráno v Seloutkách. „V tomto případě řidič opakovaně nadýchal přes jedno promile
alkoholu v dechu a na cestu si navíc
zapomněl vzít svůj řidičský průkaz,“
poukázala na nezodpovědnost Jitka

Vybíhalová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje.
Úplně stejný problém měl čtyřiašedesátiletý řidič, kterého policisté zastavili
v sobotu vpodvečer v Čelechovicích
na Hané. Ten opakovaně nadýchal
hodnoty okolo 1,8 promile alkoholu
v dechu. Na podnapilého řidiče však
natrefila policejní hlídka ještě v neděli 21. června o půl čtvrté ráno v Kralicích na Hané. I v tomto případě se
řidič před jízdou vydatně posilnil alkoholem. „Během předešlého večera
měl vypít tři dvanáctistupňová piva
a také několik odlivek slivovice. Poté
nadýchal 1,8 promile alkoholu v dechu. Policisté všem zadrželi řidičský
průkaz a zakázali další jízdu, navíc řidičům hrozí roční vězení,“ prozradila
Vybíhalová.
(mik)
PROSTĚJOVSKO Objednávat si
něco přes internet, prosím. Ale platit za zboží předem, když domnělého prodejce neznáme a v životě
jsme ho neviděli? Na důvěřivost
doplatil, a to doslova, senior z Prostějovska, který za vybrané osobní
vozidlo zaplatil předem vysokou
sumu peněz v eurech. Podle policie
je už teď jasné, že byl podveden.
„Mezi další podvedené se zřejmě zařadí starší muž, který začátkem června
zareagoval na internetových stránkách
na nabídku prodeje ojetého vozu
Toyota Rav 4. S prodejcem se domluvili a ´plácli´ si. Kupující postupoval
přesně podle dohody a zaplatil za

auto zálohu ve výši 5 500 euro na účet
banky vedený v Polsku,“ informovala
Miluše Zajícová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.
Senior z Prostějovska se však na
nové auto těšil marně. „Druhá strana smluvní podmínky, na kterých se
společně dohodli, nedodržela a požadovaný vůz nedodala. Navíc přestala
s dotyčným komunikovat a stala se
nekontaktní. Kupující své nové vozidlo s největší pravděpodobností již
neuvidí a stejně tak i finanční částku.
Případ šetříme pro trestný čin podvodu s pětiletou trestní sazbou,“ doplnila
policejní mluvčí.
(mik)
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„Nesouhlasíme s tím, aby zde parkoviště vzniklo. Nemyslíme si, že ho

Michal SOBECKÝ

PROSTĚJOV Územní plán se
aktuálně průběžně projednává
v Plumlově. A je kolem něj hodně otázek, ale i vášní. Vzbuzuje je
například návrh na vznik větší odstavné plochy pro auta. Ta aktuálně
městu chybí hlavně v době konání
velkých akcí, kterých je celá řada.
Jednou z možností bylo vybudovat
odstavná parkoviště. Jenže jedno
z možných míst na okraji Plumlova
směrem na Ohrozim vzbuzuje odpor místních.

EXKLUZIVNĚ

zejména mladí lidé budou využívat.
Nelíbí se nám ale hlavně možnost, že
by sem směřovala silniční spojka,“ rozčilovala se před Večerníkem žena, která bydlí nedaleko a představila se jako
Ludmila. Poukázala zejména na nehluboké údolí západním směrem. Právě
přes něj by výhledově měla v budoucnu
vést silniční spojka. Ta by měla za úkol
jednak odklonit auta z centra Plumlova, jednak poslat návštěvníky Plumlova
právě na toto parkoviště. „Je zde přeci
zemědělská půda nejvyšší bonity. A dole
pěkné údolíčko, kam míří i srnky,“ připomněla. Další z možností, kde by mohlo
případné parkoviště vzniknout, je pak
okolí pláže U Lázničků.
Starostka města ale případné vášně
zavčas uklidňuje. „Parkoviště je řešené spíše do Ohrozimské ulice, bylo
by zde ale jen příležitostné stání. Má
za cíl to, aby řidiči přijeli do Plumlova
po staré cestě od Ohrozimi a dál do
vsi nepokračovali,“ vzkazuje Gabriela

Jančíková a uvádí jednu skutečnost na
pravou míru. „Právě novým územním
plánem se řečená spojka ruší. V plánu
byla už třicet let, dostala se sem po revoluci. Nyní ale z plánu vypadne.“
Vedení Plumlova právě minulý týden

řešilo, jak na velký provoz a parkování během akcí. „Po ulicích budeme
mít organizační pracovníky a tabule.
U Soběsuk na louce vznikne dočasné
placené parkování,“ prozradila ještě
Gabriela Jančíková.

$WFGUG\FGRCTMQXCV"0÷MVGTÚONKFGOX2NWONQX÷UGRN¾PPGNÊDÊCQFOÊVCLÊUKNPKéPÊ
URQLMWMVGT¾UGOO¾XÆUV/÷UVQUPÊRąKVQOPGRQéÊV¾ Foto: Michal Sobecký

Část místních se proti němu bouří
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S motorkou si „ustlal“

Oslavy města měly být letos velkolepé,
Konice si totiž připomínala hned dvoje kulatiny – 820 let od první písemné
zmínky a zároveň 50 let od povýšení na
město. Slavit tak bylo co, i proto se akce
uskutečnila hned na několika místech
současně. Komunitní centrum nabídlo
fotografie z dění ve městě, u kterých si
mnozí pamětníci zavzpomínali. Hasiči
to zase tradičně rozbalili před zámkem,
kde byl k prohlédnutí i horkovzdušný
balón. A nemohli chybět ani fotbalisté
– ty čekal v neděli večer těžký soupeř
v podobě Uničova. I tento zápas byl
součástí oslav.
Ty měly začít ale už v pátek koncertem, jenže tradiční Legendy se vrací
bohužel tentokrát návrat neohlásily.
Koncert byl pro nehezké počasí zrušen. Oslavy tak zahájily až sobotní
pochodové a cyklistické Konické štra-

Michal SOBECKÝ

PŮVODNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
pro Večerník

a můžu říct, že i to prostředí
d je moc pěkk
né,“ uvedla třeba Petra Skřipcová. Kdo
měl zájem s pěstováním začít, vystavovatelé mu rádi a ochotně vše vysvětlili.
Centrum Konice v neděli dopoledne
vyhlíželo smutně. Při nejistém počasí
se mnoho lidí nakonec nevydalo do
města a čekalo, zda se oblaka neprotrhají. Zpočátku tak bylo i náměstí
se stánky a kolotoči téměř prázdné.
Až po půl desáté lidé začali pomalu
přicházet, ve větším množství před
polednem. „Jsme tu náhodou. Zastavili jsme, protože jsme viděli, že je zde
pouť, hned jsme zkusili autíčka a střelnici. Ale jezdíme sem často, je tu pěkná krajina, máme zde nyní v kopcích

Děti potěšily kolotoče a stánky, rockoví fanoušci oželeli koncert

KONICKÉ OSLAVY PUSTOŠIL DÉŠŤ. A TAKÉ SLABÝ PROGRAM

Konicko • Kostelecko • Němčicko • Plumlovsko • Protivanovsko

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

KONICE Počasí? Máme vždycky hezky, my ho totiž máme objednané. Okřídlená věta organizátorů
akcí by o víkendu zněla v Konici skoro až posměšně. Už v pátek to vypadalo, že o víkendu
Poškodilkrmivoprozvířata venkovních
nebudou mít akce na růžích ustláno, déšť a nekonečné mraky byly všude. Jak se ukázalo, následující
Předminulý pátek 12. června bylo polidva
dny
na
tom
v tomto směru nebyly o nic líp. Oslavy tak přišly o koncert rockových legend, řadu
cistům oznámeno, že neznámý pachatel ve Vrbátkách v areálu místní firmy doprovodných libůstek. Alespoň nedělní Poutníci zahráli, byť pod kapkami deště.

Sdělení podezření z trestného činu
zanedbání povinné výživy se v těchto
dnech nevyhnula čtyřicetiletá žena
z Olomoucka. Řádně totiž nepřispívá
na výživu svých čtyř dětí bydlících s otcem na Prostějovsku, ačkoli jí tato povinnost byla stanovena soudem. Pokud
by své povinnosti dostála, měsíčně by na
děti přispívala částkou 4 000 korun. Od
listopadu loňského roku do současnosti
má však dlužit na výživném přes dvacet
tisíc.

Krkavčí matka
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Ředitel prostějovského Domova seniorů v Nerudově ulici
Zdeněk Libíček popisuje
p p j těžké chvíle s covid-19
PROSTĚJOV Byl jedním
m z těch,
který společně se svými zaměstnanci stáli v první liniii během
ného konouzového stavu vyvolaného
ronavirovou pandemií. Ředitel
dově ulici
Domova seniorů v Nerudově
něk Libív Prostějově PhDr. Zdeněk
ček (na snímku) podrobněě popsal,
m uzavřejaké zažíval pocity během
né z jeho
ní domova či nákazy jedné
al, že na
klientek. Zároveň přiznal,
případnou druhou vlnu Covid-19,
níků dokterá může podle odborníků
m, bude
razit do Česka na podzim,
o nedávv
domov na „Nerudovce“ po
ných zkušenostech určitěě daleko
átiletého
lépe připraven. Sedmdesátiletého
něž mrzí,
šéfa tohoto zařízení rovněž
d Vánoc
že kvůli koronaviru se od
m, který
neviděl ani se svým synem,
žije v Londýně.

v rámci exkluzivního
ho
interview
pro Večerník
se ptal

Michal
KADLEC
yy Jak jste strávil těžkou dobu koronavirovou?
žil, i když
„Osobně jsem zatím ji přežil,
městnans obavami o naše klienty, zaměstnance i své blízké.“
u funkci
yy Zastáváte významnou
erém jste
v sociálním zařízení, ve kterém
společně se svými kolegyy a zauzovéměstnanci byli v době nouzového stavu takzvaně v první linii.
avy
Neměli jste strach či obavy
ez toho, že celou situaci nezvládnete?
„Podobná zařízení našeho
typu, kde je velká kumulace seniorů na malém
prostoru, vede jednou za
čas i přes nejrůznější opatření k rozšíření nějakých
nemocí. Třeba chřipky,
průjmu a podobně. Musíme na ně být připraveni,
a proto u nás neustále vládnou přísná hygienická pravidla a karanténní postupy.
Svým způsobem jsme připraveni neustále, ale každá
nová situace, jako ta nynější, může přinášet strach
z neznámého. Obavy by
na našem místě měl snad
každý, a to zvláště, když
jsme sledovali ve sdělovacích prostředcích šíření viru v podobných zařízeních. Doufali jsme však,
že pokud by se u nás nákaza rozšířila

a nebyla velkého rozsahu, že bychom
ji zvládli. Při velkém rozsahu by to bylo
horší, museli bychom pravděpodobně
o pomoc.“
požádat opomoc.
yy Jak vůbec v ten čas vypadal život
v domově?
„Ještě před vyhlášením opatření vlády
jsme domov v podstatě hermeticky
uzavřeli. Byl zákaz návštěv a vycházení našich klientů mimo domov,
v domově byly omezeny společné
aktivity a stravování ve společných prostorách, ještě více se
dbalo na hygienu. Například
jsme nechali okamžitě vydezinfikovat všechny společné
prostory. Povinné bylo a stále
ještě je nošení roušek, klienti
neopouštěli své pokoje a podobně. Život to byl tak nějak
smutný, společenské dění pak
zcela paralyzováno. Našim kli-

Těžká doba vzala lidem především velkou
část svobody, ale také třeba i spoustu drobných
životních radostí. Každého náročného období
se však bohužel snaží využít i ti, kteří na něm
následně parazitují. Také nyní se tací našli...

nou šlo o matky „Opravdu nevím, zda se druhá
odloučené od rodin vlna skutečně objeví. Doufejme,
s obavou o ně. Podle jejich že ne. V domově bychom ale byli
slov ale tato extrémní situace utu- zcela jistě připraveni, a to podstatně
žila vzájemné
v
vztahy mezi nimi na lépe. Nyní jsme museli více impropraco
vizovat a reagovat okamžitě na nepracovištích i v rodinách.“
yy K
Kdo vám v době tvrdých hygie- zvyklou situaci.“
nický
nických opatření nejvíce pomohl? yy Během nouzového stavu jste
„Mim
„Mimo to, že jsme si z počátku krize se také určitě moc často nedostal
muse
museli pomoci především sami, je domů. Podporovala vás rodina
to hla
hlavně náš zřizovatel Olomoucký v době, kdy jste se převážně věkraj, který
k nás začal zásobovat nezbyt- noval klientům domova?
nými ochrannými pomůckami, me- „Abych se přiznal, na doporučetodik
todikou a podobně. A velké díky patří ní hygienické stanice měla část
celé řadě
ř
sponzorů a dobrovolníků, zaměstnanců domova takzvaný
kteří nnám ještě v době nouze o ně při- home office, tedy práci z domu.
nášeli doma ušité roušky, dezinfekci Bylo to z důvodu ochrany klientů,
a další
dal prostředky. Největší oporou kdy největším nebezpečím pro ně
v domově
dom ale byla vrchní sestra Eva byli paradoxně zaměstnanci, kteří
Uher
Uherková,
na které ležela velká část by nákazu do domova mohli přiodpo
odpovědnosti
za přijímaná karantén- nést z vnějšího prostředí, a proto
d
ní, dezinfekční
a režimová opatření. jsme se snažili tuto možnost co
Vel díky patří také všem zaměst- nejvíce eliminovat. Nebyla to ale
Velké
na
nancům
starajícím se v přímém dovolená, byli jsme v kontaktu
k
kontaktu
o naše klienty a díky elektronicky a telefonicky. S vrchní
i všem ostatním.“
sestrou jsme si volali třeba i o půlyy Vládní opatření z doby noci. Do domova jsme jezdili, měli
nouzového stavu se poma- operativní porady vedení a krizolu rozvolňují. Je to podle vého štábu, byli jsme v kontaktu
vás dobře? Nehrozí, že se s našim zřizovatelem, hygienickou
nákaza znovu vrátí?
stanicí a podobně. Co se týče rodi„Nejsem epidemiolog, ne- ny, tak nevlastní dcera žije a pracuje
umím hádat budoucnost v Mnichově a syn v Londýně. Podz křišťálové koule. Že se vlád- porovali jsme se vzájemně. Od Vání opatření rozvolňují, je jistě noc jsme se neviděli a nevíme, kdy
dobře, lidé by chtěli žít nor- se opět uvidíme...“ (posteskne si)
málně, ale doba po koronavi- yy Co podle vás tato těžká doba
ru bude již zcela jistě jiná než lidem vzala a co jim naopak dala?
doba před ním. Uvolňování „Lidem vzala především velkou část
opatření by mělo být promyš- svobody, ale také třeba i spoustu
lené, kontrolované, a pokud drobných životních radostí. A co jim
budou lidé i nadále dodržovat dala? Zvedla se velká vlna solidarity,
Foto: Michal Kadlec
bezpečnostní opatření, tak dou- jak to u nás v krizových obdobích míffejme, že případný návrat nákazy váme, lidé k sobě jsou ohleduplnější,
by byl zvládnutelný.“
vstřícnější a doufám, že nám to ještě
entům chyběl kontakt s okolím, zná- jevoval se především běžný smutek yy Jedna z vašich klientek se naka- yy Co si myslíte o tvrzení, že do chvíli vydrží. Každého těžkého obmými a rodinami, což mělo negativní a stesk. Většina našich klientů situaci zila covid-19. Obával jste se šíření Česka zcela jistě dorazí na podzim dobí se však bohužel snaží využít i ti,
druhá vlna covid-19? Budete na kteří na něm následně parazitují. Také
dopady i na jejich psychický stav. Pro- ale chápala a brala ji s pokorou.“
nákazy po domově?
„Tuto obavu jsme pochopitelně měli tuto situaci v domově připraveni? nyní se tací našli...“
všichni, a jak jsem se už zmínil, u nás
by se nákaza mohla šířit velmi rychle.
Náš domov je velký panelák, který
má šest podlaží, v současné době je
ZDENĚK LIBÍČEK
u nás 226 klientů. Celková kapacita je
250 klientů, ale z důvodu probíhající
✓ narodil se v roce 1950 v Olomouci
a nyní pozastavené rekonstrukce po✓ je rozvedený a má syna
kojů jsme stav snížili na zmíněných
✓ absolvoval Gymnázium Hejčín
226 seniorů. Proto jsme udělali celou
v Olomouci, poté vystudoval obor
řadu opatření, abychom šíření zabrájednooborové psychologie na Filozofické
nili. Nemocná klientka byla zcela izofakultě Univerzity Palackého v Olomouci
lovaná stejně jako celé jedno oddělení
✓ dva roky působil jako psycholog v pedagogicko-psychologických
včetně pracovnic. Přístup ke klientce
poradnách v Ostravě a Šumperku
mělo jenom několik opatrovnic, a to
✓ patnáct roků pracoval jako klinický psycholog psychiatrického
oddělení Nemocnice s poliklinikou v Přerově
vždy v nezbytných pomůckách, tedy
✓ od roku 1991 byl ředitelem Okresní správy sociálního
v rouškách, štítech, ochranných oblezabezpečení v Olomouci
cích, rukavicích a tak dále.“
✓ v roce 2004 se stal náměstkem ředitelky Krajské správy
yyV karanténě musela být i značsociálního zabezpečení v Olomouci
ná část personálu. Jak vaši zaměst✓ od roku 2009 je ředitelem Domova seniorů
nanci snášeli skutečnost, že se dva
v Nerudově ulici v Prostějově
týdny nedostali domů?
✓ mezi jeho největší lásky patří cestování, potom
„Pro tu první skupinu pracovnic to
zahrada, houbaření, kultura a umění všeobecně
bylo nemilé překvapení. Ráno šly
zajímavost: umí perfektně vařit a přiznává další lásku
do práce a od večera už na dalších
– plzeňskou dvanáctku...
čtrnáct dní zůstaly v domově... Větši-
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PROSTĚJOV V Olomouckém kraji se podařilo přibrzdit velký
nárůst nově hlášených onemocnění koronavirem. Na rozdíl od
předchozích týdnů během toho minulého přibylo v kraji jen
dvacet nakažených. O to smutnější je ale skutečnost, že za posledních sedm dní zemřeli v souvislosti s novou nákazou další
dva lidé. Dohromady už v Olomouckém kraji od začátku pandemie přišlo o život dvacet osob nakažených koronavirem.

Michal KADLEC
Poslední aktuální statistiku zveřejnila
Krajská hygienická stanice v Olomouci v sobotu 20. června v 18.00 hodin
večer. Z ní vyplývá, že nárůst nových
pacientů se podařilo oproti předchozím týdnům přibrzdit. „K sobotnímu
večeru evidujeme v Olomouckém
kraji celkem 838 potvrzených případů
nákazy covid-19. Je to o dvě desítky

nakažených víc oproti předchozímu
týdnu. Za posledních sedm dní jsme
registrovali nejvyšší nárůst na Olomoucku, dva nové případy se vyskytly
na Prostějovsku. V současné době se
z nákazy covid-19 vyléčilo v kraji už
704 osob a krajská hygienická stanice
indikovala k 20. červnu už 9 171 odběrů,“ informovala krajská hygienička
Růžena Halířová.
Z úmrtí dvou osob na covid-19 je po-
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chopitelně hodně mrzutý i hejtman
Olomouckého kraje. „Když někdo zemře, je to vždycky smutné. Abych ale
přiznal pravdu, nemám přesné zprávy
o těchto dvou osobách, které údajně
podlehly koronaviru. Mohlo se tak
stát i v souvislosti s jinými nemocemi.
A ani nedisponuji informacemi, zda
se jedná o klienty Domova seniorů
v Litovli, kde bylo předminulý týden
odhaleno nové ohnisko covid-19
a čtyři klienti domova byli hospitalizováni v nemocnici v závažném stavu,“
poznamenal pro Večerník v neděli
večer Ladislav Okleštěk. „Na aktuální
statistice mě těší fakt, že jsme v kraji
dokázali oproti předchozím týdnům
přibrzdit počet nově nakažených osob.
Na druhé straně je trochu alarmující,

že stále vykazujeme větší přírůstky nakažených než vyléčených,“ dodal první
muž Olomouckého kraje.
Od pondělí 22. června nás čekají další rozvolnění opatření a od začátku
července dokonce přestane platit
povinnost nosit roušky. „Já se tohoto
rozvolnění nebojím, lidé jsou zodpovědní a vědí už, jak se mají chovat
a dávat pozor na sebe i na druhé. S nákazou covid-19 teď nemáme starost
v běžné populaci, jde v tuto chvíli jen
o ohniska, která vznikají v sociálních
zařízeních nebo firmách,“ uvedl Okleštěk.
A důležitá zpráva na závěr. Dle informací Večerníku není aktuálně v prostějovské nemocnici žádný pacient
pozitivní na koronavirus.
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PRAHA, PROSTĚJOV Od dnešního dne, tedy 22. června, dochází k dalšímu rozvolnění plošných opatření
zavedených vládou k ochraně obyvatelstva. Co se tedy nově změní? Od
pondělí se zvýší počet osob, které se
mohou zúčastnit různých akcí, z 500
osob na 1000. Další důležité změny se
týkají omezení, která nyní probíhala
v různých areálech a budovách. Provoz koupališť, muzeí, ZOO, hradů či
galerií se se vrací k normálu.
Co se tak změní na Prostějovsku od
dnešního dne? Bez omezení se všichni
dostanou na všechna koupaliště i aquaparky. „Určitě to vítáme, přece jen na těch
koupalištích dodržovat určitá omezení

by bylo docela problémové nejen pro
personál, ale hlavně pro návštěvníky. Jen
stále nevíme, jak to bude probíhat s bufetem, který je uzavřený. Tam zatím budeme pokračovat v tom, že personál bude
mít roušky a budeme tam dodržovat
rozestupy,“ prozradil provozní biotopu
v Otaslavicích Mojmír Sokol.
Kromě toho se také změní pravidla pro
vstup na výstavy do galerií i muzeí. Hlavní změnou bude ukončení limitů návštěvníků a také rozestupů mezi jedinci,
které jsou od dnešního dne zrušeny.
Dále se od pondělí budou moci konat
akce a veletrhy až pro 5000 lidí v jeden
okamžik. Musí u toho ovšem být splněné podmínky. Mezi nejhlavnější patří ta,

že akce musí být rozdělena do pěti sektorů, kde v žádném z nich nesmí překročit
hranici 1000 osob, každý sektor musí mít
vlastní vstup, sociální zařízení i občerstvení. V ideálním případě by se návštěvnici
neměli scházet mezi sektory.
V neposlední řadě se také zvýší počet
osob na sportovištích. Na stadionech
budou muset lidé sedět ob řadu, ale na
místo 500 osob na sektor jich nyní bude
moci být až 1000. Tím pádem se tedy
kapacita na stadionech zvýší až na 5000
diváků, což se ale sportovišť v prostějovském regionu příliš netýká.
Pokud se situace nebude zhoršovat, od
příštího týdne by již nemusely být povinné roušky ani ve vnitřních prostorách, ani

v hromadné dopravě. Už nyní ji nemusí
nosit na pracovištích, kde je teplota vyšší
než 22 stupňů. A to ani v případě, že nedodržují odstupy od ostatních.
Rozvolnění by ale neplatilo plošně,
pouze v krajích, kde nepřibývají další
případy v řádech desítek. Dále by se tak
mohly otevřít restaurace a bary i v nočních hodinách. „Po prázdninách by se
pak měla situace již vracet úplně do normálu. Nejprve by se mohl počet sektorů
zvýšit z pěti na deset,“ potvrdil na tiskové
konferenci ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch.
A podstatná informace závěrem, žáci
a žákyně si vysvědčení budou moci vyzvednout osobně.
(jaf)

Koronavirová nařízení trápí i Cipíska

PROSTĚJOV Nedávnopřinesl Večerník zprávu o tom, že se Rodinné centrum Lodička potýká s menším zájmem o služby po koronavirové krizi.
Redakce proto oslovila také další
prostějovské sdružení, a sice Mateřské centrum Cipísek (MC), aby zjistila, jaká je situace tam. MC má o něco
lepší zkušenosti.
„Otevřeli jsme, ale měli jsme představu, že budeme chodit pořád ven – pro
vnitřní prostory jsou přísnější pravidla.
Scházíme se ale nakonec v centru,“ pro-
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zradila předsedkyně centra Jitka Zapletalová. O pár návštěvníků a účastníků akcí
Cipísek přišel. „Některé lidi děsila a děsí
nutnost nosit roušku. Jiní se naopak těší.
Museli jsme ale omezit počet návštěvníků v centru,“ uvedla Zapletalová.
Nyní už mateřské centrum funguje
téměř v normálním režimu, i když hygiena má nadále své důležité místo. Cipísek přesto organizuje na 24. června
tradiční rozloučení se školním rokem na
dopravním hřišti nebo řadu letních akcí
formou táborů.

Místo koronaviru nyní mateřské centrum žehrá spíše na počasí. To skutečně
v posledních dvou týdnech venkovním
aktivitám příliš nepřeje. „Rodiče jsou
rádi, že tam nemusí nosit roušky. Aktivity
se navíc dají naplánovat tak, aby při nich
byly rozestupy,“ říká Jitka Zapletalová.
„Bohužel zatímco v době, kdy jsme nemohli nic dělat, bylo krásné počasí, nyní
nám naopak příliš nepřeje,“ poznamenává Jitka Zapletalová a vzkazuje, že v případě mokra budou muset rodiče s dětmi
oželet i akci v dopravním centru. (sob)
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Prostějov (mik) – Návštěvy klientů jsou již povoleny také v Centru sociálních služeb v Prostějově. Mohou však probíhat jen za
těch nejpřísnějších hygienických
opatření. „Při příchodu návštěvy
je samozřejmostí měření teploty
každého příchozího. Pokud má
teplotu 37 stupňů a více, návštěva
osobě není umožněna. Nutnost je
použití dezinfekce a nošení roušky.
Počet návštěvníků za jedním klientem je u nás omezen na dvě osoby
a čas návštěvy je stanoven pouze na
třicet minut,“ informovala Helena
Vránová, ředitelka Centra sociálních služeb v Prostějově.
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Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Lidí s rouškami na ulici, těch už dnes opět
moc nepotkáme. A je to na svým způsobem dobře, jedná se o uklidňující pohled, o symbol toho, že se věci vrací
do normálu. Ještě před pár týdny se ale lidé mohli setkat
s poměrně bizarními situacemi. Zatímco jedni by roušky
pomalu pálili a jiní by orouškovali nejraději i svého psa, centrem Prostějova se opět protancovávali příznivci hnutí Haré
Krišna. Ale pozor, průvod ukázal nejen víru v Krišnu, ale také
víru v hygienu. A tak tradice netradice, průvod tančil a zpíval poněkud přidušeně. Vsadil totiž na ochranu v podobě
roušky. No řekněte, jak často tohle ještě na ulici uvidíme?

Prostějov (mik) – Kromě průběhu jednání bylo minulé úterý zajímavé pozorovat, jak se prostějovští
zastupitelé v sále Společenského
dlomu vyrovnávají s hygienickými
opatřeními, která byla při zasedání
jasně nastavena. Mezi ta nejzákladnější byla povinnost mít nasazenou roušku po celou dobu devět
hodin trvajícího jednání. První
dvě hodiny zastupitelé dodržovali
toto ochranné opatření, postupně ale jejich disciplína opadávala.
V odpoledních hodinách Večerník
už pozoroval, že dobrá polovina
komunálních politiků měla roušku pouze volně uvázanou na krku.
„Nedá se v tom tolik hodin dýchat,
dusím se,“ prohodil jeden z opozičníků.
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Bude to týden jako stvořený pro seznámení. Většina Prostějovanů zatouží po nových partnerech, přátelích nebo jen obyčejných známých. Pozor ovšem, abyste nenaletěli. Všude v okolí jsou lidé, kteří chtějí člověka jen využít nebo napálit.
BERANI – 21. 3. až 20. 4. Udržujte si pečlivě svůj zevnějšek, i když
pro partnera jste i tak neustále sexy.
Do styku ale nyní přijdete s mnoha
dalšími lidmi a není vyloučeno, že
na ně budete muset zapůsobit. Nebojte se změn.
BÝCI – 21. 4. až 21. 5. V práci se
mohou vyskytnout potíže, které je
potřeba řešit okamžitě. Neodkládejte nic, co vám bude nařízeno, nebo
to může skončit špatně. Pokud vše
stihnete, prožijete nádherný víkend.
BLÍŽENCI – 22. 5. až 21. 6. Děsí
vás samota, přesto se budete zdráhat vyjít si do společnosti. Zkuste
využít konečně pozvání od přátel
a zúčastněte se alespoň nějaké kulturní akce. Možná vás čeká opravdu
vysněný nový partner.
RACI – 22. 6. až 22. 7. Pokud se
budete pořád stresovat, nedosáhnete lepších výsledků. Zároveň vás
mohou pozlobit hlasivky, takže o ně
pečujte s předstihem. Během víkendu budete plní elánu, tak toho využijte v soukromí.

LVI – 22. 7. až 22. 8. Vyvarujte se
chyb v osobním životě, protože jinak byste mohli ze dne na den zůstat sami. Pokud máte spory s partnerem, dávejte mu raději za pravdu,
nehádejte se. Ve čtvrtek si zajděte
zasportovat, uvolníte se.
PANNY – 23. 8. až 22. 9. Možná
si budete připadat jako v ráji, když
od nadřízeného obdržíte pochvalu
před všemi kolegy. Má to ale jeden
háček, právě vaši spolupracovníci
to nepřenesou přes srdce a začnou
dělat naschvály.
VÁHY – 23. 9. až 23. 10. Máte víc
štěstí jak rozumu, takže některé úkoly
splníte na výtečnou, aniž byste nějak
zvlášť přiložili ruku k dílu. Ale pozor,
štěstí je vrtkavá věc a během druhé
poloviny týdne vás může opustit.
ŠTÍŘI – 24. 10. až 22. 11. Běžně se
to nedělá, ale právě vy byste se v následujících dnech měli starat sami
o sebe. Přestože většinou hledáte
chyby jen u druhých, nyní byste se
měli zaměřit na vlastní prohřešky.
A že jich je!

STŘELCI – 23. 11. až 21. 12. Sice
nejste vyznavači romantických procházek, ale právě u nich si můžete krásně
vyčistit hlavu. A potřebujete to jako sůl!
Díky pobytu v přírodě naleznete opět
rovnováhu sil a potřebný klid.
KOZOROHOVÉ – 22. 12. až 20.
1. Vyvarujte se pití alkoholu, ten
vám nyní rozhodně nebude dělat
dobře. Pokud nedáte na tuto radu,
můžete si trhnout ostudu jako Brno.
Raději sportujte a tužte si své zdraví
i tělesnou krásu.
VODNÁŘI – 21. 1. až 20. 2. Čeká
vás celkem poklidný týden, ze kterého vás vykolejí snad jen lukrativní
nabídka na skvělé zaměstnání. Po
delší úvaze práci přijmete a začne
vám tím zcela nový život. Konečně
se začnete usmívat.
RYBY – 21. 2. až 20. 3. Za každou
cenu se vyhýbejte nákupům přes
internet. Na něm se to hemží podvodníky a při vaší smůle byste mohli splakat nad výdělkem. Sedněte
do auta a vyjeďte si za nákupy do
obchodního centra.
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Vláda schválila pokračování
programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. HK ČR ve
spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje i zachování režimu A, protože k zavírání
provozů může docházet na lokální úrovni. V pondělí také svým
usnesením zrušila cenové moratorium nájemného z bytů.
Publikován byl zákon č. 255/2020
Sb., o snížení penále z pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako
poplatníky. Z pohledu HK ČR se
jedná o nedostatečné opatření,
které bohužel ještě bylo doplněno poslaneckým přílepkem, který
snižuje lhůtu pro povinná hlášení
ČSSZ z osmi dnů na jeden. Účinnost byla stanovena od 1. září 2020.
HK ČR se proti tomu ostře vymezila. Následně i díky tlaku HK ČR
byl k návrhu zákona o prominutí
pojistného na sociální zabezpečení
odsouhlasen poslanecký pozměňovací návrh, který navrací lhůtu

vozidel s maximální povolenou
hmotností přesahující 3,5 tuny, a to
již pro rok 2020. V případě daně
z přidané hodnoty se navrhuje pro
ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby snížení sazby z 15 % na 10 %, a to ode
dne účinnosti zákona.
Ve Sbírce zákonů tento týden pod
číslem 262/2020 Sb. vyšla novela
zákona o kompenzačním bonusu,
která umožňuje čerpat kompenzační bonus pro společníky a jednatele
malých s.r.o. za celé období od 12.
3. 2020 do 8. 6. 2020. Zároveň byla
pod číslem 263/2020 Sb. publikována novela zákona o EET, která pro
všechny odkládá povinnost elektronicky evidovat tržby až od 1. 1. 2021.
Vzhledem k tomu, že v současné
době dochází k dynamickým změnám v rozvolňování přeshraničního
pohybu, zaktualizovali jsme pro vás
dokument s názvem Nová pravidla
pro cestování z důvodu výkonu
ekonomické činnosti najdete na
www.komora.cz.
Zdroj: HK ČR (redakčně kráceno)

zpět. Legislativní proces ještě nebyl
ukončen, zákon napravující nesmyslné zkrácení lhůty nyní čeká na
projednání v Senátu (Senátní tisk č.
268), přičemž předpokládáme, že
bude schválen.
Z Poslanecké sněmovny do Senátu vedle zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který umožní prominutí pojistného za měsíce červen
až srpen jen u malých firem (do
50 zaměstnanců), a při splnění
dalších omezujících podmínek,
míří tzv. protikrizový daňový balíček (Senátní tisk č. 267). Pro obce
přináší možnost zavést osvobození od daně z nemovitosti, v rámci
daně z příjmů možnost zpětného
uplatnění daňové ztráty do výše
30 milionů Kč (poplatník předpokládanou ztrátu za rok 2020 může
uplatnit již prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok
2019, a to provedením odhadu
ztráty). V případě silniční daně budou sníženy sazby u všech kategorií

elektrické energie

... tentokrát ze sortimentu: MASO...

109,90

INFORMUJE

Oznámení o přerušení dodávky

nákupní servis
pro vás
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V užším slova smyslu znamená kosterní svalovinu zvířat, v širším a méně běžném slova smyslu se jedná o veškeré poživatelné části těl živočichů, které si lidé
určili pro svou výživu. V každém případě kromě vegetariánů se jedná o pravidelnou součást drtivé většiny obyvatelstva. Proto je dobré vědět, že nejlevnější
chlazené kuře seženete v Albertu, křídla nabízí nejvýhodněji Billa a pro čtvrtky
se vyplatí zastavit v Lidlu, kde k tomu můžete přihodit do košíku i hovězí kostky na guláš. Oblíbená vepřová krkovice má nejnižší cenovku shodně v Albertu
a Bille, vepřová plec bez kosti pro změnu v Kauflandu a Penny marketu.
Přejeme dobrou chuť!
Průzkum byl proveden ve středu 17. června.
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OD 22. DO 28. 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 24. června. Začátek v 15:30 hodin.
ƔHISTORIE NAVIGACE, přednáška se uskuteční v sobotu 25. června ve 20:00. Přednáší Petr Scheirich, Ph.D.

Blokové îLÔWüQt
PüVWDYURFH
Internetové stránky magistrátu www.prostejov.eu informují o termínech blokového čištění, které po odložení kvůli pandemii koronaviru začíná již zítra, tj. v úterý 23. června.
úterý 23. června - blok 26
Anenská - parkoviště u sběrného dvora, Anenská - parkoviště Aquapark, cyklostezka za Aquaparkem, spojka
Krasická – Anenská včetně kruhových objezdů 2x, Drozdovice-Anenská + nové parkoviště U sv. Anny (H&Z),
spojka Krasická-Anenská cyklostezka a zeleň
čtvrtek 25. června - blok 27
Hvězda, Trávnická, Jihoslovanská, Na Příhoně, Winklerova, Sokolská, Švabinského, Rozhonova, Pražská

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Obec: Vrbátky
va důchodců a pekárny, Jiráskova, Obec: Mostkovice
Dne: 7. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 ho- Havlíčkova, Bezručova č. 1029, B. Dne: 16. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 hodin. Vypnutá oblast: jednostranně Němcové, Nerudova vč. sportovní- din. Vypnutá oblast: část obce Mostulice od č. 134 po č. 30 (vč. 292 do- ho areálu, TJ Sokol, 8. května od ul. kovice - celá lokalita chat kolem Letnímov důchodců) a dále od č. 32 po č. Tyršova po Sportovní, Třebízského ho kina, od hráze po parkoviště a po č.
119 (vč. kostela).
od č. 407 po 673, jednostranně ul. chat 1145, 1135 u yacht klubu, včetně
Obec: Kostelec na Hané
Tyršova od č. 281 po 368, ul. Spor- kina, č. 1156, občerstvení č. 834.
Dne: 8. 7. 2020 od 7:30 do 16:00 tovní vč. ZŠ, Okružní, Luční, Nová, Obec: Prostějov
hodin. Vypnutá oblast: část obce celé Sídl. Sport, Palackého vč. Mo- Dne: 17. 7. 2020 od 7:30 do 14:30
Kostelec na Hané s ulicemi: Za ragum s.r.o, Pod Kosířem, Trněnka, hodin. Vypnutá oblast: ul. JečmínHumny od č. 925 po ul. sm. Staře- Cihelna.
kova - pravá strana od č. 4 po č. 30,
chovice, Rynk od č. 424, 108 po č. Obec: Přemyslovice
Puškinova č. 17.
125, Jakubské nám. č. 1 (budova Dne: 13. 7. 2020 od 7:30 do 15:30 Obec: Prostějov
MěÚ), č. 3 (ZŠ), č. 12, Nákupní hodin. Vypnutá oblast: část obce Dne: 13. 7. 2020 od 7:30 do 15:30
středisko včetně restaurace, Tyršova od č. 44, 341 a 343 po č. 31 a kostel, hodin. Vypnutá oblast: Tylova č. 32,
od č. 28 po č. 305, garáž a ul. 8. květ- (mimo školy a č. p. 35, 36) /od koste- Tetín č. 7 a č. 4 až 16.
na, M. Ulického vč. areálu Domo- la po prostřední obchod/.
E.ON Distribuce a.s.
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LETNÍ PRÁZDNINY:
MÁTE TO ZA
JEDENÁCT!
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SLUŽBY

KOUPÍM

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

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

STĚHOVÁNÍ, vyklízení Hájek,
721 344 771. Práce různého druhu.
Sečení trávy a náletových křovin.
Stavební práce Ščuka & Bureš,
tel.: 605 410 585, 774 961 449,
mail: jos.bures@seznam.cz,
www.zednickepraceprostejov.cz
STOLÁŘSTVÍ V. Jančík.
Výr. nábytku, dřev. oblož. a pergol,
plov. podlahy. Domamyslická 104, PV.
www.stolarstvijancik.cz,
Tel.: 604 820 358

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

Dne 24. června 2020
vzpomeneme 4 roky,
kdy nás navždy opustil
pan Miroslav SELINGER
z Otinovsi.
Za tichou vzpomínku děkují dcery
Jana a Naděžda s rodinami.

Dne 24. června 2020
tomu bude 9 let,
kdy nás opustil manžel a tatínek
pan Jaroslav KOMÁREK.
Vzpomeňte s námi, děkují
manželka Alena a dcery Zuzana
a Veronika s rodinami.

Dne 25. června 2020
vzpomeneme 25 let od úmrtí
pana Zdeňka FALTÝNKA
z Prostějova.
S láskou stále vzpomínají
manželka, dcera Jolana
a syn Radek s rodinami.

Dne 21. června 2020
by se dožil 60 let
pan Jaroslav DOFFEK (Boby).
Tichou vzpomínku věnují
bratr Petr,
sestra Pavla s rodinou,
bratr Jiří s rodinou,
sestra Zdeňka.

Dne 24. června 2020
uplyne 1 rok,
co nás navždy opustila
paní Oldřiška PROKOPOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 28. června 2020
vzpomeneme 2. smutné výročí
úmrtí naší dcery
paní Moniky ADÁMKOVÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkují rodiče,
syn Honza, bratr Radim
a teta Jelínková.

Ráda bych Ti k narozeninám přála,
kytičku květů Ti dala,
za lásku děkuji každý den,
chybíš mi, maminko,
zůstala na Tebe vzpomínka jen.

20043020669

Dne 24. června 2020
vzpomeneme nedožité
80. narozeniny
paní Libuše HRDLIČKOVÉ
z Otaslavic.
S láskou vzpomíná
dcera Věra s rodinou.
Koupím tříkolku pro dospělé za přijatelnou cenu. 774 399 550

Zavzpomínejme

20061220961

16011421482

na naše
blízké!

UZÁVÌRKA
INZERCE
JE V PÁTEK
26. ÈERVNA
V 10.00 HODIN

Proměna STARÉ VANY na NOVOU.
Během jednoho dne. RENOVACE
VAN. Tel: 608 462 346
PILA OTASLAVICE nabízí tvrdé palivové dříví krácené. Cena 700 Kč/prms.
Doprava zajištěna. Tel.: 605 405 953

Vážení přátelé, prodejna IVKA,
PLUMLOVSKÁ 21, Pv, nabízí pro své
zákazníky nový sortiment obuvi I NA
VELMI PROBLÉMOVÉ NOHY. VelFINANCE
ký výběr domácí obuvi, orto. pantofle,
Rychlá půjčka 5 - 30 000 Kč, botasky s paměťovou pěnou a letní
EXPRESSCASH Peníze ještě dnes. nazouváky. POHODLÍ PRO VAŠE
Tel.: 603 218 330
NOHY. Tel.: 603 445 601
PŮJČKA PV A OKOLÍ.
NABÍZÍM opravy a servis šicích
TEL.: 776 087 428
strojů všech značek. RYCHLE A
KVALITNĚ. Tel.: 608 462 346

SEZNÁMENÍ

DARUJI

Mám hlad po lásce. 57/168/64 kg,
hledám štíhlou ženu, sportovně založe- Daruji za odvoz starý, rozkládací gauč.
nou i do společnosti. Volejte 725 320 898. Tel.: 721 881 530
72letá vdova, středoškolačka z Prostějo- Daruji za odvoz gauč. Délka 1,7 metru.
va hledá přítele. Telefon: 774 399 550
Tel.: 773 999 621
72letá vdova, hledá kamarádky z Prostějova. 606 425 313

Dne 16. června 2020
nás opustila ve věku nedožitých
34 roků
k naše dcera,
cera, sestra, vnuč
vnučka,
vnučka,
švagrová a kamarádka
slečna Michaela ČALOVÁ
z Mořic.
S naší drahou zesnulou
se rozloučíme v úterý
23. června 2020 v 12:30 hodin
ve smuteční obřadní síni
na hřbitově v Nezamyslicích.
Jménem zarmoucené rodiny
maminka s přítelem, bratr
Luděk s rodinou a bratr Dominik.
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Dne 23. června 2020
by se dožil 90 roků
pan Josef BEDNÁŘ,
oba z Čelčic.
S láskou stále vzpomíná
dcera Alena s rodinou.

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

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

Koupím staré šperky a zlomkové zlato dohoda. Tel.605138473

PRODÁM

Dne 18. června 2020
by se dožila 90 roků
paní Marie BEDNÁŘOVÁ,
ÁŘ Á
rozená Jurková
Jurková.

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

Stěhování, vyklízení.
Tel.: 775 132 134

GALERIE UMĚNÍ PROSTĚJOV,
nám. Svatopluka Čecha 2, Prostějov 796 01
Sekání trávy, prořez dřevin, úprava zah- (vchod za Zlatou bránou) vykupuje
a zdarma oceňuje veškeré obrazy
rad. www.seceni-kaceni.cz,
a starožitnosti, zlaté a stříbrné šperky.
tel.: 605 86 41 40
Neprodávejte překupníkům, ale odborníkům za nejvyšší ceny. Jindřich Skácel,
„Je dobré vědět a uložit si
tel.: 608 805 775, www.gupv.cz.
tel. číslo 777 135 540.“
PO až PÁ 10:00 – 16:00 hod.
jsme zde pro Vás 31 let.
„Tato služba je našim koníčkem.“
Otevírání dveří v případě ztráty klíče. Koupím stavební pozemek v Prostějově.
Tel: 608 709 521 Děkuji.
Otevírání zaklapnutých dveří.
Opravy vod. baterií a plyn ohřívačů,
karmy PO-35 (Mora).
Aukční ceny ihned v hotovosti zaplatíme
Tel.: 777 13 55 40, Opavský František za kvalitní obrazy 17. - 20. století, zlaté
mail: 99fab@seznam.cz
a stříbrné mince, hodiny a hodinky, zbraně, stříbrné předměty, šperky a veškeré
PILA OTASLAVICE, s.r.o.
starožitnosti. Prosíme pouze kvalitní
nabízí
a hodnotné předměty, nejlépe celé sbírky
stavební řezivo za výhodné ceny.
či pozůstalosti. Info René Simon, tel.:
Pořez kulatiny ve mzdě.
736 127 661, simonrene@seznam.cz
Sušení řeziva
palivové dříví
Vykupujeme
starý nábytek do roku
Tel.: 582 371 493, 731 471 123
1965, lampy, lustry, hodiny, hudební nástroje, staré vzduchovky i nefunkční, svářečka TRIODYN a jinou, staré motorky
Javy a celé pozůstalosti. Tel.: 702 809 319
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Dne 16. června 2020
jsme se naposledy rozloučili
ve smuteční síni na Mlýnské ulici
v Prostějově s naší manželkou
a maminkou
paní Marií SEDLÁKOVOU.
Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou
vzpomínku. Zvláštní poděkování
patří Soukromé pohřební službě
pí. Václavkové za vstřícný
a profesionální přístup
a za důstojné rozloučení.
Rodina Sedlákova.

Dne 26. června 2020
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Štefana KÚTNÉHO
z Plumlova.
S láskou vzpomíná
manželka Danuše,
děti a vnoučata.

Měl jsi nás rád, my Tebe ještě víc,
přišla zlá nemoc a Ty jsi musel odejít.
Přijď k nám aspoň ve snu,
když nemůžeš v bdění,
ať máme lepší sen než probuzení...

Dne 23. června 2020
si připomeneme 9. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan Bohuslav MICHÁLEK.
S láskou stále vzpomíná
rodina.

SMUTEÈNÍ OZNÁMENÍ
Pohřební služba Pavel Makový, Kravařova 11, tel.: 582 332 100
Pohřební služba Václavková a spol. s.r.o.,
Mlýnská 31, tel.: 582 343 883, 582 340 004
Pohřební služba FCC Prostějov,
Žižkovo náměstí 19, tel.: 582 344 073, mobil: 602 581 098

Pohřební služba Pavel Makový
Poslední rozlouèení
Ing. Antonín Tomeček 1947 Prostějov Pondělí 22. června 2020
Jiřina
Dragounová
1930
Protivanov
14.00 kostel Protivanov
Zdenka Macháčková 1934
Kostelec na Hané Středa 24. června 2020
Petr
Machač
1965
Prostějov
10.00
Obřadní
síň Brněnská 104
Jan Fadgyas 1933
Otaslavice
Yevhen Chubirka 1967
Vyškov Pátek 26. června 2020
Žofie Pořízková 1934
Prostějov Dalibor Bednář 1963 Kostelec na Hané 11.00 Obřadní síň Prostějov
Protivanov Zdeňka Výmolová 1935
Ptení
Andrej Hurajčík 1933
Prostějov Josef Marek 1943
Plumlov Jiří Horecký 1937
Prostějov
Václav Novotný 1934
Smržice Alena Pohlídalová 1943
Jarmila Spisarová 1930
Miroslava Vaňková 1922
Prostějov
Marie Pokorná 1936
Brodek u Prostějova
Čelechovice na Hané
1HMVRXMLzPH]LQ½PL

Soukromá pohřební služba Václavková a spol.
1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Marie Sedláková 1949
Oldřich Strouhal 1942
Miloslava Sedláčková 1930
Ludvík Blahoušek 1947

Prostějov
Prostějov
Prostějov
Hrubčice

Poslední rozlouèení
Středa 24. června 2020
Věra Dočkalová 1927 Čelechovice na Hané 10.15 Obřadní síň Prostějov
Adolf Rozehnal 1933 Kralice na Hané 11.45 Obřadní síň Prostějov
Pátek 26. června 2020
Zuzana Soušková 1928 Kralice na Hané 14.00 kostel Kralice na Hané

Pohřební služba FCC Prostějov
ZVÍŘATA

Muž 45 let, 175 cm hledá štíhlou ženu Kdo daruje pejska, čivavu, pudla i s výbado 47 let. Tel.: 776 877 606
vou? 606 425 313

1HMVRXMLzPH]LQ½PL
Zdeněk Mazouch 1949
Jan Pavlík 2004

Poslední rozlouèení
Vrahovice Středa 24. června 2020
Prostějov Květoslava Hejcmanová 1952 Prostějov 11.00 Obřadní síň Prostějov
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nabídka pracovních míst
REALITY

%\W'ĤP3OXPORYVNi3x byt + 2x obchod

.þ
5'3URVWČMRYSRUHN
.þ

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.

129267$9%<1$./Ëý
Volejte: 739 322 895
1DEt]tPHYêVWDYEX5'QDYODVWQtPSR]HPNX
SURYHGHQtQt]NRHQHUJHWLFNiGĜHYRVWDYEDQt]Np
FHQ\RVYČGþHQiNYDOLWDLQGLYLGXiOQtSĜtVWXS
9ROHMWH
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352./,(17<+/('È0(
VOLEJTE: 739 322 895
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3URQiMHPE\WXQHERY39
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'23258ý8-(0(
([NOX]LYQČ QDEt]tPH SURGHM E\WRYpKR GRPX 3OXPORY
VNi XO 3URVWČMRY 7ĜL E\W\
[  D [ NN  NDåGê
100m2 , dva obchodní proVWRU\ D GYĤU P 3ĤGX
VNOHS2NQDMVRXRULHQWRYDQi
do klidného dvora. SamoVWDWQpPČĜLþHHQHUJLt'ĤPMHYGREUpPXGUåRYDQpPVWDYX
0RåQRVWYMH]GXDSDUNRYiQtYHGYRĜHSURDXWD
&HQD.þ
7HO
3URGHM]DKUDG\QD3OXP
ORYVNp SĜHKUDGČ 3ORFKD
P
þWYHUFRYpKR
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G\]YDQiýXEHUQLFH3R]HPHNMHRSORFHQêXGUåRYDQê
EH] GĜHYLQ 3ĜtVWXS N SR]HPNX SR OiYFH SĜHV SRWRN
$NWXiOQČSR]HPHNVORXåLOMDNR]DKUDGDGOH~]HPQtKR
SOiQXYKRGQêSURYêVWDYEXUHNUHDþQtFKDW\1DSR]HP
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&HQD.þ

7HO
3RNXGQHQtXYHGHQRMLQDNSODWtXYãHFKLQ]HUiWĤWĜtGD
HQHUJHWLFNpQiURþQRVWL*PLPRĜiGQČQHKRVSRGiUQi

www.realitypolzer.cz

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.

20052110745

267$71Ë
Volejte: 739 322 895
=DKUDGD3OXPORYVNiSĜHKUDGD1016m2, el. na
pozemku
.þ
3URQiMHPJDUiåH]D0HFKDQLNRX .þPČVtF
Volejte: 723 335 940
3URQiMHPSR]HPHN4000m2SUĤP\VORYi]yQD &HQDGRKRGRX
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PRÁCI NABÍZÍ

Koupím byt 2+1 v OV, západní Hledám ke koupi chatu na Stražisku, Úklidová firma přijme pracovníky
nebo na Běláku. 605 011 594
na úklid. Dopolední úvazek. Vhodné
3OXPORYVNi3URVWČMRY část města. 777 602 873
pro ženy. Informace na telefonním čísle
info@realitypolzer.cz
Pronajmu byt v přízemí 1+1. Volný.
Koupím dům se zahradou.
775 605 121.
1$%Ë=Ë0(9é.83 Mobil: 732 116 877
Kauce. Tel.: 727 875 306
Úklidová firma přijme pracovníka
%<7ģ=$+2729e
Obec Bousín nabízí k pronájmu na úklid kancelářský prostor a ordinací.
Mám zájem koupit byt 1- 2+1.
2'0ċ1$Då.þ Tel. 737 827 329
obchod. Obchod je vybavený, Ranní úvazek 5 hod./denně. Vhodné
=$Ä'2+2=(1Ë³1(029,7267,.352'(-,
pronájem za zvýhodněných podmínek. pro ženy, vyhrazeno pro OZP. Informace
2FHQČQtQHPRYLWRVWtSURGČGLFWYtRG.þ
Prodám nejvyšší nabídce přízemní Podmínkou je prodej potravin a smíše- na telefonním čísle 775 605 121.
%<7<
dům 3+1 se zahradou v obci Buková, ného zboží. Kontaktní telefonní číslo
Volejte: 739 322 895
775 412 556
Tel.: 777 607 017
Úklidová firma přijme pracovníka
NN-RãWRYROV cihla
.þ
NN03XMPDQRYpOV balkon
.þ
na úklid nebytových prostor. Ranní úva'REURYVNpKRbalkon
.þ
zek 5 hod./denně. Vhodné pro muže,
3+1 Finská DV po rek.
.þ
vyhrazeno pro OZP. Informace na tele'20<
fonním čísle 775 605 121.
Volejte: 723 335 940

Volejte: 723 335 940
1+1 Plumlovská 40m2 cihla
.þLQN
2+1 Olomoucká 100m2 cihla .þYþLQN
NN2ORPRXFNi
.þLQN
3DUNVWiQt3OXPORYVNiXFHQWUDYHGYRĜH .þ
Volejte: 739 322 895
'YRĜiNRYDFLKOD
.þLQN

Pondělí 22. června 2020

Přijmeme brigádníka/nici na manuální práci v okolí Kostelce na Hané i na
doma k přivýdělku. Pro studenty nebo
důchodce. Tel.: 773 234 016

UZÁVÌRKA
ØÁDKOVÉ INZERCE

Brigáda pro studenty v Prostějově, poslední volná místa. Info: Personální
agentura, Kravařova 9, PV, 10 - 14 hod,
1. poschodí.

JE V PÁTEK 15. KVÌTNA
V 10.00 HODIN

LETNÍ PRÁZDNINY: MÁTE TO ZA JEDENÁCT!
1$,'&0',6'5+2Ą'&2.#60¦0#è'48'0'%
#542'0<#<8º*1&0ö017%'07

JAK SI PØEDPLATNÉ
OBJEDNAT:

SUHGSODWQH#YHFHUQLNSYF]

Nejčtěnější regionální periodikum
kum
chystá inovaci svého webu

POUZE

99 Kè

SĜtSDGQČWHOHIRQLFN\þL

VWDþtSRVODWHPDLOQD

UŽ BRZY!

namísto
180 Kè zaplatíte

606QDþtVOR608 960 042

20
Za pouhou dvacetikorunu
si můžete podat inzerát ,
pokud hledáte práci.
Rubrika v PROSTĚJOVSKÉM
Večerníku čeká na vás!

20061921003

22

HLEDÁTE PRÁCI?

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

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

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH MÍST
Pozice
Projektanti
Pizzaři
Vedoucí směny
Automechanici
Technici stavebního úřadu
Zdravotní sestra/bratr

Plat (Kè)
36 000 Kč
18 000-20 000 Kč
20 000-26 000 Kč
20 000-30 000 Kč
21 260-31 240 Kč
17 800 Kč

Provoz
jednosměnný
dvousměnný
jednosměnný
pružná prac. doba
pružná prac. doba
jednosměnný

Kvalifikace
ÚSV
základní+praktické
střední odborné
střední odborné
vyšší odborná
ÚSO s maturitou

Firma
Smart stavby, Vrahovice
Restaurace Pácl, Plumlov
NATURE, Držovice
AUTO – PYTELA, Pv
Statutární město Prostějov
MUDr. Zdeňka Konečná,
neurologie,Pv

HLEDÁTE BRIGÁDU?

20061910992

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

Plat (Kè)

Provoz

Kvalifikace

Firma

Číšníci/servírky
Brigádníci v administrativě

120 Kč/hod.
100 Kč/hod.

jednosměnný
pružná prac. doba

střední odborné
střední odborné

Petra Juříčková, Krasice
AGRO Haná Land, Smržice

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

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

<CFGLVGUKWP¾Uą¾FMQXQWKP\GTEKPCF -é
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24156ö,185-¦*18GéGTPÊMW\FCTOC

EXKLUSIV NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
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soutěže
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KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE


I pětadvacáté vydání letošního roku vám přináší podobu oddechové strany, při které můžete báječně relaxovat
a ještě k tomu NĚCO VYHRÁT!
Vzhledem k vysoké oblíbenosti stávajících soutěží, kterou jste jako věrní čtenáři prokazovali po celé předchozí roky, najdete
i v těchto vydáních kvintet tradičních možností. Také dnes máte za úkol rozpoznat fotografii jisté známé osobnosti veřejného
života, jež je graficky mírně "poupravena", námi zachycený objekt z města Prostějova, nechybí stále oblíbenější bádání s čísly,
ani hrátky s písmenkya pochopitelně klání nejtradičnější - křížovka. A když se na vás usměje trošku toho štěstíčka, máte šanci
získat nějaký ten bonus navíc. Proto neváhejte, luštěte, bádejte, hádejte a hlavně bavte se !
Správné odpovědi nám můžete i nadále zasílat na známou emailovou adresu SOUTEZE@VECERNIKPV.CZ,
volat na ještě známější číslo 582 333 433, případně psát SMS na 608 960 042.
Řešení nám také můžete zaslat na adresu Vápenice 19, Prostějov a to do ČTVRTKU 25. 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÷

X[JT¾NC

Bulharská
Kateřina MALÁ, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na služby.
H
HÁDEJTE,
KDO SE SKRÝVÁ POD TOUTO TVÁŘÍ...
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
Tomáš Pavelka
T
Renata SPOLENAK, Prostějov
Výherce získává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na konzumaci.
OSMISMĚRKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
BLUDIŠTĚ
Petr NOVÁK, Plumlov
Výherce získává: RODINNÁ VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč bludiště.

KDE V PROSTĚJOVĚ NAJDETE

SUDOKU
 URT¾XP÷
X[JT¾NC
3, 3, 8, 5
Stanislav PINKAVA, Prostějov
Výhercezískává: DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 400 Kč na sortiment prodejny.
SU
DO
KU

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

20052960860

KŘÍŽOVKA
URT¾XP÷
X[JT¾NC
Mikolas Josef v zámeckém parku Marta VAČKÁŘOVÁ, Prostějov
Čechy pod Kosířem.
Výherce získává: JEDNA VSTUPENKA v hodnotě 400 Kč na koncert písničkáře.

Výherce získá DÁRKOVÝ POUKAZ
YKRGQRWČ.þQDVRUWLPHQWSURGHMQ\

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

JEEP, ÚČES, ROCO, PORŠ, RAJČE, ANION, SEVA, STAV, APAČ,
ETIK, KRÁST, FERDA, PUPÍK, DOLŮ, PŘES, ČEPICE, RVÁČ, STEP,
MRTVOLY, PAPYRUS, TKÁT, KŮRKY, ASIE, MODŘ, PSANÍ, AKMOLA,
TABU, PROHRA, PRAK
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BÁDEJTE, KDO SE
S
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POD TOUTO TVÁŘÍ...
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Kdo je na fotografii? Nyní jsme zabrousili KULTURY
a graficky lehce poupravili českého hudebního skladatele, výtvarníka, vysokoškolského pedagoga a také
exkandidáta na prezidenta České republiky, který ve
středu přijede do Prostějova...
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VLADIMÍR
FRANZ
KONCERT V KOSTELE A VÝSTAVA MÁ VLAST
KDY: STØEDA 24. ÈERVNA, 16.00 A 17.00 HODIN
.'(.267(/329¹h(1©69.´©l(),/,3&29210
A OC ZLATÁ BRÁNA, DUKELSKÁ BRÁNA 25, PROSTÌJOV
Vladimír Franz přijíždí do Prostějova! Hudební skladatel, výtvarník
a vysokoškolský profesor, který
na sebe upozornil i jako kandidát
na prezidenta ČR, se zde představí v obou polohách své umělecké
činnosti. Lidé budou moci zavítat
do OC Zlatá brána na výstavu jeho
velkoformátových obrazů Má vlast
stejně jako na jeho varhanní koncert
v hlavním prostějovském kostele.
Vladimír Franz ve své tvorbě se již více
jak deset let intenzivně zabývá českou
krajinou, nelze se tedy divit, že jeho
výstava nese název Má vlast. Před dvěma lety vydal stejnojmennou knihu
obsahující kromě obrazů i jeho úvahy
či básně v próze. „Stalo se tradicí, že
jednou ročně pořádám velkou výstavu

výrazné umělecké osobnosti. Poprvé
mám však premiéru také jako pořadatel hudebního vystoupení. Koncert na
varhany v podání profesora Vladimíra
Franze bude jistě velký zážitek pro celou prostějovskou veřejnost,“ upozornil galerista Jindřich Skácel, který vše
pořádá ve spolupráci s prostějovskou
farností a OC Zlatá brána.
„Do Prostějova se těším. Byla dubnová noc na počátku osmdesátých let
minulého století, když jsem tam dojel
poprvé,“ zavzpomínal Vladimír Franz
v exkluzivním rozhovoru pro minulé vydání Večerníku, který si můžete
přečíst i teď a to na www.vecernikpv.
cz. „Zahraji skladbu z cyklu chorálních
fantazií pro varhany nazvaného Poutní místa. Tím rozumím bod, odkud je

)LOPRYÇdiva
)LOPRYÇ
divadel
delQË
QËRNÇQNR



Kino METRO 70
Školní 1, Prostějov
pondělí 22. června
17:30 V SÍTI
český dokument
20:00 DALEKÁ CESTA
československé válečné drama
úterý 23. června
14:00 NABARVENÉ PTÁČE
drama Česko/Slovensko
17:30 JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
akční fantasy komedie USA
20:00 PARAZIT
jihokorejské drama/komedie
středa 24. června
17:30 11 BAREV PTÁČETE
dokument ČR
20:00 BOURÁK
česká komedie
čtvrtek 25. června
17:30 3BOBULE
komedie ČR
20:00 KALIFORNSKÝ SEN
americké romantické hudební drama
pátek 26. června
15:30 V SÍTI: ZA ŠKOLOU
verze českého dokumentu
pro diváky do 12 let
17:30 3BOBULE
20:00 DALŠÍ JEHŇÁTKO
horor Irsko/Belgie/Polsko/USA
sobota 27. června
15:30 LASSIE SE VRACÍ
německé dobrodružné drama Německo
17:30 3BOBULE
20:00 DALŠÍ JEHŇÁTKO
neděle 28. června
10:30 LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
animovaná komedie USA/Indie/Čína/
Jižní Korea
15:30 SUPER MAZLÍČCI
animovaná komedie VB/Čína
/Německo
17:30 NA KREV
český dokument
20:00 3BOBULE

Mìstské divadlo
Prostìjov

$9»67$
$9»67$9<
9<

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

aneb, co se
kde děje…

Kino klub

Zámek Èechy p.K.

sobota 27. června
17:30 VLASTNÍCI
česko-slovenská komedie
20:00 VLASTNÍCI

sobota 27. června
10:30 PROHLÍDKY
S PRINCEZNOU
akce v zámeckých interiérech s princeznou Gabrielou

DUHA

Kulturní klub
DUHA

Špalíèek

Školní 4, Prostějov
Uprkova 18, Prostějov
do 15. srpna
do 19. července
VZPOMÍNKY NA ŽIVOT
PRŮŘEZ
TVORBOU
výstava jedinečných dokumentárních fotografií pořízených z kulturních akcí po- výstava obrazů Markéty Zlesákové
řádaných statutárním městem Prostějov
(vestibul Kulturního klubu Duha)

Zámek Prostìjov

1. poslední ročník Zimní olympijjády v Nezamyslicích
Nezamysličtí mažoreti uvádí 1. poslední Zimní olympijjády, která se bude konat 26. června od 15:55 hodin ve výšce
8 000 mm. nad mořem na Mount Nezamyslu. Na programu budou tři disciplíny: biatlon, hod berlou Mrazilkou a sjezd. Z důvodu koronavirové situace je
letos hlavním hygienikem povolena účast pouze českých výprav. Povinnou výbavou zůstává zimní oblečení a sportovní vybavení. Zajištěno bude občerstvení, zdravotní služba i půjčovna lyží. Akci žádným způsobem nedotuje Čína.

FOTBAL
sobota 27. června
9.15 Metle Cup junior (turnaj v malé
kopané, areál Sokol Otaslavice)

HASIÈI

Hanácký divadelní máj

sobota 27. června
10.00 Hasičské závody (klání pro děti
i dospělé, areál koupaliště Vřesovice)

Po celý týden bude v kině Oko v Němčicích nad Hanou probíhat postupová divadelní přehlídka Hanácký divadelní máj, která byla zahájena v neděli 21. června. Na
diváky postupně čeká dalších sedm představení, z toho tři budou určena zejména
dětem. Vše zakončí v pátek 26. června od 19:30 představením divadelních ochotníků
z Hvozdné Odpusť Natašo!

sobota 27. června
8.00 Pochod s názvem Po stopách 22. výsadkové brigády (8. ročník akce, Hamry

Repechy run
V neděli 28. června v 9:00 hodin odstartuje z parkoviště před sportovní halou DDM
Prostějov 9. ročník Repechy run. Na účastníky čeká 22 km běhu v krásné přírodě. Trasa
povede kolem Hloučely, plumlovské přehrady až do Repešského žlebu a cíle u penzionu Lada v Repechách. Jedná se o volný a neorganizovaný běh, startovné se neplatí, lidé
však mohou dobrovolně přispět na chod klubu.

sobota 27. června
17:00 ZÁHADY SVĚTLA
vernisáž výstavy česko-maďarské
fotografie Antonína Gavlase
18:00 KLAVÍRNÍ KONCERT
Barbora Dostalíková zahraje klasické,
populární i romantické melodie

Klavírní koncert na zámku
Klavírní koncert Barbory Dostalíkové se bude konat nadcházející sobotu 27. června
od 18:00 hodin v obřadní síni vysokého zámku. Zazní klasické, populární i romantické
melodie.

Zámek Konice
středa 24. června
19:00 V MOŘSKÉM VÁNKU
koncert Jiří Meca-kytara/Michaela
Meca-příčná flétna
pátek 26. června
19:00 ALKEHOL, DOGA
koncert známých skupin
neděle 28. června
15:00 JAK VONÍ ŠTĚSTÍ
zábavný pořad zpěvačky Hanky
Křížkové plný písniček, vyprávění a humoru
do 30. září
NAJDI SI SVŮJ SVĚT
výstava kreseb malířky M. Vykydalové

pátek 26. června
21:30 NÁRODNÍ TŘÍDA
české drama
sobota 27. června
21:30 ŠPINDL 2
česká komedie

akce v regionu...

sobota 27. června
16.30 FBC Playmakers Prostějov – FBC
Tatran Litovel (přátelský zápas starších
žáků, sportovní hala Kostelec na Hané)

CHÙZE

Sraz BMW ve Žraloku

Zámek Plumlov

LETNÍ KINO
MOSTKOVICE

FLORBAL

Setkání všech typů bavoráků se bude konat od pátku 26. do neděle 28. června v plumlovském autokempu Žralok. Brány kempu se účastníkům otevřou už v pátek od 9:00 hodin,
hlavní program však bude probíhat v sobotu 27. června. Od 11:00 hodin si účastníci mimo
jiné budou moci zasoutěžit v RC Trial pod taktovkou Petra Koukala, v 16:00 vozy vyrazí na
spanilou jízdu, o dvě hodiny později budou vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěží.

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

Vojáčkovo nám. 1, Prostějov
úterý 23. a čtvrtek 25. června
ZLATÁ
17:00 POZVÁNKA NA JEVIŠTĚ
netradiční prohlídka divadla
BRÁNA
čtvrtek 25. června
nám. T.G.Masaryka, Prostějov
17:00 FENOMÉN GOLEM
středa 24. června
MEZI TRADICÍ A MYSTIKOU 17:00 VLADIMÍR FRANZ:
přednáška diplomata a hebraisty
MÁ VLAST
Roberta Řeháka
(divadelní sál) výstava maleb, vernisáži předchází
koncert na varhany v Kostele Povýšení
-Muzeum a galerie svatého Kříže od 16:00 hodin

v Prostìjovì

možno dovolat se do nebe – spojení
je zkrátka snazší. Třeba si však uvědomit, že poutní místo může být rovněž
i zátkou na otvoru vedoucím přímo
do pekla,“ láká návštěvníky všestranný
všeuměl.
Vše bude koncentrováno do jednoho dne. „Zhruba hodinový koncert
se bude konat ve středu 24. června
od 16.00 hodin v kostele Povýšení sv.
Kříže v Prostějově, na něj pak ve stejný den naváže vernisáž výstavy obrazů.
Ta proběhne zhruba v 17:00 hodin ve
druhém patře obchodního centra Zlatá
brána. Výstavu zahájí profesor Ivo Barteček,“ prozradil Skácel.
Na obě akce je vstup pro veřejnost
zdarma, záštitu nad nimi převzal prostějovský primátor František Jura.

KULIÈKY
neděle 28. června
9.30 Turnaj OPEN (otevřený turnaj
pro všechny věkové kategorie, Čelčice)

MOTOSPORT
sobota 27. června
7.30 1. závod Konice (závod Rallye od
skupiny Vrchy hobby sport, Březský
vrch Konice)
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CO, KDY, KDE aneb informace a události z vašeho okolí…

LETNÍ PRÁZDNINY:
MÁTE TO ZA JEDENÁCT!
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Multikulturní centrum Mozaika
Raisova 1159, Prostějov
* v úterý 23. června od 17:00 hodin se
koná seminář s psychologem „SEXUÁLNÍ VÝCHOVA V RODINĚ“
* ve čtvrtek 25. června od 17:00 hodin
se uskuteční tvořivá dílna „ZÁVĚSNÝ
DEKORATIVNÍ BLOČEK“
Ekocentrum Iris
Husovo nám.67, Prostějov
* v pondělí 22. června od 16:00 hodin
se koná tvořivá dílna „KERAMIKA“
* ve středu 24. června od 7:45 hodin se
pořádá akce pro seniory „VYCHÁZKA
K PRAMENŮM ROMŽE A NECTAVY“. Sraz ráno v 7:45 hodin na hlavním
nádraží v Prostějově
RÙZNÉ...
Regionální pracoviště TyfloCentra Olomouc v Prostějově nadále poskytuje služby nevidomým a slabozrakým občanům
na adrese: Kostelecká 17, Prostějov.

Ve středu 25. června se od 18:00 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.

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

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).

KDE SE CO DÌJE?

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. v Prostějově, Kostelecká 17, nabízí k zapůjčení
kompenzační pomůcky, např. polohovací
lůžka, ortopedické vozíky, chodítka, WC
křesla aj. Služby jsme rozšířili i o rozvoz pomůcek. Bližší informace v kanceláři č. 106
nebo na tel. č. 588 008 095, 724 706 773

Prostějovská odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
poskytuje zrakově postiženým klientům
základní poradenství, sociálně aktivizační
služby a dopomoc v rámci dobrovolnické služby. Dále nabízí možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek a zajišťuje
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už brzy objevíte naše nové
internetové stránky www.vecernikpv.cz

99 Kè
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namísto
180 Kè zaplatíte

Číslo 25 •Ročník 24
Pondělí 22. června 2020
Naleznete
uvnitř
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LÁZNĚ ČEKAJÍ

ƔƔ Další tematická strana deklaruje, že lázeňská sezóna sice
začala se zpožděním, ale už je vše
strana 27
připraveno…

KRÁSA A SÍLA

ƔƔ Obojí nabízí fotky z každoročního
Foto: internet

Do Prostìjova míøí
vSLÄNRYÙEHN5RELQ6WDQÈN
Hned trio hráèù pak vymìnilo
RUOÉKQÉ]GR]DMHVWÔ½EÉ
pøichází i další dva hráèi

Foto: Marek Sonnevend

Marek SONNEVEND
PROSTĚJOV Top sportovní osobnosti Prostěova se po roce znovu hodily do gala, byť vinou
koronaviru místo v březnu až v červnu. Přesto slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města
Prostějova 2019 nakonec proběhlo i navzdory tříměsíčnímu zpoždění na tradičně vysoké společenské úrovni. Už 16. ročník hostilo (stejně jako loni) Národní sportovní centrum PV.

REPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍHO
VEČERA ČTĚTE NA STRANĚ 48

strana 43
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ƔƔ Ve Vrahovicích už město dokončilo nové prvky workoutového hřiště, díky kterým budou moci lidé na
konstrukci třeba ručkovat.
ƔƔ Zajímavá novinka: hokejista
Michal Popelka, který před časem
navlékal i dres Jestřábů, zamířil hrát
hokej do francouzského Nice a poprvé tak získal angažmá v zahraničí.
ƔƔ V tomto týdnu je na programu
další velký tenisový turnaj pro tuzemskou špičku. Hrát se bude ve
Starých Splavech, kde proběhne turnaj žen a mužů pod názvem Macha
Lake Open by Crystalex a O pohár
solidarity a naděje ČTS by Moneta.
Hlavními hvězdami startovního pole
budou grandslamové vítězky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou. Mezi muži bude startovat až na
Jiřího Veselého kompletní skupina
z TK Agrofert Prostějov.
ƔƔ Slavnostního nástupu 601.
skupiny speciálních sil po návratu
z Afghánistánu se zúčastnil primátor statutárního města Prostějov
František Jura. Doprovodem mu
u nástupu elitní jednotky byla senátorka Jitka Chalánková.

kalendáře vzpěraček. Ten na rok 2021
vzniká v postapo stylu. Podívejte se!
strana 32
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NÁROĎÁK MAKAL
ƔƔ Volejbalová reprezentace České
republiky zakončila soustředění
v Národním sportovním centru. Jaké
strana 46
bylo?

ŠLÁGR VEČERNÍKU - FOTBAL

DO PROSTĚJOVA

-<HµOFJPMJFP ZAVÍTAJÍ VOTROCI
PROSTĚ JOV Sdružení
historických sídel Čech,
Moravy a Slezska s účastí zástupce Asociace krajů
ČR a Národního památkového ústavu vyhlásilo
budovu Národního domu
v Prostějově Památkou roku
2019 v Olomouckém kraji!
Cena se uděluje za nejlepší
projekt a realizaci obnovy
budovy nebo souboru staveb, které mají významné
památkové, architektonické
nebo urbanistické hodnoty
a jsou nositeli specifického
charakteru. „Jsme opravdu
šťastní, že se náš zrekonstruovaný Národní dům dočkal
tohoto krajské ocenění,“
netajila radost náměstkyně
primátora Milada Sokolová.
(mik)

Z HRADCE KRÁLOVÉ

PROSTĚJOV
Královehradečtí
„Votroci“ se mohou pyšnit bohatou
prvoligovou historií, i když v posledních sedmi letech to s nimi je
jako na houpačce. Od roku 2013 se
totiž tímto klubem táhne série sestupů a opětovných postupů mezi
oběma profesionálními soutěžemi,
přičemž poslední tři sezóny se už
východočeský klub zatím marně snaží dostat se zpět
na fotbalové výsluní. A jak se zdá, značné problémy
má s tímto cílem i v aktuálním ročníku, i když ztráta
na barážové místo je pouze tříbodová. Konkurence Žižkova, pražské Dukly a snad ještě i Jihlavy je obtížná. O to více se bude výběr
kouče Frťaly snažit na Hané nějaké ty body vyždímat.
Na druhou stranu ale od podzimu už eskáčko ví, jak na Hradec
Králové zahrát. Jde jen o to využít psychické výhody, kdy na
rozdíl od favorita, který musí, může. Takže ideální pozvánka
pro prostějovské fotbalové fanoušky, kterým závěr dohrávané
sezóny servíruje jedno zvučné fotbalové klubové jméno za druhým. A to je Hradec Králové teprve předkrmem před brněnskou
Zbrojovkou...
Hrát se bude opět v neděli 28. června od 17.00 hodin v areálu SCM
Za Místním nádražím v Prostějově.
(tok)

vs.
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CLGJQP¾O÷UVM[P÷/KNCFC5QMQNQX¾

ZHQVQ/CIKUVT¾VO÷UVC2TQUV÷LQXC

Hrajte 10. kolo
dvoustrana
36-37

PODROBNÉ ZPRAVODAJSTVÍ, REPORTÁŽE
A EXKLUZIVNÍ ROZHOVORY Z PROSTŘEDÍ
ESKÁČKA NAJDETE NA STRANÁCH 39 AŽ 41
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Na scénu divadla se vrátilo LiStOVáNí
FOTOGALERIE
klikni na www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

+5$3/1Éð3(.ö
A MOHUTNÝ SMÍCH PUBLIKA
.K5V18¾0ÊRQLCNQX¾åPÆVÆOCNGJEGCUJWOQTGO*GTGEM¾FXQLKEG1WDTCOC*QNN¾GZEGNQXCNC

PROSTĚJOV Nehezké a v dnešní společnosti všudypřítomné
téma přinesl pátý díl LiStOVáNí. Na programu totiž byla knížka
Špeky od autora Červeného trpaslíka Roba Granta. A i když se
jednalo o vážnou věc, koneckonců jedna z hrdinek díla zvažovala sebevraždu, lidé nakonec vesměs odcházeli s úsměvem
od ucha k uchu. Hodinové vystouopení totiž v přednáškovém
sále Národního domu pojali i při vážnosti témat Pavel Oubram
a Věra Hollá neskutečně zábavně.
Diváci měli možnost obdivovat jednak
samo dílo, druhak ale výkony herců, ti
se museli během LiStOVáNí vžít do
celé řady rolí. To vše bez rekvizit, pou-

ze s knížkou Špeky. Například Pavel
Oubram si vyzkoušel roli sociologa,
výživového poradce, starostlivého
otce, ještě starostlivější matky, hu-

EXKLUZIVNÍ
reporáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ
dební celebrity a kuchaře Grenwilla.
„Já mám samozřejmě nejradši právě
Grenwilla. Protože to je cholerický
tlouštík a je radost ho hrát,“ usmíval se
po představení Oubram.

Celá hra se pak točí kolem vnímání
vlastního těla a tloušťky. V hlavních
rolích tak nemohl chybět mohutnější kuchař, anorektická slečna,
ale také člověk, který obhajuje koncept fitfarem měnících se však po
návštěvě v děsivé místo, ne nepodobné věznici. Herci vše odehráli
s gustem, dokázali se dobře vpravit
do rolí. A lidem od začátku cukaly
koutky. „Mě to baví kompletně celé.
Třeba ty části, kdy jsem s Grenwil-

lem a přihrávám mu. Ale každá
role má své kouzlo, je to zajímavé,
poznamenala Věra Hollá, pro kterou to byla premiéra. „Byla tam
i nervozita, vždyť jsem tam měla
přeřeky,“ vyjádřila se.
Nakonec mohli být v divadle
spokojeni. A to jak s úrovní představení, tak s obecenstvem. „Byli
jsme nesmírně spokojeni s obecenstvem, byl to pěkný večer.
Diváci pak také přišli osobně,

Foto: Michal Sobecký

že se hodně těšili. Byli zkrátka
naladění na divadlo,“ uvedla ředitelka divadla Jana Maršálková.
Paradoxně mohla do určité míry
pomoci také koronavirová krize.
„Bezprostřední kontakt mezi publikem a herci se zkrátka nahradit
nedá,“ poznamenala Maršálková
k LiStOVáNí.
Další je naplánované na
31. srpen, tentokrát to bude kniha
Bitevní pole od Jérome Colina.

Point chystá novou inscenaci
7HQWRNUiWQDPRWLYVODYQpKRÿHVNpKRUHæLVpUD

2061211963

PROSTĚJOV Prostějovské Divadlo Point je vždycky jistota dobré zábavy a nápaditého ztvárnění her, především pak komedií.
Představení jako Baskervillská bestie nebo Testosteron už jsou
klasikami repertoáru tohoto divadla. Brzy k nim má ale přibýt
další kousek. Jak informoval Facebook divadla, Poinťáci už zkouší novou hru. Novou doslova, jedná se o dílo, které rozhodně ještě
není zapadané prachem.
Jak vlastně Point ke hře přišel? „Petr
Michal SOBECKÝ
Kolečko nám dal možnost ji zinsce„Hra je v režii Kuby Hindricha, dra- novat, bylo to takové kamarádské
maturgem je Víťa Lužný. Hra je pak gesto. A nic po nás nechtěl, přenechal
od současného autora Petra Ko- nám ji zadarmo,“ usmál se Procházka.
lečka, který je známý třeba tím, že Dílo označil za poměrně drsnou koz jeho dílny pochází například seriály medii, zatím však nechtěl uveřejnit
Okresní přeboru nebo Most,“ pro- název komedie. „Určitě ji uvedeme
zradil ředitel divadla Aleš Procházka. až na podzim. Ještě potřebujeme na

zjistili
jsme

&KXCFNQ2QKPVRąKRTCXWLGPQXQWJTW,GLÊOFTCOCVWTIGOLG8ÊV÷\UNCX.WåPÚ PC
UPÊOMWWRTQUVąGF 
Foto: Michal Sobecký

její nácvik čas,“ vyjádřil se principál.
Navíc nejmladší divadelníci, kteří
jsou taktéž součástí Pointu, nezůstávají pozadu. „Těšíme se na to, co
nazkouší náš divadelní potěr, naši

pointíci. Už nyní prozradím, že to
bude až duchařská komedie,“ informoval s úsměvem Aleš Procházka
o činnosti divadla, které nyní sídlí na
Husově náměstí v budově školy.

Obnovená premiéra! Vrací se kino v Malém Hradisku

EX

„Pokud bychom nasadili ceny běžné v multikině, nikdo nepřijde. Popravdě ani nečekáme a nechceme
na téhle novince vydělávat. Budeme rádi, když skončíme na nule,“
poznamenal Marian Fiedler s tím,
PROSTĚJOVSKO Pro milov- že i zapůjčení jednotlivých filmů
níky filmů mají nově v Malém a provoz něco stojí.
Hradisku dobrou zprávu. PoV Mostkovicích
kud doteď museli za zážitky do
kina dojíždět, nyní už to nebude
WŐLILOP\]DYtNHQG
nutné! Obec totiž obnovila pro-WNVWTPÊFčOX/CNÆO*TCFKUMWUGXTCEÊMVTCFK
mítání v kulturním domě. Po- Pátečním večerem bude provázet
EK#QR÷VPCDÊFPGHKNOQX¾RąGFUVCXGPÊ
čínaje minulým pátkem se v ne- další snímek v letním kině v MostFoto: Michal Sobecký
pravidelných intervalech budou kovicích. Tentokrát se diváci
Páteční večer by měl patřit letnímu
znovu promítat filmy, a to klidně mohou těšit na Hynka Čermáka
až pro dvě stě lidí. Promítání za- v hlavní roli ve filmu Národní tří- klasických 80 korun a páteční pro- kinu také v Otaslavicích v areálu
koupaliště. Promítat by se měl film
čalo českou komedií Přes prsty. da. V sobotu pak zase na komedii mítání bude dětem nepřípustné.
Mamma Mia 2, který byl v plánu již
Do nové technologie obec dala 160 Špindl 2, v neděli se bude pokračoÅ/HWŁiN´EXGH
minulý týden. Kvůli počasí ale byla
000 korun, z toho zhruba třetinu vat filmem Zdeňka Trošky Zakleakce přeložena na tento pátek od
získala z peněz Olomouckého kra- té pírko. Všechny tři filmy budou
i
v
Otaslavicích
jednadvaceti hodin.
(sob)
začínat
o
půl
desáté.
Vstupné
bude
je. „Jde mi hlavně o to, aby se lidé
scházeli i jinde než v obchodě nebo
na poště. Aby netrčeli pořád jen
na internetu,“ poznamenal k tomu
starosta obce Marian Fiedler. Zároveň tak navázal na tradici, která
už v obci historicky byla, do akce se
rovněž vrátil někdejší promítač.
Starosta rovněž Večerníku prozradil, jak si provoz kina představuje:
„Budeme promítat nárazově, jak
bude možnost. Chceme zde také
představení pro děti ze škol stejně
tak pro seniory. A je možné se taky
domluvit s nějakým spolkem, který
by něco chtěl promítat,“ vzkazuje.
Běžné vstupné odhadl na částku
okolo 70 až 80 korun.

Koncert v Konici

již ve středu

KONICE - Středa 24. června od 19.00
hodin bude v konickém zámku patřit
Jiřímu a Michaele Mecovým. Se hrou
na kytaru a příčnou flétnu se představí v rámci koncertu s názvem V mořském vánku.

Akci připravil Klub přátel hudby Konice a Městské kulturní středisko Konice.
Vstupné 120 korun pro dospělé, 100 pro
abonenty a poloviční pro studenty a ZTP
bude k dispozici i na místě. Žáci základní
umělecké školy mají vstup zdarma. (jaf)

20061610967

20060510928
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Šest z deseti
oslovených
WƌŽƐƚĢũŽǀĂŶƽŵĄsvé
oblíbenĠůĄǌŶĢ͕ŬĂŵ
ũĞǌĚşŶĂǀǉůĞƚēŝŶĂ
pobyt.
vzorek: 20ϬƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƽ
starších 15 let
realizace: ƐŽĐŝĄůŶşƐşƚĢ

Dlouhá pauza,
dlouhé čekání. Po koronavirové pauze jsou však
lázně zpět. A znovu nabízí
nejen procedury, ale i tolik
potřebnou relaxaci pro své
klienty. O zdraví, o to zde
přeci jde především – o fyzické i o psychické. Přitom
o České republice by se
bez nadsázky dalo mluvit
jako o zemi lázní. Vezměte
si jen, kolik jich je známých
v Evropě: Karlovy Vary,
Mariánské lázně či Teplice
nad Bečvou jsou jen některými z nich. Co tedy od
lázeňského pobytu čekat
a na co se těšit? A hlavně
kam do lázní v okolí můžete
zajet? Výběr je velký, a proto je fajn si některé nejlepší
z možností představit. Právě
od toho je tu tematická strana Večerníku
Texty připravil:
Michal Sobecký

Na Moravě je jich také dost
Janské lázně, Karlovy Vary, Františkovy nebo Mariánské lázně.
Zejména česká lázeňská města
patří k těm oblíbeným a vyhlášeným. Na Moravu jako by se tak
trochu zapomnělo. Ale pozor,
i zde je spousta lázeňských měst
a obcí, které mají rozhodně co
nabídnout. A to pro ty, kteří trpí
různými zdravotními neduhy. Ale
zároveň pro ty, kteří chtějí nejen
zažít procedury, ale také si užít
společenského a kulturního života. Přitom nemusíte daleko z Prostějova!

/i]QĚ
Slatinice
Klid a zase klid. To může být krédo
slatinického komplexu. Jedny z nejmenších lázní v České republice se
vyznačují jednak klidnějším prostředním, zároveň ale také pěknou

okolní přírodou a možnostmi k vycházkám, o které se stará zejména
blízkost Velkého Kosíře. Nabízí
dále léčení problémů s oběhovým
systémem či pohybovým ústrojím,
s onkologickými a kožními problémy i řadu jednotlivých procedur,
například masáže, saunu či koupele
včetně sirných, které jsou založené
na zdejších, unikátních minerálních
pramenech. Když k tomu všemu
člověk připočte dobré autobusové a vlakové spojení do Prostějova
a Olomouce, je na světě skvělé místo
pro návštěvu.

Jsou rovněž považovány za lázně
s nejčistším vzduchem v České republice, což ostatně lázně velmi rády
připomínají. A na co kromě turistiky
a čistého vzduchu lákají? Na nádherné historické lázeňské domy. Ale
také na léčbu pohybového ústrojí
nebo dýchacích potíží. Jste pak diabetik nebo onkologický pacient?
I na vás lázně myslí.

/XKDÿRYLFH
Právě Luhačovice jsou asi nejznámějším a nejoblíbenějším moravským lázeňským městem. I ony
nabízí pěkné přírodní prostředí,
ovšem s méně náročnými procházkami a výlety. Stejně jako Karlova
studánka se chlubí řadou například
hudebních akcí i krásnou architekturou, vždyť kdo by neznal třeba mistra Jurkoviče? Luhačovice už jsou
ale větší a odpovídá tomu i nabídka.

Karlova
Studánka

Kromě Luhačovic je tato obec asi
nejznámějšími lázněmi na Moravě.
K vyhledávanému cíli ji nepředurčuje velikost, ale hlavně poloha, nachází se přímo pod nejvyššími vrcholy
Jeseníků, uprostřed hlubokých lesů.

7HSOLFHQDG
%HÿYRX

Léčbu srdce, lupénky nebo křečových žil, specializace těchto lázní
je veliká. Teplice nad Bečvou jsou
zajímavé celou řadou skutečností,
třeba atmosférou. Zkrátka tam dýchá první republika, z jejíhož období
pochází část lázeňských domů. Zaujme pak také řada programů, často
se slevou nebo v rámci slevových
balíčků. Zpět ale k místopisu. Teplice nejenže stavebně navazují na vcelku pěkné město Hranice, nicméně
i okolí nabízí mnohé. Lázeňští hosté
nepochybně uvítají návštěvu

.¾\P÷5MCNMCRQMQTQPCXKTWPCDÊTCLÊFTWJÚFGEJ
Lázně, to nemusí být pouze velké
město plné ruchu, kaváren a velkolepých společenských akcí s obřími kolonádami, ale také klidné
místo, které na klienta působí
nejen procedurami. Do druhé kategorie bezesporu patří Skalka.
Ves s necelými třemi sty obyvateli je jedinou lázeňskou obcí na
Prostějovsku a také jednou z nejmenších v celé České republice.
Přesto mají lázně co nabídnout.
Kromě léčivých pramenů jsou to
například olejová konopná koupel nebo rašelinový zábal. Skalku
však stejně jako další podobná zařízení poznamenal koronavirus.
Jak tedy vypadá život malých lázní
nyní? To v exkluzivním rozhovoru prozradila ředitelka zařízení
Věra Hyžďálová.

„Samozřejmě jsme museli kompletně zavřít, nicméně otevřeno už nyní
opět máme a můžu říct, že se lidé
vracejí. Dokonce se stalo, že jsme
dlouho dopředu na procedury zamluvení.“
yy Je otevřená i lázeňská restaurace?
„Ne, restaurace je kompletně otevřená. Je zde také nový provozovatel.
Restaurace pak nabízí klientům lázní
snídaně a večeře, normálně se zde
vaří.“
yy Lázně se chlubí novou masážní kabinou. Co dále u vás hosté
najdou nového?
„Tak každoročně se snažíme například přidat jednu dvě nové procedury nebo třeba oddechové místo
– jedno nové u nás aktuálně také je.
Lidé ho určitě ocení.“
yy Skalka patří k nejmenším lázyy Lázně musely být nějakou ním v České republice. Co může
dobu zavřené. Jak rychle se do taková víska oproti městům, jako
nich vrátil život? A jak tato situace jsou například Karlovy Vary či
lázně postihla?
Mariánské lázně, nabídnout?

20061910994

20061910996

Klienti tak mohou přebývat nejen
v lázeňském domě, ale také v penzionu nebo ve vile – pro děti je tam
i dětská léčebna. Lázně se pak opět
specializují hned na několik diagnóz
od oběhového ústrojí po nervové
problémy.

„Hlavně rodinné prostředí a také ticho. Skalka je malebnou obcí, je zde
navíc mnoho míst, kam si zajít na
procházku. Přitom nabízíme velmi
kvalitní ubytování a služby. Pokud
tedy někdo hledá spíše tišší pobyt, určitě bych doporučila Skalku.“ (úsměv)
yy Lázně také nabízí řadu pramenů, o nichž se říká, že mají unikátní složení. Který z nich je podle
vás, řekněme, nejoblíbenější?
„No, to je těžké říci, samozřejmě je to
těžké posoudit – prameny jsou volně přístupné. Navíc každý má trochu
jiné účinky. Nicméně zájem o ně je
celkově velký, každý den si sem pro
vodu přijdou desítky, ne-li stovky
lidí. Ti, co vyhledávají léčivé prameny, dají samozřejmě přednost Konstantinovi a Metodějovi – tedy pramenům, které jsou oficiálně vedené
jako léčivé. Zájem je ale o všechny.
A to nejen kvůli léčivé síle, hodně lidí
si třeba rádo z této vody dělá kávu.
Zkuste to, má zajímavou, nezvyklou
chuť a bohatou pěnu!“

20061911010

Máte ŽďůşďĞŶĠůĄǌŶĢ?
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Dosavadní Petrášův pobočník Lukáš
Sťahuliak hned po brzy utnutých ligo-

ASISTENT TRENÉRA

B Y L I J S Mmístě
E
Na tomto stěžejním
není absoU TOHO
lutně žádný důvod ke změně. Lubomír Petráš je ve službách hanáckého
klubu od léta 2008, dlouhých deset let
dělal Čadovi (a chvíli i Peteru Gogovi)
věrně kvalitního asistenta. Aby v roce
2018 omlazený kolektiv sám převzal
a v obou posledních sezónách z něj
úspěšně vymačkal maximum. Loni to
znamenalo stříbra v UNIQA extralize
i Českém poháru, letos v předčasně
ukončených bojích dvě čtvrtá místa
z tuzemských soutěží. Podstatné je, že
sám Luboš má chuť pokračovat, tím
pádem se mančaft dál může opírat
o jeho komplexní schopnosti.

vých bitvách prozradil, že společně se
svou životní partnerkou a blokařkou
Nikolou Stümpelovou odchází do rivalského UP Olomouc, kde se stane
jedním z lodivodů mládeže. Asistenta tedy vedení VK hledá, podle všeho
už je blízko ideálnímu řešení, novým
STATISTIK
asistentem by se mohl stát Jakub Krčmař dělající dosud v oddílu statistika. Odborníkem přes zápasová čísla by
měl každopádně zůstat Jakub KrčPokud na tuto nabídku kývne.
mař. Pokud vezme práci asistenta
kouče, bude zároveň dělat i statisLÉKAØ
tika, byť je takový „dvojboj“ hodně
Pavel Navrátil, to je služebně nejstarší náročný. V opačném případě setrvá
člen realizačního týmu a jeho stabilní alespoň u statistického stolku.
jistota. Jeden ze zakladatelů vékáčka
sice v posledních letech zároveň dělal
FYZIOTERAPEUT
či stále dělá doktora i basketbalistům
BK Olomoucko, fotbalistům Sigmy Prostějovský oddíl externě spolupraOlomouc či fotbalovým reprezen- cuje v případě potřeby hned s někotacím mládežnických dívek ČR, leč lika vyhlášenými odborníky v oblasti
vedle toho stále zůstává věrný také různých lékařských oborů. Fyzioteprostějovským bojovnicím pod vyso- rapii zdejších plejerek přitom má již
od léta 2014 na starost David Lisický,
kou sítí. Což by mělo nadále platit.

jenž na tuhle dráhu přešel coby dlou- palcem peněžní toky klubu. A předhodobě špičkový kanoista – sjezdař seda správní rady Petr Chytil jako
na divoké vodě a raftař.
vše zastřešující nejvyšší šéf, současně
vrcholný představitel marketingové
agentury TK PLUS coby majitele.
MANAGEMENT
V takovém složení má vedení VK
Po loňském odchodu Petera Gogy Prostějov nadále řídit oddílové dění.
se zformoval do stávající a dobře
fungující podoby. Sportovní ředitel
STATISTIK
Miroslav Čada jakožto hlava celého
managementu s odbornými zna- Odborníkem přes zápasová čísla by
lostmi, obrovskými zkušenostmi měl každopádně zůstat Jakub Krči hromadou kontaktů. Sportovně mař. Pokud vezme práci asistenta
technický manažer Ondřej Hubáček kouče, bude zároveň dělat i statiscoby spolehlivý člověk na adminis- tika, byť je takový „dvojboj“ hodně
trativu a provozní záležitosti. Eko- náročný. V opačném případě setrvá
nomka Hana Trnavská mající pod alespoň u statistického stolku.

KONICE Alois Křupka nepatří pravidelně k úplně nejstarším účastníkům oblíbené akce Konické štrapáce.
Je ale bezesporu jedním z těch, kteří
toho hodně podstoupili, aby se vůbec mohli postavit na start. Prodělal
totiž těžkou mrtvici. „Probral jsem se
jednou po operaci z narkózy, bylo to
v Olomouci. A z půlky jsem byl prakticky ochrnutý,“ vzpomíná muž, který je nejen symbolem celoživotního
sportovce, ale také člověka, který se
umí s nepříjemným osudem poprat.
Přestože mu tedy podle jeho vlastních slov hrozilo, že většinu zbytku
života proleží, cvičením a rehabilitacemi se mohl aspoň částečně vrátit ke

sportu. A i nyní na prahu sedmdesát- sí, když bude pěkně, tak si to prodloužím
ky si tak dává do těla víc než leckterý třeba na šedesát.“
ƔƔPrý jste ale i v sedmašedesáti hodsoučasný třicátník.
ně aktivní sportovec, nejezdíte jen na
Michal SOBECKÝ
kole.
ƔƔ Absolvoval jste „štrapáce“ vždyc- „Snažím se pohybovat, protože jsem
ky na kole?
napůl po mrtvici, tak aby člověk neležel
„Ano, jel jsem vždy. A letos je to snad už nebo neseděl doma. Musí se tedy snapo patnácté, i když nesleduji to přesně. žit. Takže i plavu, hodně jezdím na kole
A nezapisuji si to.“ (směje se)
a dříve jsem taky za Konici hrál fotbal. Po
ƔƔNeděláte si čárky?
mrtvici to nejde.“
„Ne, vážně ne. Dělal jsem si, ale pak jsem ƔƔ Znáte dobře Konicko, kam byste
si taky řekl, že to nikoho nezajímá. Tak tedy doporučil zajet na kole?
jsem to vyhodil.“
„Dobrá trasa je na kyselku, tam jsou lesní
ƔƔ Jak dlouhou trasu jste si tentokrát cesty a asfalt, dále na Dzbel bych dopovybral?
ručil jet a poté na Skřípov. Tam jsou as„Teď pojedu čtyřicet. A pak podle poča- faltky mezi lukama. Nikoho tam nepo-

„Netrénovat, tak dnes jen ležím,“ ví muž

tkáte, stejně tak na Brodek u Konice. Je
tu hodně míst.“
ƔƔJen je znát...
„Ano, dobré je mít průvodce, co to zde

dobře zná. Nebo taky na Suchý, což je
pětadvacet kilometrů. Sice hodně do
kopce, ale zase je tam rybník. Může si
tam odpočinout. A zase jet zpět.“

5RQTVQXGEV÷NGOKFWwÊ#NGVCMÆ
X[VTXCNGE 6Q LG #NQKU -ąWRMC
LGFGP\RTCXKFGNPÚEJ×éCUVPÊMč
-QPKEMÚEJwVTCR¾EÊ
Foto: Michal Sobecký

NYMBURK, PROSTĚJOV Výbor- dvou utkání základní skupiny a tím udolaly duo Kolderová, Knoblocho- suverénním vítězkám Hermannové
ným způsobem si vedly dvě hráčky postoupily do osmifinále, ve kterém vá 2:1. Čtvrtfinále proti pozdějším a Nausch Slukové už sice bylo nad
VK Prostějov na třetím turnaji elitní Tipsport Beach Series žen 2020
7,363257%($&+6(5,(6l(1s1<0%85.
v plážovém volejbalu. Opět špičkoVýsledky – kvalifikace: Baláková, Faltínová – Fixová, Selicharová 2:1 (-16, 18, 7), Baláková, Faltínová – Šťastná,
vě obsazené klání tentokrát hostil
Adamčíková 0:2 (-19, -16), Baláková, Faltínová – Hynková, Skopová 2:0 (13, 5). Základní skupina A: BenedikNymburk a obě zástupkyně hanác- tová, Kuníková – Frommová, Tučková 2:1 (19, -19, 6), Benediktová, Kuníková – Hermannová, Sluková 0:2 (-4,
kého klubu se tam prosadily mezi -8). Základní skupina F: Baláková, Faltínová – Šeredová, Lorenzová 2:0 (19, 19), Baláková, Faltínová – Resoužší tuzemskou špičku.
vá, Břínková 0:2 (-16, -21). Play-off – 1. kolo: Baláková, Faltínová – Kolderová, Knoblochová 2:1 (16, -19, 8),
Tereza Baláková ve dvojici s ost- Benediktová, Kuníková – Šulcová, Honzovičová 0:2 (-16, -8). Čtvrtfinále: Baláková, Faltínová – Hermannová,
ravskou Klárou Faltínovou se do Sluková 0:2 (-17, -7).
hlavní soutěže musely prokousat Konečné pořadí: 1. Hermannová, Sluková, 2. Kubíčková, Kvapilová, 3. Štochlová, Maixnerová, 4. Kulhánková,
přes tři duely kvalifikace, což se jim Pospíšilová, 5. Baláková, Faltínová a Řeháčková, Kalhousová a Dunárová, Pluhařová a Šulcová, Honzovičová, 9.
podařilo. Následně vyhrály jedno ze Benediktová, Kuníková atd.

jejich síly, přesto během úvodního
setu statečně vzdorovaly a konečné
páté místo je super výsledek!
Hodně dobře dopadla i Adéla Benediktová v páru s brněnskou Kateřinou
Kuníkovou. V základní grupě znovu
narazily na zmíněné top reprezentantky ČR Hermannovou a Nausch Slukovou, ovšem druhý mač dokázaly zvládnout proti deblu Frommová, Tučková.
Následné vypadnutí v prvním kole
play-off s Šulcovou a Honzovičovou
znamenalo dělenou devátou příčku.
(son)

Baláková tentokrát pátá a Benediktová devátá!

Koncert známé country kapely skutečně nic neohrozilo. Už před patnáctou hodinou, kdy vystoupení začalo,
se v zámeckém parku sešly zhruba
dvě stovky diváků. Přestože bylo stále
pod mrakem a tu a tam nějaká ta kapka z nebe spadla, kapelník Poutníků
předstoupil na jevišti před publikum
a vysvětlil, proč přijeli zahrát do Konice právě v tento den. „Naší kapele je už

Michal
KADLEC

původní
reportáž
pro Večerník

KONICE Na úplný závěr oslav
50. výročí povýšení Konice na
město vystoupila v místním zámeckém parku fenomenální brněnská country kapela Poutníci.
Organizátoři v pátek zrušili kvůli
stálému dešti koncert rockových
kapel, v případě Poutníků si už
ale byli naprosto jisti, že nedělní
představení kapky deště nezhatí.
„Poutníci budou,“ hlásil Večerníku
už před nedělním polednem
Tomáš Vrba, ředitel Městského
kulturního střediska Konice.

ní sezónu s číslem 50. Za těch padesát
roků se v kapele vystřídala řada muzikantů, z nichž někteří patřili a patří
mezi to nejlepší, co český bluegrass
mohl a může nabídnout, Robert Křesťan, Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo
Jan Máca.
Současná sestava hraje ve stejném
obsazení již 11 let. Na banjo a dobro
je to Peter Mečiar, na mandolínu hraje Jan Máca a kytaristou a zpěvákem
je Jakub Bílý. A pak již zmiňovaný Jiří
Pola.

Poutníci se na koncertě v Konici představili písněmi z celého průřezu svého
trvání, zazpívali ale i některé novinky,
z nichž je sestavené poslední jejich CD
s názvem Stíny na střechách. „Jsme rádi,
že jsme vám kápli do noty,“ pochvaloval
si aplaus diváků po prvních country hitech kapelník Poutníků Jiří Pola.

Nejen z vystoupení Poutníků měl velkou radost ředitel Městského kulturního střediska. „Celou neděli jsme sledovali radar a modlili se, aby nám alespoň
dneska vyšlo počasí a koncert Poutníků se mohl uskutečnit stejně jako další
nedělní doprovodný program oslav
padesátého výročí povýšení Konice

na město. A proč právě Poutníci? Tato
volba byla jednoznačná. Jednak je to
legendární česká country kapela a chtěli jsme ji tady prostě mít. A pak máme
společných těch padesát let,“ usmíval se
spokojeně Tomáš Vrba. Jak ještě dodal,
odložený koncert rockových legend se
uskuteční v pátek 3. července.

2ąK X[UVQWRGPÊ NGIGPF¾TPÊ EQWPVT[
MCRGN[ 2QWVPÊEK RCPQXCNC X MQPKE
MÆO \¾OGEMÆO RCTMW RQJQFQX¾
CVOQUHÆTC 2x foto: Michal Kadlec

„Taky je nám padesát,“ předeslal kapelník Jiří Pola

taky padesát stejně jako městu Konici!
Když se podíváte na některé naše mladší členy, neuvěříte, že máme na krku padesátou sezónu hraní a zpívání. Když
se ale podíváte na mě, zase si řeknete,
že mi bylo padesát před padesáti lety,“
rozesmál diváky Jiří Pola, zpěvák, kapelník a kontrabasista Poutníků. Právě on
je skutečně služebně nejstarším členem
tohoto country souboru, s Poutníky už
vystupuje 40 let.
Hudební skupina Poutníci začala
v roce 2020 skutečně už svou jubilej-

Naprosto standardním způsobem a bez
jakýchkoliv zádrhelů byla odehrána
dlouhodobá část UNIQA extraligy žen
ČR, osm nejlepších družstev tabulky
po nadstavbě se normálně chystalo na
play-off. Včetně Hanaček, jež coby čtvrté v pořadí měly během čtvrtfinálové
série narazit na pátou Ostravu.
Pak to ale přišlo. Týden před plánovaným startem vyřazovacích bojů se

Marek
SONNEVEND

pro Večerník

MÁTE
TO ZA
PŮVODNÍ
zprravodajství
JEDENÁCT!

začalo zjišťovat, že i do České republiky vtrhla ve větší míře nová nákaza.
Každým dalším dnem se zpřísňovala
opatření nařízená vládou, tudíž vše
nejprve vypadalo tak, že se hrát sice
bude, ovšem bez diváků. Ve čtvrtek
12. března však všechny podobné naděje padly.
Vzhledem k šířící se epidemii došlo k uzavření veškerých sportovních zařízení, v platnost vešel zákaz
shromažďování většího počtu osob
a vyhlášený stav nouze dával tušit, že
dokončit extraligové bitvy nebude
reálné. Další vývoj zdravotní situace
tuhle hrozbu brzy potvrdil, když vedení Českého volejbalového svazu
nemohlo jinak, než rozjetý ročník

všech tuzemských soutěží bez náhrady utnout.
„Poslední klasický trénink jsme měli
ve středu. O den později vešel v platnost nouzový stav, načež se k nám
postupně dostaly informace, že to
s velkou pravděpodobností přinese
předčasné ukončení sezóny. Na čtvrteční odpoledne naplánovaný trénink
tak už neproběhl, na hale Sportcentra
DDM začínali dodržovat nařízené
uzavření sportovišť. S holkama i realizačním týmem jsme místo toho zašli posedět do restaurace, než je taky
zavřeli, a společně rozebrali jak celou
sezónu, tak samozřejmě současnou
situaci. Bylo to příjemné uzavření
soutěžního ročníku za velice nezvyk-

-QPEGOFWDPCO÷NQXTEJQNKVGZVTCNKIQXÆRNC[QHHOÊUVQVQJQ\CéCN[RTQUV÷LQXUMÆ
XQNGLDCNKUVM[\PQXWVTÆPQXCVRQMQTQPCXKTQXÆRąGUV¾XEG Foto: Marek Sonnevend

lých okolností,“ popisoval průběh
mimořádného období kouč vékáčka
Lubomír Petráš.
„S holkama jsme se shodli, že je to fakt
hodně, hodně, hodně divný pocit. Snažíte se normálně fungovat, trénovat
a směřovat přípravu ke čtvrtfinále, pak
je rázem v jednu chvíli všechno sportovní snažení pryč. Nikdo z nás zatím
nic takového nezažil, až doteď jsme
měli štěstí na stabilní život bez zásadních problémů. Samozřejmě všichni
vnímáme, jaká teď panuje situace a že
je opravdu vážná i výjimečná. Proto
musíme razantní opatření akceptovat
a respektovat, na prvním místě je zdraví. Zvyknout si na ty náhlé změny včetně toho, že jsme jako sportovci přišli

o vrchol soutěže, však asi chce trochu
času,“ vyjadřoval Petráš příval zbrusu
nových zkušeností.
Rovněž kapitánka mančaftu byla z celého dění doslova paf. „V ten čtvrtek
12. března jsme odpoledne normálně přišly na trénink a zjistily, že právě
uzavírají halu, tudíž žádná příprava už
nebude. A vzápětí se objevila informace, že s velkou pravděpodobností
předčasně končí celá extraliga a už se
v letošní sezóně vůbec nebude hrát.
Nejdřív jsme nevěděly, co máme dělat,
potom jsme si šly sednout do restaurace. A vzhledem k okolnostem se z toho
posezení vlastně stala taková rozlučka.
Všechny jsme byly vyjukané, žádná
pořádně nevěděla, co nás čeká. Ale

=8h9ODGLPÉUD$PEURVH3URVWÈMRY

PROSTĚJOV Ačkoliv byl soutěžní ročník 2019/20 vinou nástupu koronavirové epidemie předčasně ukončen a nedohrán, volejbalistkám VK Prostějov i tak přinesl spoustu
jedinečných momentů. V našem cyklu se týden co týden ohlížíme za jedním z TOP
okamžiků, které nás nejvíc zaujaly. Dnes se dostáváme na úplný závěr minulé sezóny,
který naprosto nečekaně přišel o šest týdnů dříve, než původně měl.

Zastavení desáté a poslední:
MDNQHMHQSURVWÈMRYVNÙPzHQ½P
]SÕVRELOvRNEOHVNRYÙvDFKPDW
MPÅQHPFRYLG
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Prostějov (son) - Po několika
Dočkáte
za párk tématu
dnů...
týdnech
se se
opětuž
vracíme
postupné tvorby hráčských kádrů
v jednotlivých klubech UNIQA
extraligy volejbalistek ČR shrnutím přestupů za uplynulou dobu.
Další dva úlovky hlásí Olymp Praha, byť tentokrát nejde o žádné
hvězdy. Do PVK přichází univerzálka Michaela Brichtová z Hlincovky a smečařka Šárka Boušková
z Českých Budějovic, v obou případech jde o mladé plejerky. Žádnou
novou posilu zatím nemá Volejbal
Přerov, ale přesto ohlásil aspoň
setrvání blokařky Anny Přibylové,
která mezi Zubřice zamířila v zimě
z Šelem Brno a teď si své hanácké
angažmá dál prodlouží. Dres znovu mění jedna z největších českých
hvězd ženské kategorie, reprezentační smečařka Helena Havelková.
Definitivně totiž ukončila angažmá v ruském Dynamu Moskva
a vrátila se do Itálie, konkrétně do
Perugie. Což sice s tuzemskou extraligovou soutěží nijak nesouvisí,
ale jde o velmi zajímavou novinku.

Cozanového
vásobdobí
čeká na
poslední
www.vecernikpv.cz?

Prostějov (son) - Jak už Večerník
v předchozích týdnech a měsících
několikrát informoval, Národní
sportovní centrum Prostějov se letos mělo stát dějištěm jedné z kvalifikačních skupin o postup na volejbalové Mistrovství Evropy kadetek
2020. Bohužel se však s definitivní
platností nestane. Grupa E v rámci
kvalifikace ME U17 byla původně
plánována do krásné moderní haly
na termín 1. až 3. května. Tuhle
původní variantu zrušila epidemie
koronaviru, načež vedení Evropské
volejbalové federace CEV přišlo
s možností hrát v náhradním srpnovém termínu, pokud to bude
možné. Jenže vývoj zdravotní situace na starém kontinentu – byť
postupem času příznivější – aktuálně přiměl CEV k nepopulárnímu
kroku zrušit veškeré kvalifikační
boje mládežnických kategorií na
letošním programu. Tím pádem
se neuskuteční ani prostějovský
turnaj s reprezentačními výběry
dívek České republiky, Slovinska,
Řecka a Lotyšska. Samotný šampionát v Černé Hoře by naopak
proběhnout měl, snad na podzim.
A družstvo ČR včetně dvou členek
jeho hráčského kádru z VK Prostějov Andrey Píchalové a Simony
Marešové musí čekat, jestli na něj
postoupí administrativní cestou
díky umístění v novém žebříčku
národních kolektivů.

Kvalifikace ME kadetek
v NSC definitivnì zrušena

RYCHLÝ
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bylo v podstatě jasné, že sezóna končí,“
vzpomínala Michaela Zatloukalová.
„Tohle nikdo z nás ještě nezažil, pro
všechny jde o něco úplně nového.
Největší šok to byl určitě tím, jak život dlouho běžel normálně dál a pak
se najednou vše začalo radikálně měnit. Den po dni pořád nějaké změny
a omezení, člověk ani pořádně nevěděl, co přijde zítra. A z každodenního
shonu jsme během jediného týdne
všichni zavření doma, normální život
se strašně rychle změnil v současný
nouzový stav. Každý se s tímhle musel nějak srovnat,“ uhodila Míša hřebík na hlavičku větami o tom, kterak
to nikdo neměl jednoduché.
Prostějovanky posléze skončily v extralize čtvrté, neboť pořadí po dlouhodobé fázi zůstalo dle rozhodnutí
ČVS v platnosti. Nápor pandemie se
následně podařilo dostat pod kontrolu, načež byla opatření postupně uvolňována. A od 28. dubna se ženy VK po
šestitýdenní pauze opět pustily do přípravy – už směrem k příštímu ročníku
2020/2021. Bude mít tenhle příběh
happyend tím, že se nová sezóna uskuteční bez zásahů koronaviru?

UŽ BRZY!
Prodělal těžkou mrtvici, teď vyráží na Konické štrapáce Holky skvěle na Tipsport Beach Series v Nymburku:

jet pramen Punkvy, takže Kořenec,
Skalky, Protivanov, pak se budeme sem
stahovat přes Jednov a Runářov,“ říká
Urban. Při podivení se nad vzdálenostmi pokrčí rameny. „Osmačtyřicet kilometrů to je a tisíc výškových metrů,“
poznamenal jen.
Akce nakonec proběhla v poklidu,
všichni v pořádku došli či dojeli a v cíli
si mohli dát kávu, čaj nebo pivo. Odnesli si pak také cestovatelské suvenýry
jako opět pivo a také pamětní list. Přesto ale nebyli organizátoři zcela spokojení s účastí. „Byly zde i rozporuplné
informace. Volali mi třeba z Přerova
a ptali se, zda zde kvůli dešti plaveme,

www.vecernikpv.cz

klikni na

FOTOGALERIE

HLAVNÍ TRENÉR

Během minulé sezóny dělala místním volejbalistkám masérku Ivana
Kratochvílová, současně aktivní
hráčka druholigového TJ OP Prostějov i trenérka mládeže v Olomouci.
Jednou z variant je její setrvání, ale
s ohledem na rozvíjející se trenérskou
kariéru Ivy možná bude muset přijít
nový masér. Zatím není rozhodnuto.

MASÉR

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

www.vecernikpv.cz

PROSTĚJOV Proces tvorby
hráčské soupisky volejbalistek VK Prostějov na další původní zpravodajství
soutěžní ročník 2020/2021 pro Večerník
je u konce. Družstvo pro- Marek
šlo poloviční obměnou, SONNEVEND
když polovina jeho 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.
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jjak
ak vzdorovali
vzdoroovalii šštrapáce
traapááce ppočasí…
očaasí…

„Čeká nás málo, jen deset kilometrů.
Včera jsme byli značit a je to tam dost
rozmoklé a neposečená tráva. Určitě
budeme nejmíň po kolena mokré,“ poznamenala za skupinu místních turistek
Eva Antlová. Nemohla chybět společná
fotka a spolu s davem žen vyrazila do
terénu.

Pro ty, kteří by se snad báli, že zabloudí,
organizátoři nachystali spoustu map.
S trasami okolo 10 až 20 kilometrů pro
pěší a 40 i 60 kilometrů pro cyklisty.
Nechyběla ani 100kilometrová, která
zavedla cyklisty až k Litovli. Nejenže
však někteří absolvovali delší trasy, často jezdili i zdaleka. „Teď zrovna přijel
příbuzný se čtyřmi turisty z Hradečné,“
poznamenal hlavní organizátor Stanislav Dostál. Jiní dojeli zase od Uničova.
Třeba Hynek Urban se skupinou cyklistů z Medlova. „Jsme tu letos popáté
nebo pošesté. Ale poprvé s koly. S panem Dostálem jsme domluvení, že si
uděláme individuální trasu. A chceme
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PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

KONICE Krátkou vycházku nebo výlet, ale taky možnost pořádného
a těžkého výšlapu nabízí tradičně Konické štrapáce. Oblíbená akce
turistů ani při letošním nevyzpytatelném počasí nemohla v Konici
chybět. A jak bylo vidět na startu, dokázala znovu oslovit všechny
generace. Kromě starších ročníků se totiž akce hojně účastní také lidé
středního věku, ale nechybí i náctiletí. Přesto však letošní ročník nemálo poznamenalo počasí. Od návštěvy to však neodradilo ani Večerník.
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Zájemce neodradil ani nepříjemný déšť

společnost
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Čechy pod Kosířem (jaf) - Tři
pohádkové prohlídky s princeznou Gabrielou nabídne v sobotu
zámek v Čechách pod Kosířem.
Jedna se uskuteční dopoledne
a dvě v odpoledních hodinách.
Délka prohlídky bude přibližně 40 minut. Akce je vhodná
především pro rodiny s dětmi.
Vstupenky si můžete rezervovat
na telefonním čísle 773 784 110
nebo na adrese rezervacecpk@
seznam.cz.

Prohlídky
s princeznou
v Èechách pod
Kosíøem

Prostějov (sob, jaf) – Zajímavou přednášku chystají na tento
čtvrtek v prostějovské hvězdárně,
kam zavítá doktor Petr Scheirich,
aby popovídal na téma Historie
navigace. Kdo má romantickou
duši nebo je mu blízké plavení
po moři, nepochybně tuto možnost ocení. Právě o tom, jak se
dříve mořeplavci jako Féničané
a Vikingové dokázali plavit bez
kompasu, bude řeč. Postavení
hvězd a orientace v objektech na
obloze byly tehdy životně důležité. Téma slibuje zajímavé informace a svým způsobem také
výlet do období před naším letopočtem i do věku zámořských
objevů. To vše v prostředí hvězdárny. Na zajímavosti pak dodá
přednášce i to, že se uskuteční až
ve 20.00 hodin. Při vhodném počasí se tak teorie může na místě
proměnit v poznávání hvězd. Na
tuto akci je potřeba se předem
přihlásit prostřednictvím telefonního čísla 724 013 039 nebo
e-mailové adresy hvezdarna@
hvezdarnapv.cz.

Historie navigace
v prostìjovské
hvìzdárnì

RYCHLÝ
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Odnesením mu můžete pomoci. Ale taky uškodit

Pondělí 22. června 2020
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našeho klubu byly povzbudivé,“
konstatoval kapitán vítězného týmu
Jaroslav Navrátil.
V průběhu prvního dne po singlech,
které kvůli počasí byly několikrát
odloženy, hosté prohrávali 2:8, když
body do prostějovské kabiny přinesl
Jiří Lehečka, Jaroslav Pospíšil, Dalibor Svrčina, Brenda Fruhvirtová, Jiří
Veselý, Kateřina Siniaková, Barbora
Krejčíková a Zdeněk Kolář.
Krejčíková v souboji s Barborou
Miklovou neztratila ani jednu hru.
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yy Nevadí vám poměrně velký počet
zápasů v jednotlivých kolech soutěže?
„Pravdou je, že zápasů je víc, než jsme
zvyklí. Ale s tím se nějak vyrovnáme.
Je třeba si pohlídat, aby nepřišlo nějaké
lehké a zbytečné zranění. Na druhou
stranu, když se vám podaří vyhrát za
den dva zápasy, je to příjemný pocit.“
yy Týmové soutěže mají svoji specifickou atmosféru. Je to příjemná
změna oproti běžným turnajům?

Ladislav VALNÝ

PROSTĚJOV Mezi velké naděje českého tenisu patří osmnáctiletý Jiří
Lehečka. Také on využívá možnost
startů v soutěži Barvy pro budoucnost a pochvaluje si, že je díky zápasům na kurtu v herním zápřahu. „Do
každého utkání jdu naplno, neberu
je jako přípravu, jsou to pro mě ostré
duely,“ říká prostějovský tenista.
„Atmosféra je opravdu zajímavá. Každý se snaží dostat ze sebe maximum
ve prospěch týmu. Na kurt
jde s tím, že chce přinést
bod do společné kabiny.
I proto je tato soutěže
opravdu skvělá.“
yy Nestojí ale hodně sil?
„Tak to neberu.
Jsem rád, že můžu
hrát. Máme možnost přípravy na
možný rozjezd sezóny. Osobně se navíc
cítím dobře. Společně
s kondičním trenérem
Radkem Štěpánkem jsme odvedli
dobrou práci. Cítím, že fyzicky jsem
na to opravdu dobře.“
yy A herně?
„Forma je slušná, herní projev
také. S tím jsem spokojený. Bo-
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„Soutěž má parádní atmosféru,“
pochvaluje si Lehečka
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Barvy pro budoucnost

jak vzdorovali štrapáce počasí…
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Každý odehraný fiftýn je oceněn
50 korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace
Tipsport. Vítězný tým obdrží po
celé čtyřdílné sérii šek s částkou,
kterou věnuje na charitativní využití
podle vlastního uvážení.
Druhé kolo se uskuteční od 29.
června do 1. července na antuce
v Prostějově. Závěrečné dva díly budou na Štvanici 11. až 13. července
na antuce a 25. až 27. července nejspíš na tvrdém povrchu.
(lv)
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„Jsem ráda, že se to dohrálo. Jsem
spokojená se svými výkony i s rolí
kapitánky. Je skvělý pocit být zase
na kurtu a hrát před diváky. Všechny
hráčky si to užívají,“ prohlásila Karolína Plíšková.
Poprvé po uvolnění opatření proti
šíření koronaviru se tenis v Česku
hrál za podpory platících fanoušků.
Na každý den se prodávalo 250 lístků. „Před fanoušky se hrálo skvěle,
tohle máme všechny rády,“ pochvalovala si atmosféru Strýcová.

PROSTĚJOV V rámci extraligových zápasů smíšených družstev
nebo velkých daviscupových bitev
toho na střídačce Jaroslav Navrátil
zažil hodně a zdálo se, že jej nemůže v roli kapitána nic zaskočit. Než
přišla letní liga Barvy pro budoucnost, ve které šéfuje Bílému týmu.
V každém duelu se může hrát až
29 zápasů a připravit nominaci
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yy Nemáte problém
s koučováním
a nasazováním hráčů
při tak velkém
počtu zápasů?
„Naštěstí na to nejsem sám.
Děláme to společně s Jirkou Novákem a synem Michalem. Proto se to
dá zvládnout. Každá runda se hraje
na čtyřech kurtech. Je to složitější
především při skládání deblů po singlech. Hodně záleží na komunikaci
mezi hráči a realizačním týmem.
Nějak si ale pokaždé poradíme.“
yy Dílčích, přesto důležitých
rozhodnutí, musíte během hracího dne udělat celou řadu. Není
to únavné?
„Hráči to mají mnohem těžší.
Dlouho nehráli, teď dostávají je-

Ladislav VALNÝ

není vůbec snadné. „Těch zápasů
je vážně hodně. Ale ten formát je
výborný. Je to šance především
pro mladé hráče,“ tvrdí Navrátil.

jich těla zabrat. Někteří hrají až
čtyři zápasy ve dvou dnech, to
není po pauze legrace. Proto jsme
už zaznamenali i nějaká zranění.
Svaly si na velký nápor musí zase
zvyknout.“
yy Co říkáte na nápad hrát dlouhodobou týmovou soutěž?
„Za mě je to výborné. Tenisté
mají možnost dostat se do herního tempa, z něhož vypadli. Hraje
se o prestiž a je to velká šance pro
mladé. Žádný trénink ostrý zápas
nemůže nahradit. Všem to při návratu na kurty pomůže.“
yy Jak vnímáte šanci svého týmu
na celkový úspěch?
„V soutěži jsou tři silné týmy.
Bílý Prostějov, Modrý 1. ČLTK
a Červená Sparta. Mezi těmito
třemi týmy by se mělo rozhodnout o vítězství. Žlutý tým není
až tak kvalitní. Může sice každého soupeře potrápit, vzhledem
k tomu, že se ale hraje do patnácti bodů, rozdílná kvalita se
musí projevit.“

hužel zatím čekáme, jestli se zase
začnou hrát turnaje. Do té doby
je obtížné dávat si nějaké cíle. Přál
bych si, aby se vše zase rozjelo,
nevím ale, zda to vůbec bude do
konce roku.“

2TXPÊFÊN'NKVG6TQRJ[RCVąKN Navrátil:„Složité koučování? Hráči to mají

PRAHA, PROSTĚJOV Do čtyř
dnů se kvůli nepřízni počastí roztáhl první turnaj tenisové série
Elite Trophy. Z úvodního vítězství se nakonec radoval tým Karolíny Plíškové, který porazil 7:4
výběr Petry Kvitové.
„Je to jen první turnaj. Na přelomu červa a července pokračujeme
v Prostějově a pokusíme se o odvetu,“ prohlásila kapitánka Růžového
týmu Kvitová, která kvůli zranění
ruky do zápasů nezasáhla.
Šéfka Černého týmu Karolína Plíšková získala pro své barvy hned dva
body. Nejprve porazila Barboru
Strýcovou, pak přehrála Jekatěrinu
Alexandrovovou a právě v tomto utkání získala rozhodující bod.

„Soupeř nebyl kompletní, scházely mu některé hráčky. Tím jsme se
dostali do pozice lehkého favorita
a tuto pozici se podařilo potvrdit.
Hlavně výkony mladých zástupců

Ladislav
VALNÝ

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

„Ani nevím, kdy se mi něco podobného naposledy stalo. Jsem ráda, že
v takových nepříznivých podmínkách byl zápas rychlý,“ řekla Krejčíková.
Jednoznačné bylo také utkání Siniakové s Nikolou Tomanovou.
„S utkáním jsem spokojená. Jelikož
počasí nebylo přívětivé, tak jsem se
trochu obávala kurtu. Moc výměn
jsme neměly. Jsem ráda, že za stavu
2:2 ve druhém setu jsem se začala
zase soustředit a ve zbytku zápasu už
nepolevila,“ poznamenala Siniaková.
Veselý oplatil Michaelu Vrbenského porážku z nedávného úvodního
pražského turnaje po nucené přestávce. „Nebylo to snadné, ale právě takové zápasy potřebuji,“ řekl
vítěz po výhře v super tie-breaku.
Zápasy druhého hracího dne přinesly deset dvouher, v devíti se radovali
Bílí. Většina duelů byla poměrně
snadnou záležitostí reprezentantů
hanáckého klubu, na prostějovské
antuce se však odehrály i dva velmi
vyrovnané duely. David Poljak udolal Lukáše Rosola za hodinu a půl
a ještě o kousek delší bylo střetnutí,
v němž Zdeněk Kolář porazil Michaela Vrbenského. Zajímavý byl
rovněž souboj mladíků Dalibora
Svrčiny a Martina Krumicha, který také skončil výhrou domácího
tenisty. „Podařilo se mi vyhrát obě
dvouhry, do kterých jsem nastoupil,
takže jsem spokojený. Pochopitelně
je fajn, když se vám daří na kurtech,
kde pravidelně trénujete a před kamarády v hledišti,“ těšilo Svrčinu.
Hrálo se i v Praze, tentokrát v areálu TK Spoje. V hlavním městě
uspěl tým modrých, který nedal šanci žlutému týmu po skóre
19:9. Po úvodních dvou kolech
se tak stoprocentní bilancí pyšní
bílý tým, po jedné výhře si připsal modrý a červený celek. Žlutí
prozatím na premiérový úspěch
čekají.

Prostějovský tým se dostal na čelo tabulky

PROSTĚJOV Bez porážky i po premiérovém utkání
v Prostějově zůstávají zástupci Bílého týmu v soutěži Barvy pro
budoucnost ČTS by Moneta. Tým, jehož zástupci hrají vesměs
za TK Agrofert Prostějov, porazil Červenou Spartu jednoznačně 18:3. Klíčový náskok získal už během prvního hracího dne,
když prohrál pouze dva z jedenácti duelů. Jejich cestu za triumfem nezastavil ani déšť, který se ve čtvrtek i v pátek snášel
na prostějovské dvorce areálu NTC Morava.

BYLI JSME
U TOHO

nevidím…,“ se za chvíli rozléhalo dědinou.
Po deseti minutách, pár klovancích a zašpinění kalhot nakonec káně, záhy překřtěné
na Karla, končí zabalené v dresu. A putovalo do ekocentra.
Jak vysvětluje jeho pracovnice Petra
Orálková, pro zraněná zvířata je ekocentrum jen jakousi přestupní stanicí.
„Obvykle jsou zde jen pár hodin, pak si
je odváží paní Kňourková do záchranné
stanice pro živočichy.“ Dočasné uby-

9 Podívat se, zda jsou nablízku rodiče.
9 Mláďata savců nebrat do holých rukou, pokud není nutné,
nesahat na ně!
9 Brát je do záchranné stanice pouze v případě zjevného zranění.
9 Vždy se raději poradit s odborníkem (myslivcem, záchrannou
stanicí pro živočichy nebo s ekocentrem).
9 Telefon na záchrannou stanici v Němčicích nad Hanou je
602 587 638.

tování tam získává i Karel, je vyděšený
a dělá mrtvého. Ani neprotestuje, když si
ho pracovníci Irisu přebírají do přepravky. Jak se ukazuje, na zvířata jsou připravení. „Obvykle jsou to menší živočichové jako ptáci, mládě veverky, na podzim
ježci. Měli jsme tu ale také sedm kun.
Mezi největšími zas byla labuť,“ vzpomíná Petra Orálková.
Už ten samý den Karel doputoval do
Němčic nad Hanou. Tam se nachází
v širokém okolí jediná záchranná stanice
pro živočichy. A od vedoucí stanice Lidmily Kňourkové se dozvídáme nečekané. „Není to káně, ale poštolka!“ Ukazuje se, že nemohla létat a uklidňuje nás, že
jsme situaci vyhodnotili nejspíš dobře.
„Setkala jsem se i s tím, že v Boskovicích
byla čtyři poštolčata, pochodovala tam
před školou. Lidi je pozorovali a zjistili, že je tam rodiče krmí,“ řekla Lidmila
Kňourková. Ve stanici jsou pak některá
zvířata napořád, jiná se ale vrací do volné
přírody. Přece jen je pro ně lepší prožít
život na svobodě než v kleci,“ potvrzuje
Kňourková. A na závěr potěší tím, že
Karel se s velkou pravděpodobností do
přírody opět vrátí.

-CTNÊMUMQPéKNX\¾EJTCPPÆUVCPKEK0GMCåFÆ\XÊąGMVGTÆLG\F¾PNKX÷XPQW\KVCO
XwCMRCVąÊ
Foto: Michal Sobecký
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JAK SE ZACHOVAT PØI
NÁLEZU MLÁDÌTE?

V takovou chvíli jsou nejlepší informace.
Proto následoval hovor do prostějovského
Ekocentra Iris, přes telefon jsme vysvětlili
situaci, abychom dostali pokyn zkusit ho
chytit. Jenže jak se ukázalo, chytat malého
dravce, který sice nelétá, ale pařátky už má
pěkně ostré, není nic jednoduchého. Ptáče se nás samozřejmě bálo, takže nejdříve
uteklo přes silnici, pak se ukrylo v živém
plotě. „Kde je?“, „Někde uprostřed“ a „já ho

Michal SOBECKÝ
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odložilo. Koupat by se dnes asi nepřišel nikdo a večerní kino na rozmáčené
trávě by taky nebylo ideální. Jakmile
nám to počasí dovolí, určitě hned
otevřeme. Jsme připravení. A promítání filmu jsme odložili zatím na pátek šestadvacátého, to by již mělo být
krásně,“ prozradil provozní koupaliště
Mojmír Sokol s tím, že v ten den by se
měly otevřít i brány biotopu. (jaf)

UŽ BRZY!

OTASLAVICE Uplynulý pátek se
měly poprvé v letošním roce otevřít
brány otaslavického biotopu. Kromě koupání lákali v „Metlích“ také
na večerní letní kino a film Mamma
Mia 2. Plánované otevření ale zhatilo počasí. Akce je odložena na tento
pátek.
„Ještě ve středu to vypadalo nadějně,
ale bohužel nám to počasí nakonec

musí poèkat

dospělé. Vše mělo být zakončeno
svatojánskou vatrou v parku. Organizátoři již od počátku avizovali, že se akce bude konat pouze za
příznivého počasí. „Předpověď na
sobotu byla velmi špatná, mělo neustále pršet. Proto jsme se rozhodli
akci zrušit,“ vysvětlila edukační pracovnice zámku Lenka Faltýnková.
(mls)

Biotop v Otaslavicích

ČECHY POD KOSÍŘEM Kdo
se těšil na Svatojánskou noc v zámeckém parku, tomu udělalo počasí pořádnou čáru přes rozpočet.
Akce, která se měla konat uplynulou sobotu 20. června v Čechách
pod Kosířem, byla zrušena.
Svatojánská noc slibovala čarování
v zámeckém sklepení, zábavný program pro rodiny s dětmi i zvídavé

bylo z Prostějova deportováno 1259 lidí.
Drtivá většina z nich byla kvůli svému
židovskému původu povražděna v Baranoviči, Malém Trostinci, Treblince, Raasice, mnozí zemřeli v Terezíně. Stali se
tak oběťmi největší genocidy v průběhu
20. století. Domů do Prostějova se vrátilo
pouze 109 osob.
Kameny se budou ukládat ve dvou etapách. „Aktuálně jich přibyde třináct na
pěti místech, v říjnu pak dalších pět. Přijet by ze Švýcarska měla vnučka Mindel
Eva Sternkükerová. Je to dcera četaře
Judy Sternkükera, který bojoval v řadách
britské a poté československé armády
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JEDENÁCT!

LETNÍ PRÁZDNINY:
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PROSTĚJOV Už tento čtvrtek 25.
června se budou ukládat další KAMENY ZMIZELÝCH, které připomínají osudy lidí z Prostějova odvlečených do koncentračních táborů.
Akci doplní přednáška Fenomén golem, která se bude konat v tentýž den
od 17:00 hodin v Městském divadle.
Letošní termín ukládání pamětních kamenů byl původně stanoven na datum
co možná nejbližší k 75. výročí konce II.
světové války, epidemiologická situace
přiměla organizátory akci odsunout. Ale
datum je symbolické, protože právě na
přelomu června a července roku 1942

ví i primátor statutárního města Prostějov František Jura, předseda Federace židovských obcí České republiky
Petr Papoušek, a Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Doprovodným
programem bude zmíněná přednáška
v městském divadle v Prostějově na
téma Fenomén Golem mezi tradicí a mystikou, která začíná v 17:00
hodin. Přednášku povede diplomat
a hebraista Robert Řehák a vystoupí
na ní celá řada hostů. Vstup bude volný. Celý program probíhá ve spolupráci se statutárním městem Prostějov.
(mls)

PROSTĚJOV V únoru školního
roku 2019/2020 se žáci ZUŠ Vladimíra Ambrose zúčastnili 48. ročníku
soutěže Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice s tématem Krajina. I přes mimořádná opatření se
organizátorům povedlo ještě zavčas
uspořádat odbornou porotu, která
ve dvou kolech hodnotila celkem 22
216 prací ze 78 zemí celého světa, z
toho 6 325 prací z České republiky,
udělila celkem 214 medailí a 1 189
čestných uznání.
„Máme radost, že oceněny byly také
práce žáků našeho výtvarného oboru.
Škola získala jednu medaili za kolekci

grafiky (Tereza Melicherová, Tereza
Marciánová, Barbora Sochorová, Jakub Spáčil, Jan Marek), dvě medaile
pro jednotlivce (Petra Vilímová za
autorskou knihu a Kryštof Vybíral za
voskovou batiku) a dvě čestná uznání
(Hana Vilímová za autorskou knihu
a kolektiv žáků ve věku 8-10 let za
keramický objekt). Všem dětem blahopřejeme k ocenění v této prestižní
výtvarné soutěži a děkujeme za jejich
nápady, píli a trpělivost,“ vzkazují
vyučující výtvarného odboru ZUŠ
Prostějov Lucie Hradilová, Markéta
Šindelářová a Markéta Vykoukalová
Dvořáková.
(red)
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proti nacistům. V roce 1947 mu bylo
uděleno vyznamenání za statečnost při
osvobozování republiky,“ upozornil
předseda spolku Hanácký Jeruzalém
Michal Šmucr.
Ukládání kamenů vyvrcholí ve 13:00
hodin na Pernštýnském náměstí č. 6,
kam budou umístěny kameny za Salomona Kleinera a Annu Kleinerovou.
Jedná se o rodiče výtvarnice a laureátky Ceny města Prostějova Alžběty
Zelené. V oficiální části vystoupí její
Eva, návštěvu přislíbil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Radek Vondráček, promlu-

Akci ve čtvrtek 25. června doprovodí přednáška
o Golemovi, tradicích a mystice

V ulicích Prostějova přibyde 13 kamenů zmizelých
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jestli akci pořádáme, nebo ne. Říkal
jsem, že tady neplaveme, tady mží. Měli
jsme to i na webu, že akce je,“ říká Stanislav Dostál k důvodům, které kromě
počasí mohly ovlivnit účast. „Slíbili mi
i z Opatovic, že přijede autobus čtyřiceti turistů. No zatím se to trousí. Loni
jsme měli tři stovky lidí. A letos když
koukám, tak při sto padesátce budeme
moc rádi,“ dodal následně. Nakonec
se naštěstí mýlil, účastníků napočítali
280. „Překvapilo mě to, čekali jsme jich
daleko méně. Hlavně dorazily rodiny
s dětmi, což bych při tomhle počasí
nečekal,“ uzavřel spokojeně Stanislav
Dostál.

EMÆwVTCR¾EGUGRQXGFN[PCLGFPKéMW2ąGU
X[ QTICPK\¾VQTč \ PÊ\MÆ ×éCUVK D[N Q CMEK
Ú\¾LGO
Foto: Michal Sobecký

PROSTĚJOV Z příjemné procházky
nepříjemné dilema. V mžiku se do
této situace může dostat kdokoli při
procházení v parku, v lese nebo na
mezi. Během jara a léta se totiž může
setkat s (někdy zdánlivě) opuštěnými
mláďaty opeřenců, ale třeba také zajíců nebo srnců. Stát se vám tedy může
totéž, co Večerníku při procházce
v Čechách pod Kosířem. Asi půl metru od silnice se nacházelo mládě káněte. Zdánlivě vystrašený ptáček byl
na nejlepší cestě, aby ho něco přejelo.
Rodiče nikde, hnízdo taky ne. Zdálo se navíc, že má poškozené křídlo
– rozhodně nemohl létat. Padlo tak
zlidovělé – kam s ním?
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PROMÌNY

seriál večerníku
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Seriál PROMĚNA IMAGE byl od března upozaděn důsledky celosvětové pandemie. Po dlouhé pauze jsme se již nemohli všichni dočkat, až budeme moci
opět rozjet další sérii změn vizáže a dělat
radost dalším z vás. Předprázdninovou vítězkou se stala Miluše Piskovská
z Dobromilic, která v březnu oslavila 60
let. Jako opožděný dárek si přála změnit
svůj vzhled, jelikož již dlouhé roky vypadá stále stejně a nyní nastal nejvyšší čas
přistoupit k razantní změně. Paní Miluši
jsme tak nadělili den plný odpočinku,
přátelské atmosféry, pohody a hlavně
péče i toliko očekávaných změn.
„Chtěla bych 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 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

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,“
usmála se dáma, která nebyla zvyklá nosit šaty a nelíčila se. A tak jsme jí během
proměny poradili, jak o sebe pečovat
a jak se líčit. Vůbec poprvé přitom zažila, jak vypadá péče právě od vizážistky
a profesionální kosmetičky. Nezvyklé
bylo pro naši aktérku i focení a natáčení,
jako modelka stála před objektivem poprvé. Završením pak byla změna účesu.
Miluše Piskovská potřebovala dodat
na ženskosti a eleganci. Celý náš tým se
tedy snažil dostát tomuto úkolu a podařilo se to k nemalé spokojenosti všech
zainteresovaných.
Narozeninový díl jsme také všichni
patřičně také oslavili, nechybělo občerstvení, dárky ani sfouknutí svíčky
na dortu. Červnová a jubilejní PROMĚNA IMAGE stálo za to, tak se podívejte na to, jak probíhala...

Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí... Předminulou sobotu jsme oslavili krásných 5 let seriálu PROMĚNA IMAGE, který od dubna 2015
probíhá pod taktovkou PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku. Mimo každoroční prázdninové zeštíhlení a koronavirovou nucenou pauzu
jsme od té doby měsíc po měsíci stihli čtyřiapadesát dílů, které přinesly místy až vzrušující emoce.
Vždy se totiž snažíme, abychom vás učinili šťastnými a plnili vaše
sny. Měníme nejen vizáž, ale děláme i obyčejnou lidskou radost,
která vykouzlí úsměv na tváří, přinese příjemné pocity, vnitřní
spokojenost a snažíme se dodat také kousek tolik toho potřebného sebevědomí a zahřátí u srdce. Na aktéry čeká prostě den
jako z pohádky, který se vryje do paměti na celý život.
Jsme nesmírně rádi, že se projekt uchytil napříč generacemi,
o čemž zcela jasně vypovídá věkový rozptyl patnáct až pětasedmdesát let. Rukama zkušených odborníků prošly za pět let
desítky žen všech věkových kategorií, přidala se dvojice mužů
a jednou se proměnili i oba manželé. Všechny doposud uskutečněné proměny dopadly skvěle a dokonce i přesáhly hranice regionu. Jak známo, v minulosti jsme měli vítězky z Prahy, Ostravy,
Olomouce, Vyškova, Havířova, Bouzova a jednou k nám
Těší nás tedy skutečnost, že naši čtenáři mají zájem se alespoň
jednou zkusit proměnit, oddat se péči profesionálů. Každý
měsíc čeká jedna proměna právě na vás. Takže, jedeme dál!

Aneta
KŘÍŽOVÁ

Texty
připravila
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I tentokrát jsme vše znovu pečlivě monitorovali, co nenajdete zde, tudíž uvidíte, když navštívíte internetové stránky www.vecernikpv.cz.
Čekají tam na vás obsáhlá fotogalerie
a video z červnového kola PROMĚNY
IMAGE. Najdete tam i rozsáhlý archiv všech
předcházejících epizod seriálu.

Celou narozeninovou PROMĚNU IMAGE doprovázela pohodová atmosféra. Všichni byli výborně naladění, nechybělo bohaté občerstvení a panovaly úsměvy od ucha k uchu. Jen malou chvíli před odhalením se u Miluše Piskovské dostavila lehká nervozita. Nebylo divu, celý den kolem ní někdo poletoval a ona
vůbec netušila, co se s ní děje. Po hotovém účesu se šla převléci do vybraného outfitu, aby mohlo proběhnout závěrečné odhalení. U tohoto okamžiku byl
přítomen i syn paní Piskovské, kterému se nedostávalo slov. I sama červnová vítězka byla mírně v šoku, sama sebe nemohla poznat.

5. krok – odhalení a fotografování

Další čáry máry, tentokrát co se účesu týče, probíhaly ve Vlassalonu u Andrey Furiakové v ulici Fanderlíkova. Bylo
zřejmé, že Miluše Piskovská potřebuje velkou změnu účesu i barvy. Nejprve tedy proběhla porada, kde jsme řešili, jaký
střih a barvu provedeme, následně se mohlo začít. Vítězka červnového dílu byla usazena před zakryté zrcadlo a po
celou dobu netušila, jaký je náš záměr. Jediné, co si přála, bylo vypadat jinak a možnost dát vlasy do culíku, kvůli práci.
Vzhledem k typu obličeje, pleti a celkové osobnosti, ke které je potřeba vždy přihlížet, jsme zvolili elegantní a střídmou
změnu, aby k vítězce pasovala i běžně v jejím osobním životě. „Paní Miluše měla nebarvené tmavé vlasy, místy však
mírně prošedivělé. Vlasy byly nepoddajné a celkový střih i barva potřebovaly velkou změnu. Avšak vzhledem k tomu,
že trpí na kuperózou, je potřeba volit i vhodný odstín barvy vlasů. Kdyby se paní Piskovská nelíčila, mohla by nevhodně zvolená barva vlasů vzhledem k pleti celkový dojem zbytečně zhoršit,“ objasnila mírnější komplikace Andrea Furiaková. „Postupovali jsme tedy střídmě a zvolili
přírodní odstín. Vlasy jsme se zvýraznili hnědým odstínem a dodali šmrnc melírem, který vlasy příjemně prosvětlil. Bylo je třeba také rapidně zkrátit, takže přibližně deset
centimetrů šlo pryč, ale délku jsme zanechali tak, aby si vlasy mohla dát dle přání do culíku. Stávající ofina pak byla upravena do modernějšího pojetí. Na závěr jsem vlasy
prožehlila a musím říci, že rozdíl před a po proměnou byl opravdu velký,“ popsala s radostí kadeřnice.

4. krok – barvení, støíhání a styling

Další zastávkou při cestě za novou image bylo Studio H v Rejskově ulici. O Miluši Piskovskou se postarala sympatická kosmetička Hana Ondrejová. „Dáma v dnešní proměně má pleť citlivou s projevy kuperózy. Nejdříve jsme se bavily o tom,
jak má o svoji pleť doma pečovat, protože se pohybuje pracovně hodně venku, je velice podstatné problémům a nečistotě
předcházet,“ poznamenala úvodem Hana Ondrejová. „Po povrchovém očištění pleti jsem zvolila přístrojové ošetření, použila jsem tři funkce a to ultrasonic, který zapracuje séra, ta jsem zvolila dvě, a to kyselinu hyaluronovou a sérum na citlivou
a kuperózní pleť, současně jsem pleť čistila ultrazvukem a prováděla biostimulační masáž. Nanesla jsem arganový krém a pak
make-up, který jsem namíchala podle jejího odstínu pleti. Na oči jsem nanesla světlý béžový stín, který byl doplněn tmavším
a nejtmavším stínem, postupně jsem stíny na oku vystínovala. Pod obočí jsem nanesla světlý stín pro rozjasnění výrazu. Tvářenku jsem pak zvolila hnědou, linky jsem nanesla tmavě hnědým stínem neohraničené, pak ještě dodala hnědou tužku. Černá řasenka přišla na závěr líčení očí. Nemohla
pak chybět rtěnka v tělové barvě a fixace minerálním pudrem. Paní Miluše po líčení neskutečně prokoukla, byl to velký rozdíl,“ dodala nadšeně kosmetička.

3. krok: líèení

Jakmile jsme vybrali několik outfitů, mohli jsme se přemístit do Optiky Wagner, která sídlí na náměstí E. Husserla (bývalé Trio).
Čekala na nás doslova záplava nádherných vzorků, nevěděli jsme, po kterých sáhnout dříve. Paní Piskovská je zvyklá na konzervativnější styl brýlí. My jsme jí tak chtěli ukázat, že se nemusí bát trendů, barev ani různých stylů. „K dnešní výroční proměně jsme
zvolili klasiku ve formě slunečních brýlí, na kterých je vidět, že dominují jednoduché tvary. Kovové prvky ať už ze žlutého, nebo
růžového zlata, které jsme využili jak u dioptrických, tak slunečních brýlí, vždy spolehlivě a perfektně podtrhnou eleganci a dodají
šmrnc,“ pustil se do díla Radek Wagner s tím, že stále jsou v kurzu olivové tvary obrub a určitě platí, že horní linka obočí určuje tvar
brýlí. „Měla by respektovat linky obličeje, což se nám i tentokrát náramně podařilo. Paní Piskovská je důkaz toho, jak brýle dovedou
podtrhnout styl a zdůraznit osobnost. Na konci proměny z ní byl doslova jiný člověk. Jsem rád, že se nám výroční proměna takto vydařila,“ pochvaloval si majitel optiky.

NURNsYROEDEUÙOÉ

Předprázdninová PROMĚNA IMAGE probíhala v sobotu 13. června od rána až do odpoledních hodin, počasí nám přálo, všichni
byli natěšení a tak se mohlo začít. Nejprve jsme přistoupili k výběru outfitů v RV Fashion v Plumlovské ulici, kde nás velmi mile přivítal tým Reného Volka. Miluše Piskovská se nám svěřila, že téměř vůbec nenosí šaty. Vzhledem k profesi se obléká spíše sportovně,
proto její proměna směřovala do vzdušné letní elegance. „Kombinace barev žluté a bílé k létu patří i volánky s rozparky na rukávech
jsou trendy. Paní Piskovská vypadala v těchto šatech opravdu krásně a moc jí slušely,“ pochvaloval si na úvod René Volek.
Dalším modelem byly barevné bavlněné šaty, které jsou do horkých dnů svým střihem a materiálem naprosto ideální. „Dáma se stala
důkazem toho, že jí sluší jak elegance, tak i styl casual. Doporučil jsem tedy, aby se nebála barev, a proto další šaty byly hodně pestré.
Myslím si, že rozzáří každou ženu. Volný střih dává naprostou uvolněnost pro léto. Poslední model byl složen z kombinace romantické barevné halenky s modrou rozevlátou sukní a byla důkazem toho, že paní Piskovská se skutečně vůbec nemusí bát této módy, naopak by se jí měla inspirovat.
Na věku skutečně nezáleží,“ zakončil s úsměvem popis výběru outfitů majitel RV Fashion.

1. krok – volba obleèení

MILUŠE PISKOVSKÁ Z DOBROMILIC NEPOZNALA SAMA SEBE
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MICHAL GAGO
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PETR MRÁZEK

centimetrů a vážící 84 kilogramů je odchovancem brněnské Komety. Tam prošel kompletní
mládeží a mezi lety 2014 až 2016 hrál pravidelně v „A“-týmu. S ním tak získal bronzovou
a stříbrnou medaili. Natrvalo se však zatím
do extraligy neprosadil. Pár startů přidal ještě v Olomouci, jinak ale působil zejména
v Chance lize a poslední tři sezóny v EBEL ve
Znojmě. Tam si vypracoval pověst solidního
útočníka, byť tentokrát kvůli zdravotním problémům přidal pouze 22 zápasů. „Měl loni
zraněné rameno, věříme ale, že se rozehraje,“
vysvětlil Jiří Vykoukal.
Od Petra Mrázka si pak slibuje, že zatíží konta soupeřů góly. „Je to hráč s výbornou střelou, hráč do koncovky. Znám ho už nějakou
dobu,“ uvedl Jiří Vykoukal na adresu nového
člena sestavy. Přestože Petr Mrázek není z tria
útočníků nejstarší, je nejzkušenější. Na svém
kontě má téměř sto zápasů v extralize (3+8)
a dalších 91 přidal v Chance lize (29+31), kde
potvrdil solidní produktivitu. Ve Znojmě si pak
udržel průměr přes půl bodu na zápas. Nejlepší
sezónu v mužském hokeji dosud zaznamenal
v ročníku 2016/2017 v dresu Třebíče (14+15).
V říjnu 2013 se mu pak povedla nevídaná věc,
Také v případě třetího plejera jde o hostování během 24 hodin zasáhl hned do tří soutěžních
v podobě mladého hráče s extraligovými zku- utkání – dvou za juniorku Komety a jednoho
šenostmi. Pětadvacetiletý útočník měřící 185 v „A“-týmu.

šel opakovaně také play-off. Gago má také bohaté
zkušenosti s reprezentací mládeže. Působil v týmu
U16, U17, U18 i U19. V sezóně 2014/2015 se
zúčastnil Memoriálu Ivana Hlinky.
Podle Jiřího Vykoukala by se mělo jednat o hráče,
který má taktéž hodně co nabídnout. „Je to plejer
pracovitý, důrazný. A velmi platný v předbrankovém prostoru. Kromě toho ale také věříme, že přidá i góly,“ vyjádřil naději Jiří Vykoukal. Předpoklad
je to oprávněný, byť Michal Gago není vyloženě
typickým střelcem. Naposledy se přes deset gólů
dostával ještě v mládeži. V uplynulé sezóně nastřílel pouze tři branky, všechny během jediného
večera a mladý útočník se tak proti Innsbrucku
dočkal prvního hattricku mezi muži. Gago celkově odehrál 26 zápasů (1+1) v extralize, dalších
33 zápasů (4+6) v Chance lize a 5 (1+1) ve 2. lize.
Uplynulou sezónu pak hrál v EBEL lize za Znojmo, kde zažil mezi dospělými zatím nejpovedenější sezónu (3+6). Zajímavostí je, že podobně
jako David Bartoš má pravidelně velmi nízký počet trestných minut. Společnou mají rovněž účast
v Memoriálu Ivana Hlinky.

yy Jak se zrodil váš přesun do
Prostějova?
„Po sezóně, když jsem byl v kontaktu
s majitelem klubu ve Znojmě panem
Oherou a vypadalo to, že EBEL ve
městě nejspíš nebude, jsme s agentem začali řešit jiné možnosti. Z Pro-

Eva REITEROVÁ

stějova jsem cítil velký zájem. Dávalo
mi to tady největší smysl, proto jsem
se pro Jestřáby rozhodl.“
yy Podle čeho jste se rozhodoval?
„Pan Vykoukal mi několikrát volal,
což mě opravdu potěšilo. Navíc
mám Prostějov celkem kousek,
proto to pro mě byla, dalo by se

PROSTĚJOV David Bartoš (na snímku), to je nové jméno do
útočných řad prostějovských Jestřábů. Jeho jediným seniorským klubem přitom doposud byli Znojemští Orli, za které odehrál posledních 5 ročníků EBEL ligy. Nyní ho na Hané
čeká úplně nová zkušenost, jak s jiným klubem, tak s novou
soutěží. „Bude to úplně něco jiného a sám jsem na to hodně
zvědavý,“ prozradil v rozhovoru pro internetové stránky klubu a také PROSTĚJOVSKÝ Večerník.

říci, asi jasná volba.“
yy Z EBEL do Chance ligy. Co
od soutěže očekáváte?
„Těžko říct. Očekávám, že to bude
určitě rychlá a kvalitní liga.“
yy Za celou svoji seniorskou
kariéru jste hrál jen za Orly
Znojmo. Teď je před vámi úplně
nová zkušenost…
„Ano, těším se na to. Bude to úplně
něco jiného a sám jsem na to hodně zvědavý.“
yyJaké jsou vaše cíle na Hané?
„Určitě vyhrávat a přilákat co nejvíce fanoušků na stadion.“
yy Maté již představu o tom,
jaká bude vaše role v týmu?
„S panem trenérem jsem ještě
nemluvil. Nějakou představu asi

mám, ale všechno bude záviset na
mých výkonech na ledě.“
yy V nadcházejícím ročníku
bude hrát ligu 19 týmů, to znamená hodně zápasů. Co na to
říkáte?
„Tak ono to, myslím, vyjde na nějakých padesát až šedesát zápasů
v základní části, což je obvyklé. Uvidíme ale, až se vše naplno rozjede.“
yy Znáte místní prostředí či nějaké hráče?
„Prostředí moc neznám. Byl jsem
tu naposledy někdy v šesté třídě.
(smích) Bude ale spousta času
na to město poznat. Znám samozřejmě všechny kluky, co přišli ze
Znojma (Aleš Sova, Petr Mrázek
a Michal Gago - pozn. red.).“

yy Na kterého prvoligového
soupeře se nejvíce těšíte?
„Nejvíce se těším na zápasy s týmy
z Moravy. Vyloženě teď jeden tým
nedokážu říct.“
yy Jak zatím probíhá vaše letní
příprava?
„Zatím trénuji s kondičním trenérem ve Znojmě a podle domluvy
se postupem času přesunu za týmem do Prostějova.“*
yy Vzkázal byste něco prostějovský fanouškům?
„Ať nás přijdou podpořit v co největším počtu. Budeme je při zápasech potřebovat.“
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PRÁZDNINOVÁ PROMĚNA

DAVID BARTOŠ

minulého ročníku odehrál pravidelně drtivou většinu zápasů v sezóně.
Sportovní manažer Jestřábů Jiří Vykoukal si tak
z několika důvodů od nového člena kabiny hodně slibuje. „V Prostějově je David Bartoš málo známý. Nicméně jsou na něj výborné reference,“ řekl
pro Večerník. A pokračoval v tom, co je předností
forvarda. „Dařilo se mu v posledních letech pravidelně, je v ideálním věku. A je to posila na pozici
centra,“ uvedl Jiří Vykoukal. David Bartoš dosud
odehrál v EBEL lize 439 zápasů (76+135) a dalších 20 v 1. lize (0+2). Nejlepší bodovou sezónu
měl v ročníku 2016/2017 (18+27), v té uplynulé
nastřádal 28 bodů (10+18). Zajímavostí je, že
David Bartoš by mohl aspirovat na pomyslnou
Nejstarší z trojice. Osmadvacetiletý útočník je „Lady Bing trophy“ pro největšího gentlemana
odchovancem Hradce Králové, ještě jako mlá- mezi mantinely. V uplynulých třech sezónách zadežník ale odešel na jih Moravy. A tam už zůstal. znamenal dohromady pouze 30 trestných minut.
185 centimetrů vysoký a 82 kilogramů vážící centr zde působí už od roku 2009. Kromě krátkého
pobytu Znojma v 1. lize si přitom dosud mezi
muži vyzkoušel právě pouze EBEL ligu. Působení Hokejový životopis Michala Gaga je o něco
v Prostějově pro něj bude novou zkušeností, ne- rozmanitější. Dvaadvacetiletý útočník si už vypochybně se s ní ale vyrovná dobře. Koneckonců zkoušel extraligu, 1. ligu a krátce se mihl také ve
David Bartoš platí nejen za poměrně produktivní- 2. lize, v Šumperku. Gago je odchovancem Zlína,
ho hráče, ale zároveň patří k těm, kteří jsou schop- nicméně za něj si v extralize vyzkoušel dosud jen
ni převzít roli lídra. V sezóně 2018/2019 tak byl 26 zápasů. 182 centimetrů vysoký a 85 kilogramů
kapitánem Znojma. Ukazuje se navíc, že nepatří vážící forvard vesměs působil v prvoligových kluk hráčům náchylným ke zranění. Kromě právě bech, a sice v Havířově a v Přerově, kde si vyzkou-

PROSTĚJOV Utěšeně se v posledních týdnech rozrůstá soupiska Jestřábů. Zejména
začali přibývat útočníci. Po uplynulém týdnu
jsou známí další tři. Tým by měl posílit o útočníky ze Znojma, které pro tento ročník opustilo mezinárodní EBEL ligu a zamířilo do 2.
ligy. Přitom nově nemůžou Jihomoravané
počítat s útočníky Davidem Bartošem, Michalem Gogou a Petrem Mrázkem. Všichni
tři zamířili na hostování právě do Prostějova.
A kdo jsou tedy nové posily Jestřábů? Pojďme
se na ně společně podívat.

Z jihu Moravy přichází hned tři forvardi!

0$57,13ę1þÌ.

Dvacetiletý hráč je nejmladší ze tří posil.
A zároveň také jedinou, která prostředí
v Prostějově zná. A to hodně dobře, je totiž
odchovancem prostějovského hokeje. Za
ten ale mezi dospělými naskočil jen krátce v minulé sezóně. Ještě jako dorostenec
se totiž přesunul do Hradce Králové. Tam
okusil nejvyšší juniorskou soutěž v posledním ročníku DHL Super cup. Obránce se
narodil 27. dubna 2000 a měl by být jedním z nejmladších hráčů týmu. A jedním
z nejmenších, aktuálně má něco přes 170
centimetrů. Pěnčík nicméně zaujal během
uplynulé sezóny. Může ho tak čekat velmi
zajímavá kapitola v kariéře. „Co mám informace, měl by k nám jít na přestup,“ vyjádřil
se k budoucnosti Pěnčíka Jiří Vykoukal.
Ten také rozebral obránce o něco důkladněji. „Vrací se k nám z Hradce Králové. Je to
velmi pracovitý hráč, měl by u nás bojovat
o šanci a učit se od zkušenějších,“ poznamenal Vykoukal. Mezi muži zatím Pěnčík
absolvoval čtyři zápasy v krajském přeboru a po třech ve druhé a v první lize. Tato
sezóna tak může být, ale nemusí, pro něj
průlomová. Určitým příslibem může být,
že v lednu byl vybrán Hradcem Králové za
nejlepšího z juniorů. Což ve velké konkurenci něco znamená.

ZNOJEMSKÉ TRIO VE SLUŽBÁCH JESTŘÁBŮ

52%,167$1ę.

RENÉ PIEGL
Hráč v perspektivním věku, to je René Piegl, obránce přicházející na Hanou z Jihlavy.
Narodil se 9. května 1995 v Českých Budějovicích. 192 centimetrů vysoký a 95 kilogramů vážící hráč tam absolvoval většinu
mládežnických kategorií. Nicméně do prvního týmu se neprosadil. Následovalo tak
putování po prvoligových štacích – nakoukl
však také do slovenské extraligy. V Česku

3x foto: internet

oblékal dres například Frýdku-Místku nebo
Litoměřic. Na stálejší angažmá zatím čeká,
dosud byl, v dospělém hokeji, v jednom klubu nejdéle dva roky.
V případě Piegla hovoří Jiří Vykoukal o velkém potenciálu. „Je to bek s parametry. Má
dobré bruslení a rozehrávku, umí přispět
i útoku. Má velmi solidní střelu,“ nešetřil
chválou Vykoukal. Neodpustil si ale zároveň
i jeden další postřeh. „Pro mě je záhadou,
proč není výše? Patří rozhodně do hráčů
v kategorii „mám na víc“, poznamenal sportovní manažer Jestřábů. Nový člen jestřábí
party odehrál zdaleka nejvíce zápasů v 1. lize
(189) a zaznamenal v ní 25 bodů (7+18).
Bodově se mu nejlépe vydařila právě uplynulá sezóna v Jihlavě, kdy nastřádal 13 bodů
(3+10). Přesto Piegl v týmu další šanci poněkud překvapivě nedostal.

EXKLUZIVNĚ
jako celku. Robin Staněk v kariéře posbíral
dosud 149 zápasů v extralize (1+11) a 297
utkání v první lize (9+45). Nepatří mezi pravidelně bodující zadáky, ale mezi spolehlivé
a zkušené borce. V poslední sezóně odehrál
za Jihlavu 50 zápasů (1+10) a zapsal +20
v účasti na ledě.

6TKQPQXÚEJ,GUVą¾DčUGRąGFUVCXWLGtMNWDJN¾UÊKLGFGPP¾XTCV

centimetrů a váží 86 kilogramů. V mateřském Zlíně dlouho nepobyl a jak si možná
hokejoví fanoušci vzpomenou, Staňkovo
jméno je nejtěsněji spjaté s Olomoucí. Tam
hrál s malými přestávkami mezi lety 2009
a 2019. Robin Staněk v Olomouci patřil
k oblíbeným hráčům, kteří si drželi základní
sestavu. I když v posledních třech letech pravidelně hrál také za Havířov.
„Odehrál toho už hodně v extralize a věřím,
že přinese tolik potřebné zkušenosti. Navíc
je to i poctivý a spolehlivý hráč v soubojích
jeden na jednoho,“ nastínil sportovní manažer Jiří Vykoukal, co od Robina Staňka
mohou fanoušci čekat. Staněk v extralize
vyzkoušel Olomouc, v první lize pak Havlíčkův Brod, Jihlavu a Havířov, aby se v posledJedná se o již zkušeného beka, který se na- ní sezóně vrátil do Jihlavy. Celkově vykázal
rodil 30. prosince 1988 ve Zlíně. Měří 181 skvělá čísla, týmu se ale nepovedla sezóna

PROSTĚJOV Konečnou podobu dostává v posledních týdnech
soupiska prostějovských Jestřábů.
Vedení LHK přivádí poslední dobou
doslova kvanta hráčů a soupiska už
se jim tak utěšeně plní. Poslední tři
jména klub odtajnil koncem minulého týdne. A jde opět o zajímavé
hráče, kteří nepochybně budou mít
týmu co dát. Navíc se ve dvou případech jedná o hráče, kteří mají zkušeností na rozdávání. Což se zejména
v obraně bude hodit. Do Prostějova
tak míří plejeři Robin Staněk, o kterém se spekulovalo už dříve, René
Piegl (oba z Jihlavy) a také Martin
Pěnčík, odchovanec Prostějova vracející se z Hradce Králové.

Michal
SOBECKÝ

EXKLUZIVNÍ
VNÍ
zpravodajství
tví
pro Večerník
ník
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LHK posiluje zkušený obránce Staněk
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lední hokej

běhlo další soustředění dětí ročníků
2010, 2011 a 2012. S trenéry tak dobíháme letní přípravu, která má jasně
daný plán. A pomalu se začínáme
připravovat na novou sezónu, která se
rozběhne koncem července na ledě,“
doplnil předseda prostějovského
mládežnického hokeje.

NURNsYROEDEUÙOÉ

máme k dispozici i tělocvičny, takže
jsme v plném tréninkovém procesu,“
prozradil Černošek. V dalších týdnech se poté mohou těšit i na nějaká
ta soustřední. „V plánu jsou zařazena
i soustředění, takže prostor na práci
s hráči určitě bude dostatečný,“ konstatuje Mihňák. „Minulý týden pro-

3. krok: líèení
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yyJaký vliv měla pandemie koronaviru na mládežnický hokej
v Prostějově?

Eva REITEROVÁ

„Snažili jsme se s dětmi, někdy
spíše s rodiči aktivně komunikovat na sociálních sítích,“ přiblížil
práci s dětmi za právě uplynulé
období.

„U nás to bylo velmi rychlé. Tuším, že se
dvanáctého března uzavřel
zimní stadion. To znamenalo, že jsme přestali trénovat.
Skončila nám i sezóna a nehráli
jsme zápasy. Odpojení, které
nastalo celorepublikově, tak zasáhlo i nás. Jak říkám, týkalo se to
hlavně trénování, zápasů a potom
v průběhu března i dubna turnajů,
které jsme měli naplánované nejen
u nás v Prostějově.“
yy Jaké jsou největší důsledky
koronaviru na klub SK Prostějov
1913?
„Pro děti to byla absence zápasů
a trénování v průběhu března, dubna a části května. Chod klubu byl
samozřejmě paralyzován a projeví
se to pochopitelně na sponzorském
zajištění.“
yy Jak jste se se vším vypořádávali?
„Trenéři i vedení museli respektovat
rozhodnutí, která nastala. To znamená, že jsme v podstatě škrtli sezónu.
Předpokládám, že děti absolvovaly tréninky a měly nějakou zábavu
v rámci rodin.“
yy Je něco, co vám naopak tato
situace dala?
„Dá se říci, že ano. Snažili jsme se

trénovací výzvy
s nadšením

se chopili

Eva REITEROVÁ

ných‘ věcí. Co se týče tréninkového
procesu, tak nás v klubu zachránily sociální sítě. Na těch probíhaly
i v našem klubu různé formy challanges, v podobě splnění nějakého
fyzického prvku nebo cvičení.“
yy Byl jste nějak v kontaktu se
svými svěřenci?
„Jelikož v klubu trénuji malé hráče,
tak jsem byl v kontaktu hlavně s jejich rodiči. Jsem velmi rád, že mi
mnoho z nich během karantény posílalo videa, jak jejich ratolesti doma
trénují.“
yyPomalu se vše začalo rozvolňovat. Jak to teď týmy mají?
„Momentálně jsme ve fázi letní přípravy, která je už měsíc. Hráči a hlavně rodiče jsou spokojení a šťastní, že
konečně tréninkový proces probíhá
v normálním režimu. V plánu jsou

zařazena i soustředění, takže prostor
na práci s hráči určitě bude dostatečný.“
yyJak probíhají tréninky?
„Tím, že jsme čekali na ‚větší‘ uvolnění opatření, jsme v podstatě vběhli
do normálního režimu tréninků.
Velkou výhodou je, že jsme začali
trénovat v čase, kdy už nošení roušek
na sportovištích nebylo povinné.“
yy Jaká pravidla musí hráči dodržovat?
„Kromě dodržování disciplíny dostávají hráči po každém tréninku
dezinfekci na ruce.“
yy Jsou plné počty, nebo mezi
rodiči panuje stále obava a tím pádem máte méně dětí?
„Naopak počty týmů jsou možná
i přeplněné. Jedním z důvodů bude
také to, že rodiče jsou vlastními dětmi přesycení, jelikož si jich během
karantény užili až moc.“ (smích)
yyCo čeká vaše svěřence v létě?
„Jak už jsem říkal, momentálně jsme
ve fázi přípravy, která bude probíhat

Foto: internet

minimálně do konce června. Měsíc
červenec bude pravděpodobně pro
)RWRJDOHULLDYLGHRQDMGHWHXz
hráče volný.
V srpnu bychom měli
brzy fázi
na ZZZYHFHUQLNSYF]
začít druhou
letní přípravy spojenou s tréninky na ledě.“

(QVQ(CEGDQQM//KJÿ¾MC

Nakonec slavila úspěch – díky internetu a Facebooku se děti mohly podívat
ve videích na to, jak se dá trénovat podomácku a na suchu. Případně v čem je
třeba někdo o něco lepší, a na čem tedy
u sebe zapracovat.
Pozitivní ohlas pak sklidil i od některých dalších trenérů v klubu. „Myslím
si, že je to velice dobrá aktivita v rámci nedávné karantény. Aspoň tímto
stylem se mohly děti sportu věnovat.
Osobně si myslím, že prapůvodně
výzva vzešla z internetu. Za sebe pak
říkám, že je to jedna z mála, co má
smysl a význam,“ vyjádřil se k tomu
kouč nejmenších dětí Mikuláš Mihňák s tím, že výzva podpořila soutěživost. Co ji tedy zopakovat, i když se
už navrátily běžné, společné tréninky.
„Rádi bychom na to někdy navázali.
Určitě tak v podobných věcech budeme v budoucnu pokračovat,“ prozradil Filip Smejkal.
(sob)

5. krok – odhalení a fotografování

PROSTĚJOV Tréninky zrušené,
společná příprava zrušená. Hokejisté
se v uplynulých měsících museli potýkat se zákazy a omezeními. Nicméně
ani koronavirus je nedonutil lenošit.
Platí to přitom i o hokejové drobotině. Děti SK Prostějov 1913 se totiž
mohly zapojit do trénovací výzvy,
kterou si pro ně vymysleli jejich trenéři. Čekaly je tak cviky s hokejkou
i bez hokejky. Nechyběl ani sportovní
duch, děti mezi sebou soutěžily, kterému se podaří ve výzvě nejvíce uspět.
Nápad vzešel původně od trenéra tří
věkových kategorií Filipa Smejkala.
„I ze svazu sem šly podobné podněty.
Trochu jsme jej ale předběhli. Doma
jsme se nudili a manželka mě tak přivedla k tomu, abych natočil trenérské
video pro děti,“ uvádí s úsměvem Filip Smejkal. „Takže ano, výzva vlastně
vzešla z nudy a z naší lásky k hokeji,“
dodává se smíchem.

4. krok – barvení, støíhání a styling

s dětmi, někdy spíše s rodiči aktivně
komunikovat na sociálních sítích.
Zavedli jsme takové týdenní či víkendové výzvy, které jsme posílali
přes mobilní aplikace. Myslím si, že
to bylo pro všechny něco navíc. Tyto
věci se budeme snažit i teď nadále
udržovat.“
yyPomalu se vše začalo rozvolňovat. Jak to teď týmy mají?
„My již plně trénujeme čtvrtý týden.
Bohužel jsme zatím museli využívat
jen venkovní prostory, protože jsme
se nedostali kvůli zavřeným školám
do tělocvičen. Teď už máme k dispozici i tělocvičny, takže jsme v plném
tréninkovém procesu.“
yy Máte plné počty, nebo mezi
rodiči panuje stále obava a tím pádem máte méně dětí?
„Nevnímáme to. Máme za sebou už
i dvě soustředění a počty dětí jsou
plus mínus takové, jako byly v loňských letech.“
yyPřiblížil byste plány hokejové mládeže na léto?
„V uplynulém týdnu jsme měli další
soustředění dětí ročníků 2010, 2011
a 2012. S trenéry teď dobíháme letní
přípravu, která má jasně daný plán.
Pomalu se začínáme připravovat na
novou sezónu, která se rozběhne
koncem července na ledě.“

([NOX]LYQtUR]KRYRUVHåpIHPPOiGHçQLFNpKRKRNHMH

„Zanechala podstatně velkou stopu
nejen na mládežnickém hokeji, ale
i v běžném životě každého z nás.
Když vypukla v čase, kdy byla sezóna na vrcholu, hráči, ale i fanoušci
byli nazlobení kvůli množství práce, která se během sezóny odmakala. Právě tato část má být obrazem
tvrdé dřiny a úsilí, proto to bylo pro
všechny nepředstavitelným zklamáním.“
yy Jak jste se vypořádali s tím,
když bylo vše zakázáno a zrušeno?
„Byl to pro nás obrovský šok. Na
druhou stranu však musíme podotknout, že takováto situace nás přinutila pozastavit se a popřemýšlet
o ‚běžných‘ věcech, jako je například
yyJaký vliv měla podle vás pan- jen tak se setkat na zimáku s přáteli.
demie koronaviru na mládežnic- Myslím si, že hodně lidí si od tohoto
ký hokej?
momentu bude vážit i těchto ‚běž-

PROSTĚJOV Vyhlášení nouzového stavu se výrazně dotklo
všech sportovců v Česku – amatérských i profesionálních. Není
tedy pochyb, že ovlivnilo i mládežnický hokej v Prostějově.
O svůj pohled na situaci z uplynulých týdnů i ze současnosti
v klubu SK Prostějov 1913 se
s Večerníkem podělil jeden z trenérů Mikuláš Mihňák (na snímku). „Byl to pro nás obrovský
šok. Pandemie zanechala podstatně velkou stopu nejen na mládežnickém hokeji, ale i v běžném
životě,“ konstatuje.

„Z nenápadné ženy se proměnou stala dáma, která neuvěřitelně prokoukla a omládla
přinejmenším o deset let. A stačilo tak málo, jako změnit účes, oblečení a dodat líčení.
Při srovnání před a po proměně je to opravdu velký rozdíl. Věřím a doufám, že si paní
Piskovská odnesla do života potřebné sebevědomí a bude se řídit radami, jak o sebe
pečovat. Nyní je již na ní, jak bude ve své proměně pokračovat dále. Doufám, že dárek
k šedesátým narozeninám byl podle jejích představ. Za náš tým mohu říci, že jsme
všichni odvedli skvělou práci, ze které mám velkou radost.
Zároveň bych chtěla poděkovat za krásných pět let PROMĚNY IMAGE. Za ty roky
se nám všem, co jsme měli s proměnou něco společného, podařilo rozzářit na desítky očí,
notně padaly i slzičky dojetí a štěstí, mnohokrát jsme naší změnou vizáže dodali nový
odrazový můstek pro restart v životě a dovedli jsme společnými silami vytvořit mnoho
vzpomínek a zážitků. O tom je totiž život, dělat radost, mít radost, žít a zažít. Srdečně
tak děkuji všem partnerům, kteří se kdy na seriálu podíleli. Děláme totiž něco, co má
skutečný smysl.“
Za celý tým Aneta Křížová,
patronka projektu a redaktorka servisu pro ženy
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PRÁZDNINOVÁ PROMĚNA

RV FASHION je oděvní firma, která
se zaměřuje na pánskou a dámskou malosériovou konfekci, a to jak
v klasickém, tak volnočasovém stylu.
Výrobky značky RV jsou známé svou
vysokou kvalitou materiálů a vynikajícím vypracováním. Pilotní obchod celé sítě prodejen RV se nachází
v Plumlovské ulici 28, kde se můžete
setkat s velkým výběrem kolekcí
obleků, sak, kalhot, šatů, kostýmků
a pestrou škálou doplňků. Speciální
kolekci tvoří exkluzivní pánská obuv
značky Riccardo. U firmy RV je možné si
nechat ušít oblek na míru a získat maximální servis poradenství. Další prodejnu RV FASHION (Sonáta) naleznete
také v Žeranovské ulici.

Mladý začínající
fotograf a kameraman. Rád
fotí přírodu
a nejrůznější akce.
Na Proměně se
částečně podílel již delší dobu
a nyní dostal prostor pro vlastní iniciativu
v tomto projektu.

Vlassalon Andr y
Furiakové najdete
v Rezidenci Florián na
adrese Fanderlíkova
5, Prostějov. „Potřebujete-li účes
s nádechem extravagance, jednoduchosti, elegance či panku nebo
s rázem luxusu, není problém. To vše
a ještě více vám poskytne Vlassalon,
který oplývá vzdušným a krásným
interiérem. K dispozici vám bude
kvalitní vlasová kosmetika Wella,
Tigi S-Faktor, Bed head, Catwalk,
ale i úžasný regenerační systém od
značky L´Oreal. Nechte se hýčkat
od profesionálů, bude nám ctí o vás
pečovat. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vaši návštěvu,“ vzkazuje Andrea
Furiaková.
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Miluše
Piskovská

a všichni říkali, že vypadám hezky
a sluší mi to. A známí mě pak na akci
po proměně ani nepoznali, kdybych
jim neřekla, že jdu do proměny od
Večerníku.“ (směje se)
ƔƔ Co byste vzkázala čtenářkám
Večerníku?
„Aby neváhali a přihlásili se! Nemají
co ztratit, ba naopak. Je to zážitek, který
stojí za to prožít! Děkuji ještě jednou celému týmu, který se snažil o zcela výji- Optiku Wagner můžete navštívit v símečný a pohodový den, na který budu dle prodejny náměstí E. Husserla 19
radostně vzpomínat.“ (úsměv)
v Prostějově, které najdete v budově
„tria“ v prvním patře vedle někdejšího
OD Prior. Připravena je zde široká nabídka kvalitních brýlí a kontaktních
čoček. K dispozici je také vyšetření
zraku bez čekání a kompletní servis.
Samozřejmostí je profesionální péče
a poradenství na nejvyšší úrovni.
Cílem Optiky Wagner je naprostá
spokojenost našich zákazníků. O váš
zrak se postará osobně majitel Radek
Nejen ženy, ale i muži si zaslouží
Wagner a jeho tým. Těšíme se na setpéči. A my se o ně postaráme příkání s vámi.
mo královsky!
Vše potřebné včetně
objednání na vyšetření je na
Nejdříve vám vybereme oblečení
na míru, posléze se o vás postarají
www.optikawagner.cz
prvotřídní profesionálové v pánském salónu a samotný závěr bude završen profesionálStudio Ha – Hana
ním focením. Zkrátka budete fešák, za kterým se nejedna žena otočí.
Ondrejová naDámu pak čeká, jak je již naším zvykem, kvalitní servis v podání
bízí profesionálprofesionálů z Vlassalonu, líčení od H studia, výběr nového šatníku
ní a komplexní
v RV Fashion, brýlí v Optika Wagner a závěrečnou tečkou pak bude
ošetření pleti, ale
taktéž profesionální focení.
také klid a relaxaci,
Neváhejte a hlaste se! PROMĚNY IMAGE od PROSTĚJOVSKÉcelkové uvolnění
HO Večerníku dopadly vždy na jedničku a vítězky neměly jiných
a individuální přístup. Za pomoci
slov než chvály. Není co ztratit, naopak zcela zdarma získáte NOpřírodní kosmetiky a nejmodernější
VOU IMAGE a také nezapomenutelný zážitek!
technologie bude vaše pleť
Co musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie (tvář a poprvotřídně hýčkána. Poskytujeme
stava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu uvádějte
Mesobotox, což je účinná redukce
„PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší redakce.
vrásek pro ženy starší čtyřiceti let,
Napište také svůj věk, velikost oblečení a důvod, proč se do proměny
dále mezoterapii na zpevnění pleti
hlásíte, proč bychom měli vybrat právě vás, dále odkud jste a telefoa vyhlazení vrásek, také chemický
nický kontakt. Hlásit se můžete do 20. července 2020. Těšíme se
na spolupráci s vámi!
peeling, ultrazvukové hloubkové
Co pro to musíte udělat? Stačí poslat dvě své aktuální fotografie
čištění, prodlužování řas, líčení, kos(tvář a postava) na e-mail: vecernik@pv.cz. Do předmětu e-mailu
metické čištění a masáž, v neposleduvádějte „PROMĚNA IMAGE“ nebo můžete přijít osobně do naší
ní řadě epilaci. Pečujeme o vaše tělo
redakce.
i duši. Těšíme se na viděnou.
Neváhejte a hlaste se! Naše PROMĚNY IMAGE dopadly vždy
na jedničku a vítězky nalézaly jen samá slova chvály. Není co
YÙKRGQÅSÔHGSODWQÅ
ztratit, naopak zcela zdarma získat NOVOU IMAGE a také ne608 960 042
zapomenutelné zážitky!

ƔƔ Miluše, jak se po PROMĚNĚ IMAGE cítíte? Splnili jsme
vaše přání?
„Skvěle! Celá sobota byla pro mě
velice příjemným a odpočinkovým
dnem. Jsou to pro mě zážitky, na
které se nedá zapomenout. Po odhalení jsem viděla někoho jiného,
nevěřila jsem, že jsem to já. Opravdu, bez legrace.“ (úsměv)
ƔƔ Co vás na celé proměně nejvíce překvapilo?
„Byla jsem mile překvapena tím, jak
celá proměna probíhala. Na začátku
jsem byla lehce nervózní, protože to
bylo pro mě něco úplně nového. Líbilo se mi, jak se o mě všichni pečlivě
starali, aby se všechno vydařilo. Tímto
děkuji všem, kteří se na mé změně podíleli. Také jsem měla radost z dárků,
které jsem dostala k pátému výročí
seriálu PROMĚNA IMAGE.“
ƔƔ Jak na vás reagovala rodina
a známí?
„Syn, který byl přítomen u odhalení, obdivoval změnu účesu a vizáže. Rodině jsem zaslala fotografie

pro ženu,
4 otázky
co se změnila...
0DUHNÿHUQRåHNÅ9SRGVWDWě Soutěžíme rádi! Å1HYĚŐLODMVHP
æHMVHPWRMi´
MVPHåNUWOLFHORXVH]yQX´ Malí hokejisté

k nastalé situaci předseda prostějovské mládeže Marek Černošek.
Hráči SK Prostějov 1913 však nezaháleli a trénovali z domova. K dispozici jim
byla videa jednotlivých trenérů s popisným návodem jak správně doma cvičit.
K videím od trenérů se potom přidaly
i domácí nahrávky od spoluhráčů,
kterými se mladí hokejisti i hokejistky

1. krok – volba obleèení

„Počty týmů jsou možná i přeplněné,“
pochvaluje si trenér Mikuláš Mihňák

Pandemie nového typu koronaviru ovlivnila v pár měsících takřka
všechno a všechny. Přerušila
soutěže, zrušila akce nebo třeba
zavřela obchody. Jaký ale měla dopad na prostějovskou hokejovou
mládež? Na to a na mnohem více
jsme se ptali toho nejpovolanějšího, a sice předsedy klubu SK 1913
Marka Černoška (na snímku).

pro Večerník
Eva
REITEROVÁ

PŮVODNÍ
zpravodajství

mládeže. Výkonný výbor Českého
hokeje v polovině března zrušil jejich
veškerý program v závěru sezóny,
soutěže juniorů dorostenců i žáků tak
zůstaly nedohrány. Sezóna tak skončila téměř o měsíc dříve. „Trenéři i vePandemie koronaviru se promítla dení museli respektovat rozhodnutí,
nejen do soutěží mužů, ovlivnila také která nastala. To znamená, že jsme
všechny tuzemské soutěže hokejové v podstatě škrtli sezónu,“ vyjádřil se

PROSTĚJOV Stejně jako všechny jejich vzory ze seniorských týmů
i prostějovskou mládež SK Prostějov 1913 zastavila pandemie koronaviru. Omezení týkající se nového viru covid-19 ovlivnila dění ve většině odvětví, sport nevyjímaje. Teď se tato opatření pomalu rozvolňují
a i mládežničtí hokejisté mohou opět na společné tréninky. Pojďme se
ohlédnout za tím, jak je pandemie ovlivnila. Navíc se dozvíte, jak si teď
prostějovské mládežnické kluby vedou a co je čeká v létě.

hecovali. „Co se týče tréninkového procesu, tak nás v klubu zachránily sociální
sítě. Na těch probíhaly i v našem klubu
různé formy challanges v podobě splnění nějakého fyzického prvku nebo
cvičení,“ prozradila slovenská akvizice
v trenérských řadách Mikuláš Mihňák.
Pozitivum na takto vedených trénincích nachází i Marek Černošek. „Snažili jsme se s dětmi, někdy spíše s rodiči
aktivně komunikovat na sociálních sítích. Zavedli jsme takové týdenní či víkendové výzvy, které jsme posílali přes
mobilní aplikace. Myslím si, že to bylo
pro všechny něco navíc. Tyto věci se
budeme snažit i teď nadále udržovat,“
uvedl dále Černošek.
I hokejový život se vrací do normálních kolejí. Mladé prostějovské naděje znovu společně trénují. „Teď už

Vliv koronaviru I<CJF@EJQJPHGµ?@Ü
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TOKIO!

ZDĚTÍN V Japonsku se ještě
mají hodně co učit! Zatímco
organizátoři letních olympijských her v Tokiu museli
letošní sportovní svátek o rok
odložit, sokoly ze Zdětína jen
tak něco nezastaví. Bez ohledu na koronavir i nepříznivé
počasí uspořádali uplynulou
sobotu 20. června úspěšnou
Olympiádu dětí a mládeže.
Sešlo se na ní 96 nepromokavých sportovců a po zásluze nikdo z nich neodcházel
s prázdnou. U toho prostě
Večerník nemohl chybět!
PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Martin
ZAORAL
V režii zdětínských sokolů byl donedávna zejména fotbal, k němu si před osmi
lety přibrali také pořádání triatlonu. Nyní
se zaměřili i na atletiku. A daří se jim čím
dál lépe! „O první ročník dětské olympiády jsme se pokoušeli již loni v rámci
oslav 100 roku Sokola, avšak vše zkom-

VIDEO&FOTOGALERIE
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www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Martin Zaoral

plikovalo katastrofální počasí. Ani letos
předpověď nic dobrého neslibovala, ale
řekli jsme si s kolegy, že když už jsme do
toho dali tolik energie, tak to přece nemůžeme zrušit. A nakonec to dopadlo
lépe, než jsme čekali,“ shrnul za organizátory Tomáš Kučera.
Na místním fotbalovém hřišti byl pro
mladé závodníky rozdělené do tří věkových kategorií připraven sportovní čtyřboj, který prověřil jejich všestrannost.
Postupně si mohli své síly vyzkoušet ve
sprintu, hodu tenisovým míčkem, trojskoku z místa a nakonec i vytrvalostním
běhu. „Přihlášených jsme měli celkem
sto sedmnáct dětí. Ještě dopoledne
jsem vyřizoval desítky telefonátů od rodičů, zda se akce bude vůbec konat. Sice
nám trošku pršelo i foukalo, ale celkově
se dá říci, že jsme protančili mezi kapkami deště. A když bylo nejhůř, mohli
jsme se schovat do velkého stanu, který

se podařilo zařídit,“ shrnul Kučera.
Do Zdětína dorazily děti z blízkého
i vzdálenějšího okolí. „Jsme tu poprvé.
O akci se dozvěděla maminka od své kamarádky, která tu byla s dětmi loni a která
jí to doporučila,“ vysvětlila devítiletá Bar-

bora Svobodová ze Ptení. V soutěžích se představila i dvacítka dětí z Dětského domova v Plumlově. „Přijeli jsme
na pozvání našich kamarádů fotbalistů,
abychom zde společně strávili příjemné
odpoledne,“ vysvětlil vedoucí vychovatel
Petr Antoníček.
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Sexy kalendáø
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Navzdory dešti na akci dorazilo
96 nadšených mladých sportovců
Díky zhruba dvacítce pořadatelů z řad
zdětínských sokolů, podpoře obce
a sponzorů v čele s pilou Javořice
odcházeli všichni z akce spokojeni.
„Ohlasy byly veskrze pozitivní. Možná
to bylo i díky tomu, že jsme mohli odměnit úplně všechny, a ještě nám něco

zbylo. Vše tedy nasvědčuje tomu, že
jsme založili tradici, ve které budeme
s chutí pokračovat,“ uzavřel Tomáš
Kučera.
Další akcí v režii zdětínských sokolů
bude osmý ročník triatlonu, který se
bude konat již v sobotu 11. července.

jjaká
aká byla
byla zzdětínská
dětínsská ol
olympiáda
lympiiádda 2020…
20200…

&÷VKOG\KUGDQWDQLQXCN[QRTCXFW\GXwGEJUKN

saa

3x foto: Martin Zaoral

2TQXwGEJP[D[NQRąKRTCXGPQXQÿCXÆQDéGTUVXGPÊ

MH]SĚW

PROSTĚJOV Hory svalů, které stěží připomínají ženu. Přesně tento mýtus se snaží už několik
let nabourat Julie Švecová, zakladatelka oddílu Vzpírání Haná v Náměšti na Hané. A to kalendářem, na jehož snímcích se vzpěračky představují jako nádherné ženy, kterým rozhodně vzpírání
neubralo na kráse – spíše naopak. Ani doba koronavirová pak nezhatila plány na v pořadí již pátý
kalendář plný půvabu i vysportovaných těl. A opět bude stát za to.
v Bratronicích,“ prozradila Večerníku Julie ŠveMichal SOBECKÝ
cová, která je kromě organizátorky sama také
Vinice, zámek, park, mlýn - to jsou místa, kde se jednou ze vzpěraček zvěčněných v kalendáři.
vzpěračky fotily v minulých letech. Teď přišla změna. Téma je reakcí na koronavirovou pandemii.
A hodně radikální. V kalendáři pro příští rok budou „Když začala omezení, nosili jsme roušky, nevzpěračky za drsňačky z postapokalyptického světa. směli nikam chodit, všichni hromadně naku„Fotilo se pátého a devátého června. Šest fotek v bun- povali, tak se někteří lidé smáli a říkali, že je to
kru v Brně-Horákově a šest v bývalé raketové základně jako zombie apokalypsa. Že už se těší, až budou
po městě chodit
zombíci a budou
střílet jako v nějakých počítačových
hrách,“ vysvětluje
autorka
celého
projektu, co ji inspirovalo. Mělo by tak
jít o zatím nejvíce
stylově a prostředím vyhraněný kalendář.
Nové téma vzpěračky
nadchlo. „Byla jsem překvapená. Každý rok byly
ty kalendáře spíš romantické, pěkné šatičky, pěkné
prádlo atd. Tenhle námět

-T¾UC C UÊNC 1DQLÊ
PCDÊ\Ê HQVM[ \ MCå
FQTQéPÊJQ MCNGPF¾
ąG X\R÷TCéGM 6GP
PC TQM  X\PKM¾
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2x foto: David Nogol

se mi moc líbil, protože to je změna,“ podotkla jedna
z protagonistek kalendáře Petra Vaumundová. A její kolegyně Simona Hertlová se nechala slyšet: „Já jsem pro
každou špatnost, takže jo!“
V kalendáři jsou četné stopy zdejšího regionu.
Zmíněná Julie Švecová se v Prostějově narodila,
Natálie Melichová pochází z Kostelce na Hané.
„Bylo to zajímavá zkušenost i přes to, že focení nemám zrovna v oblibě, tak jsem se docela bavila.
Tento styl se mi líbil, i když se to moc nevidí,“
uvedla teprve patnáctiletá vzpěračka.
Předchozí kalendáře měly ukázat, že vzpěračky
jsou krásné ženy. A ten nejnovější by neměl být
výjimkou. I když ty, které v něm stály modelem,
mají krvavé šrámy, ušpiněná těla, roztrhané oblečení a v rukou zbraně. „Není to tedy tentokrát
moc romantika, ale sexy je to dost. Teď nepůjde
tolik o přirozenost, ale vynikne spíše postava
a řekla bych, že i ta ženskost,“ přibližuje plánovaný, na co se mohou fajnšmekři těšit, Švecová.
Kalendář by měl být v počtu stovek kusů dostupný už na podzim. A vzpěračky vzkazují, že
se určitě nebude jednat o poslední takový počin.
„Pokud by se nabídla zajímavá spolupráce z Prostějovska nebo z Olomoucka na další rok, tak
bych byla jen ráda. Návrhům se nebráním,“ říká
s úsměvem Julie Švecová.
Exkluzivní rozhovor s touto nadšenkyní
vzpírání najdete v prvním červencovém vydání Večerníku.
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Váňa trénoval s reprezentací
NYMBURK, PROSTĚJOV Kvalitní výkony Františka Váni v zápasech
nedohraného ligového ročníku Kooperativa NBL nebyly přehlédnuty
při zasílání pozvánek na tréninkový kemp reprezentace U24 pod vedením kouče Ronena Ginzburga. Tým nadějí byl složený z borců působících v domácí elitní soutěži a na amerických univerzitách a strávil
týden společnými tréninky v nymburském sportovním centru.

EXKL

Ladislav VALNÝ

UZIV

NĚ

„Kemp jsme svolali relativně narychlo, protože jsme využili situace kolem covid-19.
Většina hráčů, kteří běžně působí v USA na
univerzitách, byla najednou v Čechách, takže
nám to dávalo šanci pozvat je na tréninkový
kemp a vidět je. Hráči byli z našeho nápadu
nadšení a drtivá většina to kvitovala, protože

U24

je to pro ně příjemná změna z individuálních
tréninků, které už trvají poměrně dlouho.
Nominovaní oceňují, že se takhle v létě mohou sejít a změnit svůj režim,“ řekl manažer
národního týmu Michal Šob.
Do nominace se dostalo čtrnáct basketbalistů. Českou ligu kromě hráče BK Olomoucko

Váni zastupoval Ondřej Sehnal, Jakub Tůma,
Radek Farský, Radek Pumprla, David Škranc,
Michal Svoboda, František Fuxa a Luboš Kovář. „Chceme dát mladým hráčům, kteří by
v budoucnu měli zaujmout větší roli v seniorském národním týmu, příležitost se ukázat,“
poznamenal Šob.
(lv)

Koronavirová -XKVQX¾RąKLGFG

MATURITA

XUVWRGPM[LUQWXRąGFRTQFGLK

PROSTĚJOV Na dvě v současnosti největší hvězdy českého tenisu
se můžou těšit diváci, kteří od 29.
června do 1. července dorazí do areálu TK Agrofert Prostějov. V rámci
druhého kola akce Tipsport Elite
Trophy se zde utkají týmy Petry
Kvitové a Karolíny Plíškové.
„Petru Kvitovou nepustilo v prvním
vážně. Učil se dlouho do noci, cho- turnaji na kurt zranění ruky. Každý
dil na konzultace do školy. „Jakmile den využívá k léčbě, a pokud to bude
člověk vypadne ze školního procesu, alespoň trošku možné, bude hrát,“
je velmi obtížné se do něj zpátky dostat. A také přinutit, aby člověk hodiny trávil opravdu učením,“ přiznal
Veselý, který maturoval z češtiny,
angličtiny, ekonomiky a marketingu
plus z profilové zkoušky sportovní
management.
Úspěšný tenista má před sebou ještě
velkou část kariéry profesionálního
sportovce, přesto během nucené
pauzy přemýšlel o budoucnosti
a ukončení střední školy do jeho
úvah přesně zapadlo. „Kdybych
v budoucnu chtěl něco dělat, klidně mimo tenis, tak maturita k tomu
bude potřeba,“ míní Veselý. Připustil, že úspěšné zakončení studia bral
i jako povinnost z pedagogického
hlediska. „Jak bych mohl mít doma
autoritu, až vyroste dcera. Budu
chtít, aby se učila a ona by mohla
říct, že nemám maturitu, tak jí do
toho nemám mluvit. Něco takového
jsem nechtěl riskovat,“ dodal s úsměvem hráč TK Agrofert Prostějov.
(lv)

Jiřího Veselého
PROSTĚJOV Když už se tenista
Jiří Veselý nemohl po přerušení
sezóny bít se soupeři na kurtu,
využil pauzu k ukončení středoškolského vzdělání. Česká tenisová jednička ukončila studium
na prostějovské Střední odborné
škole podnikání a obchodu.
„Maturitu jsem si chtěl udělat už
mnohem dříve, ale časově to nevycházelo. V řádném termínu
se vždy hrály turnaje v Monte Carlu
a Římě, na podzim zase US Open
nebo Davis Cup.
Vyšlo to až teď díky vynucené přestávce. Alespoň
jsem ji dobře využil,“ oddechl
si po „zkoušce dospělosti“ Veselý,
který odmaturoval ve vzdělávacím
programu Sportovní management.
Přípravu na zkoušky bral Veselý
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prozradila aktuální zdravotní stav dvojnásobné wimbledonské vítězky šéfka
prostějovských tenisových projektů
Petra Černošková. „Na našich kurtech
strávila řadu let. Chce se divákům po
delší době ukázat v akci,“ dodala Černošková s tím, že jako host dorazí také
bývalá světová pětka Lucie Šafářová.
Předprodej vstupenek byl zahájený
v síti Ticketportal. Pořadatelé prostějovské části věří, že centrální dvorec
bude v rámci možností obsazený.

Tomu odpovídá příznivá cenová relace vstupenek. Prodávat se budou
ve dvou cenových kategoriích za 100
a 200 korun. „Pochopitelně budeme
respektovat všechna hygienická opatření a další nařízení. Věříme, že to bude
velký tenisový svátek. Zápasy budou
jistě na úrovni a vzhledem k tomu, že
máme k dispozici zatahovací střechu,
akci neohrozí ani případná nepřízeň
počasí,“ řekl manažer spolupořádající
TK PLUS Tomáš Cibulec.
(lv)
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Nejlepší důkaz toho, že se život po koronaviru vrací do normálních kolejí? Uplynulý víkend, který byl v Prostějově za
dlouhou dobu prvním doslova nabitým sportovními akcemi.
Hlavně během čtyřiadvaceti hodin od pátečního do sobotního večera to byl docela hukot.
Vše odstartovalo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec města
Prostějova, ráno druhého dne se rozjel tenisový Prostějov Cup
ve čtyřhře neregistrovaných i turnaj Oblastní soutěže v boxu,
odpoledne proběhl zápas nohejbalového Ligového poháru
mužských družstev.
Bohužel si osud s některými z těchto podniků nepříjemně zalaškoval. Jen místo nákazy covid-19 tentokrát úřadovalo nepříznivé počasí. Anketní galavečer v Národním sportovním centru ohrozit nemohlo, tamtéž své utkání proti Karlovým Varům
už s předstihem prozíravě přesunuli nohejbalisté.
Dešťový problém vyřešili přemístěním z venkovního prostředí
dovnitř pod střechu též rohovníci, byť za cenu srocení velkého
počtu lidí na malém prostoru. Nejhůř tak dopadlo klání tenistů, jež valící se voda z mraků nedovolila odehrát v obvyklém
rozsahu. Ačkoliv ani vyznavači bílého sportu se nenechali morálně zlomit.

Prostějovský hokej v posledních měsících stíhá jedna nemilá
rána za druhou. Tou největší samozřejmě byl zimní nepostup
do horní nadstavbové skupiny uplynulého ročníku Chance
ligy mužů ČR, který následně přešel v ještě horší počin neúčasti ani v předkole play-off.
Značné finanční ztráty na vstupném vzápětí znásobila doba
koronavirová, ekonomicky na tom oddíl LHK teď asi není
kdovíjak příznivě. A po konci téměř všech zkušených opor se
i tvorba obměněného hráčského kádru dlouho táhla jako čas
před výplatou, alespoň navenek co do informovanosti směrem k fanouškům.
Když to začalo v minulých týdnech konečně vypadat slibněji
díky oznámení příchodu řady nových posil, dostavila se nová
jobovka z nečekané strany. Kouč Ladislav Lubina, jenž měl pokračovat ve své rozdělané práci, musel náhle Jestřáby opustit
z vážných zdravotních důvodů.
Ačkoliv vedení elhákáčka bleskově sehnalo adekvátní náhradu
v jiné pardubické legendě Jiřím Šejbovi, jde přesto o nepříjemný zásah do realizačního týmu, navíc bezprostředně před zahájením přípravy na příští sezónu. Nezbývá než doufat, že i tuhle
překážku Hanáci přeskočí.

Do Prostějova zavítala na dva týdny volejbalová reprezentace
žen České republiky, která v areálu marketingové agentury
TK PLUS absolvovala první soustředění po zdravotní přestávce způsobené virovou epidemií.
Ubytována byla v Hotelu Tennis Club, svůj hlavní tréninkový stan rozbila v nedalekém Národním sportovním centru.
A kdo chtěl, bez problémů tam mohl holky denně pozorovat
z hlediště, kterak na sobě makají pod vedením hodně početného realizačního týmu.
Až by si možná leckdo řekl, k čemu tak široký realizák vlastně
je, zda Český volejbalový svaz jen zbytečně nevyhazuje drahocenné peníze. Při bližším pohledu a odbornějším vnímání
však nelze zpochybnit, že právě zásluhou natolik objemného
štábu pracuje ženský nároďák ČR ve skutečně vysoké kvalitě
i intenzitě.
Stačilo sledovat tréninky, kde to bez zbytečných prostojů
jenom fičelo s velmi individuálním přístupem ke každé
z plejerek, u nichž si pak člověk snadno představí, že se
takovým způsobem moderní dřiny dokážou osobně dost
zlepšovat. Pokud jsou finance správně využívány, rozhodně se vyplatí.
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Hráči Olomoucka válí ,=JS@MNFJP,=G<NOIÁNJPOîÜ
v trojkovém basketbale Q-MJNOîEJQî=TG,û¡
KROMĚŘÍŽ,
PROSTĚJOV
Účastnické místo na finálovém
turnaji v Praze 26. července si
hned na prvním turnaji letošního Chance 3x3 Tour zajistili hráči
týmu Tři a půl chlapa, který z poloviny tvořili basketbalisté BK
Olomoucko. Pro vítězství si došli
v sestavě František Váňa, Viktor
Vašát, Martin Nábělek a Vojtěch
Růžek.
„Všichni jsme spolu hráli v mládeži
v Prostějově, takže se dobře známe.
Původně jsme s Martinem měli jinou sestavu, ale dva borci měli nějaké zdravotní potíže, tak jsme museli
narychlo udělat obměnu. Myslím,
že úspěšnou. Spolu jsme nijak netrénovali, ani signály jsme si nestihli vymyslet. Víc turnajů v plánu nemáme.
Možná leda ten finálový v Praze,“
řekl po turnaji František Váňa.
V elitní mužské kategorii se do
turnaje přihlásilo parádních třicet

týmů, které byly rozděleny do osmi
skupin po čtyřech a po třech. Dál šli
vždy dva nejlepší. Pozdější vítězové
neměli ve skupině žádné problémy
a dobrou formu ukázali také v play-off. V osmifinále porazili 3PTS
Contest 18:8 a ve čtvrtfinále sestavu
3x3 Prague 21:15. Následovalo utkání o postup do finále a v něm tým Tři
a půl chlapa přehrál Letný Vánok
21:12 ze Slovenska. S přehledem
ovládl také závěreční utkání, v němž
porazil výběr Bricklayers 19:10.
„Měli jsme dobré rozlosování a hráli
jsme v pohodě a beze stresu. Pro mě
bylo nejtěžší osmifinále, jelikož jsme
před ním měli asi čtyřhodinovou
pauzu a bylo těžké se zase rozběhat.
S Prague 3x3 jsme ve čtvrtfinále měli
trochu štěstí, když se jim zranil David Jelínek, což jistě ovlivnilo průběh
zápasu. Nebýt toho, byl by to určitě
ještě těsnější zápas,“ hodnotil týmové vystoupení Váňa.
(lv)

Zvětšení workoutového hřiště,

přibude i ručkování
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BYLI JSME
U TOHO
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Foto: Marek Sonnevend

EXKLUZIVNÍ
REPORTÁŽ
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
„Meteorologická předpověď byla na
sobotu velice špatná, většinu dne mělo
silně pršet. Proto jsme
se už s předstihem rozhodli postavit
oba ringy nikoliv venku na tartanovém

hřišti, nýbrž uvnitř v naší boxárně. Sice
bylo dopředu jasné, že vzhledem k obrovskému zájmu účastníků tam bude
hrozný nával, ale pokud jsme chtěli
dlouho očekáváné klání uskutečnit, tak
jiná možnost neexistovala,“ vysvětlil
hlavní organizátor a současně šéftrenér
mládeže BC Martin Klíč.
Vydatný déšť snášející se z nebes většinu 20. června potvrdil, že s přesunem pod střechu pořadatelé dobře
udělali. „Všichni se museli vyrovnat

ských uvítal ještě jednu věc, která zatím
chybí. „Bohužel další rozšíření již není
možné, kvůli vsakovací nádrži, ale jeden prvek mě napadá. Ti pravověrní
workoutisti mě již několikrát oslovili,
nejen zde totiž postrádají obyčejnou
hrazdu umístěnou v prostoru. Aby nebyla součástí další konstrukce a mohli
na ní dělat různé cviky spíše akrobatického zaměření,“ vyjádřil se pro Večerník.
První workoutové hřiště ve městě
začalo fungovat už před čtyřmi lety.
O více než rok však tento počin předběhli v Držovicích.
(sob)

klikni na
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PROSTĚJOV Velký hlad po sportování prožívá v době
uvolněných protikoronavirových opatřetí i boxerská
komunita. Svědčí o tom rekordní účast v rámci první rohovnické akce po více než tříměsíční zdravotní přestávce,
kterou byla Oblastní soutěž pořádaná oddílem BC DTJ
Prostějov v areálu détéjéčka v Krasické ulici. Celodenní
maraton sobotních zápasů neohrozilo ani výrazně nepříznivé počasí.
s poněkud improvizovanými a stísněnými podmínkami, ovšem podstatné
je, že se po pauze konečně boxovalo.
Z třiašedesáti přihlášených dvojic se
střetlo plných šedesát dva, v jediném
případě nedorazil jeden ze soupeřů.
A měli jsme tady aktéry i aktérky všech
věkových kategorií zdaleka nejen z naší
Jihomoravské oblasti. Spousta lidí přijela ze severní Moravy, přicestovali také
zástupci Čech z Prahy, Plzně, Trutnova
či Chlumce nad Cidlinou. A dokonce

i tři kluby ze Slovenska. Tak enormní
zájem nás pochopitelně těší, rádi
jsme všechny přivítali. Byť šlo o velký organizační nápor. Začali jsme po
desáté hodině dopolední a skončili
okolo páté odpoledne, následovalo
ještě závěrečné posezení. Důležité
je, že se vše bez větších problémů
zvládlo,“ oddechl si Klíč.
Domácí DTJ zastupovala plná desítka klubových členů, jejich utkání
kouč stručně okomentoval.

MLÁDEŽ

váhová kategorie do 51 kilogramů:
Barbora Mahrová – Kischová (Havířov)
prohra na body. „Po krátké přípravě boxovala Bára velmi dobře, ale projevila se
její trochu slabší kondice. Přesto bojovala, šlo o hezký střet dvou reprezentantek
ČR. Soupeřka byla o něco lepší a zaslouženě zvítězila.“
váhová kategorie do 63 kilogramů:
Pavlína Jančiová – Gaňová (Chlumec)
výhra r.s.c. ve 2. kole. „Papírově slabší
8TCJQXKEMÆYQTMQWVQXÆJąKwV÷QDGJPCPÆR¾UMQW0CwV÷UVÊPGEGNÆRQW\GPQX÷ i vzrůstem menší protivnici už Pavla v miDWFQXCP¾é¾UV
Foto: Michal Sobecký
nulosti porazila, což teď spolehlivě zopakovala. Měla velkou převahu, z její strany kvaPROSTĚJOV Nový fenomén v po- scházet celá rodina,“ říká iniciátor
litní představení a jasná výhra před limitem.“
době venkovních posiloven neboli výstavby hřiště Pavel Dopita.
workoutových hřišť se rozmáhá také Hřiště je nyní kompletní. Přesto by ale váhová kategorie do34kilogramů:Dorian
v Prostějově. Po posilovnách otevře- Dopita na některém z těch prostějov- Kropog – Lika (Ostrava) výhra na body.
ných v Kostelecké ulici a následně
u hvězdárny jako třetí město nechalo otevřít loni další ve Vrbátkách. Už
nyní se tam ale rozjely úpravy. Proč?
Hřiště dozná rozšíření.
Nově by místo, které je určeno pro
všechny generace, mělo být bohatší
hned o dva prvky. A sice například
o žebříkovou konstrukci. „Protože to
byl můj návrh včetně prvků, jsem spokojený. Uzavírá to celý cyklus. Nejprve
workout konstrukce pro sportovce.
Pak stroje víceméně pro seniory
a teď lanová pyramida pro ty nejmenší. Takže se na workoutu může

FOTOGALERIE

www.vecernikpv.cz

„Dorian měl jednoznačně navrch, snaživý soupeř nestačil. Přesto náš mladý
borec sebekriticky přiznal, že to z jeho
strany nebyl ideální výkon a že potřebuje zapracovat na fyzičce, lépe vyladit
formu.“
váhová kategorie do 54 kilogramů:
Matouš Urbanec – Hrdý (Chlumec) výhra r.s.c. v 1. kole. „Po dlouhé zápasové
pauze odvedl Matouš skvělý výkon bez
respektu. Přečkal silný úvod Hrdého, pak
do něho aktivně šel, z tlaku vyústilo trojí
počítání soupeře a předčasný triumf.“
váhová kategorie do 62 kilogramů:
Markus Šándor – Rusňák (Chlumec)
prohra na body. „V opakování finále
loňského mistrovství republiky školní

mládeže byl tentokrát lepší hostující
chlapec. Markus sice stupňoval tempo,
nedokázal však už dotáhnout ztrátu
z horšího začátku.“
váhová kategorie do 70 kilogramů:
Vladimír Skalský – Horváth (Havířov)
prohra na body. „Podle mého názoru
nejlepší zápas dne. Silný Horváth má tradičně ostrý nástup, který Vláďa přečkal
s jedním počítáním. Následně šel do útoku a druhé kolo odboxoval vynikajícím
způsobem. Ve třetím mu trochu došla
šťáva, rozhodčí dali bodové vítězství soupeři. Ovšem klidně to mohlo dopadnout
opačně, Vladimír si po stříbru na MČR
juniorů očividně věří a jde výkonnostně
nahoru.“

MUŽI
váhová kategorie do 63 kilogramů: Adam Kleveta – Tran
(Brno) výhra na body. „Adam
při premiéře mezi muži způsobil velké překvapení a příjemně mě potěšil dobrým výkonem, boxoval na nováčka hodně takticky i chytře. Nezbývá
mu než popřát: jen tak dál!“
váhová kategorie do 64
kilogramů: Patrik Kropog
– Budovič (Mistřín) prohra

vzdáním ve 3. kole. „Naopak
Patrikovi se utkání vůbec nepovedlo a nezvládl ho, víc
k tomu ani nechci říkat.“
váhová kategorie do
66 k ilogramů: Adam
Krampota – Valeš (Brno) výhra na body. „I druhý z našich Adamů předvedl pěkný technický výkon, kvalitní též po taktické stránce.
Je vidět, že v ringu přemýš-

Prostějov hostil cyklistické mistrovství kraje na dráze

lí, za pěkný zápas zaslouží
velkou pochvalu.“
váhová kategorie do 91
kilogramů: Pavel Zajíc –
Pelíšek (Znojmo) prohra na
body. „Pavel měl z mého pohledu celé střetnutí fyzicky
i technicky navrch, přesto
sudí nechali zvítězit soupeře
a našeho borce tím poškodili, škoda. Nesmí se tím nechat
rozhodit.“

Jak zní celkové hodnocení?
„Myslím, že první Oblastní
soutěž po epidemii covid-19
se fakt povedla jak organizačně, tak většině našich boxerů
a boxerek i sportovně. Velké
poděkování patří za obětavou
práci na uspořádání tohoto
turnaje parťákům Zdeňku
Plívovi a Karlu Kociánovi,
pomohly též holky Míša
Brančíková s Májou Vrbovou,“
uzavřel Martin Klíč.
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PROSTĚJOV Cyklistická mládež
týmu Tufo Pardus Prostějov má za
sebou úspěšné vyvrcholení náročného tréninkového bloku. Jezdci
ho zakončili dráhovými závody
v Brně a následně na domácím velodromu, kde se konal Moravský
pohár na dráze, který byl zároveň
Mistrovstvím Olomouckého kraje
v omniu.
V Brně i Prostějově se sešla silná konkurence předních mládežnických

oddílů. První den se v jihomoravské
metropoli na stupně vítězů probojovali shodně bronzoví kadetka Patricie
Müllerová a kadet Matyáš Koblížek.
O den později v domácím prostředí
se dařilo cyklistům Tufo Pardus ještě
o poznání lépe. V kadetech tentokrát
měli hned dvojité zastoupení na bedně, když druhý Pavel Novák a třetí
Radovan Štec nestačili pouze na člena pražské Dukly Milana Kadlece.
Mezi kadetkami vybojovala druhou

příčku Patricie Müllerová stejně jako
v juniorkách Gabriela Bártová. Na
start se tentokrát postavili rovněž
muži, aby medaile za první tři místa
převzali vítězný René Smékal, druhý
Tomáš Bárta a třetí Maxim Müller.
„Musím všechny závodníky pochválit
za jejich nasazení. Pro většinu našich
žáků to byla vůbec první akce na dráze a každý z nich mile překvapil, jak to
bez problémů zvládl. Všichni jsou teď
motivovaní k další práci. Rád bych

vyzdvihl výkony našich kadetů, zejména Pavel Novák byl velmi aktivní.
Přípravu jsme nyní směřovali k úvodnímu Českému poháru na silnici
a následně i na dráze, tohle byl takový
poslední test. Jak je vidět, jsou dobře
připraveni,“ řekl k výkonům svých
svěřenců trenér Martin Cetkovský.
Krajský šampionát se konal za podpory statutárního města Prostějov,
Olomouckého kraje i Nadace ČEZ.
(jl, son)

PROSTĚJOV Na prostějovském
velodromu bude opět živo. Už
tento víkend od pátku 26. do neděle 28. června se totiž stane dějištěm Českého poháru mládeže
v dráhové cyklistice, který se pojede pod záštitou DT – Výhybkárna a strojírna a.s.
Závodníci se na Hanou sjedou
z celé České republiky. A podle
jednoho z hlavních představitelů
domácího Tufo-Pardus Prostějov
Michala Mráčka bude na co se dívat. „Na start se nejspíš postaví přes
sto závodníků, přesný počet ještě
neznáme. Za náš klub máme velice

kvalitní kadety, například Radovana Štece a Matyáše Koblížka, kteří
by mohli závodu kralovat. Hodně
čekáme také od Patricie Millerové,
která je postavena vysoko v žebříčku, a Gabriely Bártové, která patří
k juniorkám,“ prozradil některé
účastníky, do nichž se vkládají velké
naděje.
Přestože se bude jednat o klání
mládežnické, představí se i muži.
„V sobotu a v neděli budeme mít
i vložené závody seniorské kategorie. I když je to bráno jen jako
taková příprava, rádi bychom uspěli
i v nich,“ deklaruje Mráček. (sob)
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TÝMY TRÉNUJÍ, ČÁST SI DÁVÁ POHOV. URČICE JEDOU PŘES CELÉ LÉTO

nujeme nyní jednou týdně. Odehráli jsme přátelák s Kožušany, ve kterém jsme sice prohráli 2:5,
ale naoko to byl z obou stran pěkný fotbal. Takže
jsme spokojení. A pak jsme hráli také s Držovicemi, s nimiž jsme vyhráli 6:5,“ říká trenér Určických Karel Vlach. Tým na rozdíl od většiny
posily neřeší, jak říká jeho kouč, hráčů má dost.
A co je hlavní, tréninky nyní v červnu nekončí,
naopak. „Jedeme přes celé prázdniny, tréninky
budou během července i srpna,“ prohlásil Vlach.

Sonda do Přeboru OFS Prostějov – 2. díl

PROSTĚJOVSKO Koronavirová pauza
PŮVODNÍ
pro sportovce je dávno minulostí. A jak zpravodajství
se ukázalo, svým způsobem některým
pro Večerník
týmům pomohla. „Hráči jsou pro fotbal
zapálení,“ notuje si většina trenérů. Jak Michal
jen mohli, nahrnuli se na hřiště. Někde SOBECKÝ
je ale naopak účast na trénincích o poznání skromnější. Skoro tak skromná jako očekávané posily. Přesto
se řada celků poohlíží po nových tvářích, nicméně zatím se je nedaří sehnat. Co je nového v klubech na Prostějovsku? To vše zjišťoval
Večerník v rámci svého seriálu po regionálních klubech, který vám
již v předchozích číslech přinesl návštěvu do kabin zástupců v soutěžích Olomouckého KFS. Minule jsme se zaměřili na dění ve II. třídě-Přeboru OFS Prostějov, dnes tuto sondu dokončujeme. Bohužel bez
tradičně nekomunikujícího Horního Štěpánova a také Vícova, jehož
zástupce se Večerníku nepodařilo zastihnout.

TJ Sokol
Vrahovice
Spokojené, ba přímo nadšené, takové
mohou být Vrahovice po podzimní části.
Týmu se podařilo neuvěřitelně oproti předešlému ročníku zvednout. A suverénně ovládl tabulku nejvyšší okresní soutěže. Za hlavní
body vedení oddílu uvedlo přístup týmu
a taky trenéra Davida Mezuliánka. I ten se

nyní musí obejít bez tréninků. „Hodně kluků je pracovně vytíženo, rozhodli jsme se
tedy tréninky načas přerušit. Je to lepší než
je řešit v šesti sedmi lidech,“ vyjádřil se kouč
Vrahovic. Klub se zároveň shání po posilách.
Zatím ale žádné oficiálně nezískal. „Rádi
bychom ale tým posílili, to rozhodně,“ dodal Mezuliánek. Pro Vrahovice byla sezóna
hořkosladká, tým sice vybojoval 1. místo,
nicméně nadále nakonec pokračuje ve II.
třídě OFS Prostějov.

FK Nìmèice
nad Hanou
Pád soutěžemi zažívají v posledních letech Němčice nad Hanou. Zdá se však, že nyní se ho konečně daří zastavit. Trenéru Pavlu Voráčovi se podařilo tým udržet v půlce tabulky. Přesto Němčice po
divokých sezónách mohou být aspoň částečně
spokojené. „Trénujeme nyní dvakrát týdně. Kluci
se potkávali, jak jen to bylo možné. Na fotbal se
celkem těšili, takže si na docházku nemohu stěžovat – pravidelně mám na tréninku dvanáct
až šestnáct hráčů,“ je spokojený Pavel Voráč.
Ohledně posil už to tak dobré není. „Hledají
se prakticky jen z vlastních řad, tedy hráči, kteří kvůli zdraví nebo rodinným povinnostem
přestali,“ vysvětlil Pavel Voráč. Tým pak v pátek
měl první přátelák s Kojetínem, avšak počasí
bylo proti.

Další rána pro okresní přebor?
Horní Štěpánov řeší nedostatek hráčů
HORNÍ ŠTĚPÁNOV Jak jsme vás již
v předchozích číslech informovali,
v Přeboru OFS-II. třídy přibude do příští sezóny jedno mužstvo z důvodu sloučení Výšovic se Skalkou. Nyní ale není
jisté, zda nová místa nebudou dvě. Podle
informací redakce Večerníku se v Horním Štěpánově aktuálně jedná, co bude
s příští sezónou u mužů. Podle našeho
zdroje blízkého ke klubovému vedení to
nevypadá nejlépe, ale dokud zbývá čas
do podání přihlášek, nic se ještě nebalí.
Dalo se očekávat, že koronavirová kri-
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PROSTĚJOV I tento víkend měla
pokračovat přátelská utkání regionálních celků ze všech možných
soutěží. Většinu zápasů tentokrát
nezrušila žádná nařízení ani jiné
katastrofy, ale déšť, který znemožnil odehrát většinu předem
naplánovaných zápasů. Například
se neodehrál zápas ve Vrahovicích, kde měly v neděli nastoupit
Čechovice proti rezervě Vyškova.
A stejný osud potkal i další celky.
Vytrvalý déšť, který sužoval celou
zemi během celého týdne, se podepsal také na regionálních pažitech.
V drtivé většině stadionů je trávník
podmáčený a nebylo tak možné
odehrát další várku přátelských
utkání. Kromě již zmiňovaných Čechovic si musí na premiérové utkání počkat také nově spojený celek
z okresního přeboru Výšovice-Skalka, kterého nepustil do akce nepříznivý stav hřiště v Nezamyslicích.
O derby přišli také v „Metlích“, kde
se měly střetnout rezervy Otaslavic
a Brodku u Prostějova. Zrušeno bylo
také exhibiční utkání ženatých proti
svobodným na hřišti ve Ptení. (jaf)

ze fotbalům na okrese příliš nepomůže.
V Horním Štěpánově to nyní pociťují na
vlastní kůži. „Hráčů je tam v současnosti nedostatek, aby se sezóna dohrála i v případě
některých absencí. Druhou skutečností je
fakt, že drtivá většina sestavy už patří ke čtyřicátníkům a někteří se už moc do fotbalu
nehrnou, s vedením se dál zatím nedomluvili. Doplnění z mládeže také není možné,
protože fotbalová mládež ještě nedorostla
až do mužské kategorie,“ prozradil Večerníku dobře informovaný zdroj, který si ale
nepřál být jmenován.

UŽ BRZY!
Nejčtěnější regionální
periodikum chystá inovaci
svého webu

TJ Sokol
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S vedením klubu se nám dosud bohužel nepodařilo spojit. „Situace ale stále není ještě
rozhodnutá,“ dodal zdroj.
Pro okresní přebor by to jistě znamenalo
docela překvapivou zprávu a ztrátu jednoho z předních okresních mužstev. Přeci jen
Horní Štěpánov se každým rokem držel
v horních patrech tabulky, většinou se dokázal dostat i na bednu. O tom, zda se vedení
podaří tato situace ustát a budou pokračovat i v příštím roce, bude jasné 25. června,
kdy je poslední termín přihlášek do okresních soutěží.
(jaf)

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

Také v Držovicích se rozběhl po nucené pauze fotbalovýživot.Nicménětrochujinaknežobvykle.Na
marodcejetotiždlouhodobětrenérJindřichSkácel.
Štafetu po něm tak museli převzít jiní. „Scházíme se
na tréninky jednou týdně. Zatím jsme měli jediný
přátelák, a to s Určicemi. Tento týden bychom měli
mít další a pak snad za čtrnáct dní. Celkově to
ale nijak nehrotíme,“ uvedl za vedení klubu Jan
Valenta. Také v Držovicích se sháněli po posilách. Zatím však bez úspěchu. „Jsme zatím bez
posil. Mužstvo ale zůstává pohromadě, nevím
o žádných odchodech,“ přisvědčil Valenta.

TJ Sokol
Plumlov „B“

Oproti výše zmíněným týmům zažil Plumlov
mizernou sezónu. Už když tým loni spolu s kralickou rezervou postoupil, vyslovili tehdy v Plumlově obavy z vyšší úrovně soutěže. Ty se potvrdily,
tým výsledkově a herně během podzimu strádal.
Anakonecskončilpředposlední.„Nyníhráčitrénují s áčkem. Částečná účast na trénincích ale není
žádná hitparáda,“ vyjádřil se trenér plumlovské rezervy František Kocourek. Tým má za sebou přestřelku v Kralicích na Hané, nyní ho čeká pauza.
„Budeme se opět scházet od 14. července. Co se
TJ Sokol
pak týká posil, řešíme něco se Smržicemi. Jirka
Kratochvíl projevil zájem o změnu. No a počíBrodek u Prostìjova
táme také z posílením dorostenci,“ informoval
o aktuálních novinkách František Kocourek. Nyní Hráči z Brodku mohou být po podzimu spokomusí společně s hráči doufat, že se týmu na pod- jení. Skončili těsně na třetím místě a stali se tak
asi největším překvapením ročníku. Nicméně
zim povede lépe než dosud.
jeho konec už se týmu příliš nevydařil. Nedařilo se mu tolik sbírat body a zejména vyhrávat.
A navíc měl problém s proměňováním šancí.
TJ Sokol
Zároveň se ale stal po podzimu týmem s vůbec
Urèice „B“
nejlepší obranou. Mužstvo už se také nyní stejně
Ani Určice se bez tréninků nyní neobejdou. jako jeho soupeři připravuje na sezónu. Ale nikTým, kterému se střídavě dařilo a nedařilo, se terak usilovně, aktuálně trénuje dvakrát týdně.
také vzpamatovává z koronavirové pauzy. „Tré- Posily dosud známé nejsou.
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Kladky postoupit nechtěly,
PROSTĚJOV Čtvrtek 25. června. Tento den mají jistě mnozí fotbaloví funkcionáři na okrese poznačený v kalendáři
červeně. Právě do čtvrtka totiž musí zaslat přihlášku do fotbalových okresních
soutěží. Některé skutečnosti už se ale
tušily, nebo prozradily dříve.
Už nyní je tak jasné, že Skalka z fotbalové
mapy zdánlivě zmizí – tým se spojil s Výšovicemi. A i když právě ony přihlásí II. třídu,
tým se bude (alespoň v médiích) jmenovat
Výšovice-Skalka. Otázkou ale dlouho zůstávalo, jak to bude s postupem. I ta je už
ale zodpovězená. „Byl nabídnutý Kladkám,
ty ale postupovat nechtěly. Následně jsme
tedy oslovili Nezamyslice. Ty naopak o postup zájem měly. Od dalšího ročníku tak bu-

„Nezátka“ ANO!

dou znovu ve II. třídě mužů,“ prozradil Večerníku sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček.
Nezamyslice se vrací do soutěže po roce stráveném ve III. třídě skupině „A“. Podle očekávání v ní
skončily na prvním místě. „Už dopředu jsme komunikovali a shodli se, že pokud bude možnost,
tak postoupit chceme. Pro nás ta třetí třída byla
špatná a chtěli jsme nahoru i kvůli divákům. Zaslouží si víc,“ vyjádřil se předseda klubu Petr Moravec. Posily ale oddíl přivést neplánuje. „Máme
dorostence, kostra týmu zůstala. Musíme to nějak
dát do kupy, tým se musí ustálit. Příchody nyní
v plánu nejsou,“ sdělil pro Večerník.
(sob)

Konice si poradila s mladíky z Uničova
Hattrickem se blýskl Krása
KONICE Nepříznivé počasí zrušilo
většinu přípravných utkání v regionu. To ale neplatilo v Konici. Tam
se v hodovém nedělním odpoledni
představila juniorka Uničova. Z důvodu podmáčeného hřiště se utkání
nakonec muselo odehrát na umělé
trávě, kam si i přes všechny komplikace našla cestu na fotbal spousta
diváků. Ti mohli mít ze hry svého
mužstva radost, neboť domácí dokázali přehrávat a porazit svého
soupeře celkem jednoznačně 4:1.
Největší hvězdou utkání byl jistě
krajní záložník Jaromír Krása, který
hostujícímu celku hned třikrát rozvlnil síť.
Dlouho to vypadalo všelijak, nakonec se však v odpoledních hodinách počasí umoudřilo a v Konici

mohli hody oslavit i na fotbale, jen
se místo konání přesunulo z hlavního hřiště na umělou trávu. Mokrá
umělka předurčovala ráz utkání, kde
se oba celky snažily hrát kombinačně a v rychlosti. I když si šance dokázaly vytvářet oba celky, efektivita
byla především na straně domácí
Konice. První branku vstřelili domácí po krásné kombinaci, na jejímž
konci stál levý záložník Krása a jeho
projektil zamířil přesně – 1:0. První
branka dodala utkání ještě větší jiskru. Hosté se snažili dostávat dopředu, ale obrana domácích dnes podávala vydařený taktický výkon.
Místo větší šance na srovnání tak
přišlo navýšení náskoku. Po další
krásné akci se stal znovu zakončovatelem Krása a svou druhou brankou

v utkání domácím dodal potřebný
klid – 2:0. Ani to však domácímu
celku v první půli nestačilo a přidal
ještě třetí zásah. Po povedené akci se
krásně uvolnil Jašíček a před koncem
poločasu poslal domácí do tříbrankového trháku – 3:0. Po poločase pokračovaly oba týmy v pohledné hře, které
neublížila ani střídání. I když byl herně zápas vyrovnaný, větší šance si připravovali domácí muži. Jedna z nich
se nakonec také ujala a autorem byl
znovu Jaromír Krása, který zakončil
další hezkou kombinaci domácího
celku – 4:0. Mohlo by se zdát, že pak
už se zápas pouze dohrával, ale oba
celky pokračovaly v aktivní hře. V poslední minutě se nakonec dočkal také
Uničov, který si branku za svůj povedený výkon jistě zasloužil.

Čisté konto tak domácí neudrželi, ale
i tak mohou být jistě spokojeni, a to
nejen oni, ale také domácí fanoušci,
kteří si našli cestu na tento hodový
přátelák.
„Zápas splnil představy, v jaké jsem
doufal. Musím pochválit soupeře,
který podle mého názoru hrál velmi
dobře a ukázal kvalitu. Nejvíce mě
ale potěšilo, jakým způsobem jsme
hráli, a že chlapci dokázali dodržovat

vše, o čem jsme se před zápasem bavili. Maximální koncentrace byla znát
celých devadesát minut. Obdržená
branka trochu mrzí, ale není to tragédie,“ zhodnotil utkání Petr Ullmann,
trenér konických fotbalistů. „Ještěže
máme i tu umělku, jinak bychom to
asi neodehráli. To by nás mrzelo hodně, protože na hodový zápas před
svými fanoušky jsme se těšili,“ pochvaloval si lodivod.
(jaf)
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místo v konečném pořadí soutěže. Naopak tým TJ Sokol II Prostějov podlehl
silné Telnici 23:27 a bude rád, pokud
nespadne na úplné dno tabulky.
V srdnatém boji pokračují nohejbalisté
TJ Sokol I Prostějov v 1. lize družstev
mužů ČR 2020. Tentokrát prožili tři infarktová dramata, když nejprve o kousek
padli 4:6 na kurtu béčka Čakovic, poté
urvali remízu 5:5 ve Vsetíně s tamní rezervou a následně udolali 6:4 kvalitní Zruč-Senec. Co z toho? V nesmírně našlapaném čele průběžného pořadí jsou nadále
třetí o jediný bodík za vedoucím Českým
Brodem.
Fotbalisté 1.SK Prostějov dosáhli dalšího
cenného zářezu ve Fortuna:Národní lize
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venku v regionální řežbě Vrchoslavice 3:1.
Jarně obrozený soubor Klenovic na Hané
přidal na své konto dalších pět bodů a je
těsně za čtvrtým stupínkem, naproti tomu
padáka již takřka určitě neodvrátí Mostkovičtí – ačkoliv teprve počtvrté během aktuálního ročníku zvítězili (3:2 po penaltách
nad Ústím u Hranic B). Za záchranou se
statečně derou Otaslavice i zásluhou výhry
2:1 nad Želatovicemi B.
Grupa B téže soutěže přinesla cenné
dílčí zisky čtvrté Hané Prostějov s výše
postavenými Slatinicemi (3:1) i Kožušany (2:3pp). Derby Jesence a Smržic
opanovali domácí 2:1, a neboť vzápětí
nečekaně uspěli též v Lošticích, poskočili na devátou příčku. Smržičtí jsou hned
za nimi desátí, neboť 2:1 po penaltách
překonali Moravský Beroun. Podstatné
je, že oba tyto celky nejspíš uhájí svou
příslušnost k I.B třídě.
V okresním přeboru opět nadělovaly dominantní Vrahovice rozstřílením Určic B
5:1 a nejslabších Výšovic 6:0. Ve III. třídách
druhé Olšany stíhají vedoucí Nezamyslice
(skupina A) a podobným způsobem
Kladky odrážejí atak Ptení (skupina B).
Během tohoto týdne pokračuje Virtuální liga předposledním desátým
kolem ve zrychleném tempu tak, abychom nižší fotbalové soutěže i nohejbalová klání stihli dokončit do počátku
července s nástupem letních prázdnin.
Následně také souhrnně oceníme ty
nejúspěšnější a taky nejšťastnější z vás.
Čtěte Večerník, a pokud chcete, do naší
VLV se aktivně zapojte!
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–
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–
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–
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–
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10. kolo
=UXÄ6HQHFs0RGÔLFH%
–
9VHWÉQ%s3OD]\
–
6WDUW3UDKDs¤DNRYLFH%
–
¤HVNÙ%URGs3URVWÈMRY
–
11. kolo
0RGÔLFH%s9VHWÉQ%
–
3OD]\s=UXÄ6HQHF
–
¤DNRYLFH%s¤HVNÙ%URG
–
6WDUW3UDKDs3URVWÈMRY
–
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–
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%.2ORPRXFNRQDXWN½QÉ

6YLWDY\s%.2ORPRXFNR
–
%.2ORPRXFNRs6YLWDY\
–
SÔÉSDGQÈ6YLWDY\s%.
2ORPRXFNR
–

.RQHÄQÙVWDYVÅULH1\PEXUN
s2SDYDQDXWN½QÉ
2WÔHWÉPÉVWR
– 1., 2. a 3. zápas série

–

SÔÉSDGQÈ1\PEXUNs2SDYD

–

SÔÉSDGQÈ2SDYDs1\PEXUN

–

SÔÉSDGQÈ1\PEXUNs2SDYD

–
2SDYDs1\PEXUN
–
2SDYDs1\PEXUN
–

Finále – 1., 2., 3.,
4., 5., 6. a 7. zápas série
1\PEXUNs2SDYD
–
1\PEXUNs2SDYD
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–

+DQ½3URVWÈMRYs6PUzLFH
0RUDYVNÙ%HURXQs/RvWLFH
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–
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–

¶VWÉX+UDQLF%s7RYDÄRY

–

2WDVODYLFHs0RVWNRYLFH

–

3OXPORY%s+RUQÉhWÈS½QRY

–
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–
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–
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–
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–
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–
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0RVWNRYLFHs9UFKRVODYLFH

–

7URXEN\s5DGVODYLFH

–

-H]HUQLFHs7RYDÄRY

–

+0RvWÈQLFHs¶VWÉX+UDQLF%

"&ķƑƓĺ

"!$
ĺ$࠾߈ &ࡡ

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƐƏĺ

–

.RMHWÉQs1RYÅ6DG\

"$& ĺ$࠾߈ &ࡡ
"&ķƑƓĺ

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 dva hrací týdny
(místo dosavadního jednoho týdne),
v dnešním devátém kole tedy za období 18. až 31. 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.
Po závěrečném 11. kole VLV pět nejvěrnějších soutěžících náležitě oceníme!

Snad vám tato naše nová soutěž
přinese co nejvíc příjemné zábavy!

Veškerý sport se kvůli pandemii koronaviru před více než třemi měsíci úplně
zastavil a nyní se postupně znovu rozMQNQ
jíždí. Do chvíle, než se tak stane naplno,
/CNQO÷ąKEG $ t ·LG\F W $TPC 
2TQUV÷LQX t 6GNPKEG  8GNMÆ /G\KąÊéÊ pro vás máme VIRTUÁLNÍ LIGU VEt-QUVGNGEPC*CPÆ+XCPéKEGt1NQ ČERNÍKU! V rámci ní můžete sami urOQWE$TPQ$t$QJWPKEG
čovat výsledky vybraných kolektivních
soutěží 2019/20 s týmovými zástupci
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0G\CO[UNKEG  
1NwCP[
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$KUMWRKEG
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$GFKJQwċ
 
äGNGé
 
1VCUNCXKEG$  
2CXNQXKEG
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$KUMWRKEG1NwCP[täGNGé
MQNQ
äGNGé t 0G\CO[UNKEG  RQ RGPCNV¾EJ
$KUMWRKEG t 1VCUNCXKEG $  $GFKJQwċ t
$TQFGM W 2TQUV÷LQXC $  èGEJQXKEG $
t2CXNQXKEG

ŋĺ$࠾߈ &ࡡ"&
 "!"$(ݿƑƏƐƖņƑƏ

dny
(dva tý o
o7Ɠĺ7 -ő
࣒|m
Ɛƕĺh

tý flek, leč se zajištěnou záchranou. Postup
do divize již oslavil suverénní Šternberk.
Na závěrečné penalty došlo i v ostře sledovaném derby I.A třídy mezi Konicí
a Čechovicemi. Šťastnější byli domácí 2:1,
načež zvládli 2:0 také další okresní střet
v Kostelci na Hané a ze druhého místa dýchají na záda prvnímu Brodku u Přerova.
Čechovičtí jsou díky smetení silného Beňova 3:0 nedaleko čtvrtí, na opačném pólu
tabulky si v boji o udržení pomohly Určice
skolením Nových Sadů 1:0 i Protivanov
zdoláním právě Určic 2:1pp ve třetím derby rychle za sebou. Sestup asi už neodvrátí
strádající Plumlov.
V I.B třídě, skupině A lídr z Pivína vyškolil
jak na vlastním trávníku Radslavice 3:0, tak

&uࣂ;m࣐
vѴ;7h

mužů 2019/20, neboť dokázali doma
plichtit s favorizovaným Hradcem Králové
1:1. Díky tomu udrželi osmou příčku a už
nemohou klesnout pod desátou pozici.
K přímému postupu do první ligy se znovu přiblížila Zbrojovka Brno přehráním
Žižkova 3:1, zatímco o dvě vstupenky do
baráže se vyrovnaně přetahují druhé Pardubice, třetí Dukla Praha i čtvrtá Jihlava.
V krajském přeboru jsme stihli hned tři
kola, přičemž tenhle fičák docela svědčil
stále druhému výběru SK Lipová, který
proti Lutínu, Želatovicím a Jeseníku vyválčil hodnotných šest bodů. Naopak mančaft FC Kralice na Hané strádal, při těžkém
losu sebral jediný punkt Zábřehu za prohraný penaltový rozstřel. A klesl na dvanác-

(!$&&߈! ݭ (߈ܬŋƖĺ

V Kooperativa NBL mužů 2019/20
bylo na programu semifinále, které mělo
pro basketbalisty BK Olomoucko maximální náročnost. Vyzvali totiž mistrovský
Nymburk, jemuž sice dokázali uštědřit
premiérovou porážku během celé sezó-

– FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA
MQNQ

Marek
SONNEVEND

Pro Večerník
připravil

ny (91:90 po prodloužení ve třetím duelu
série), ale všechny ostatní mače jasně prohráli a dle předpokladů tak s obřím favoritem vypadli zápasovým poměrem 1:4.
Druhá semifinálová dvojice svedla obrovské bitvy, vše se protáhlo na kompletních
sedm utkání, aby nakonec těsně uspěla
Opava. Tudíž Hanáky čekají v soubojích
o bronz na dvě vítězná střetnutí Svitavy –
stejně jako loni.
Házenkářská 2. liga mužů JM 2019/20
šla téměř do finiše. A borci TJ Sokol
Kostelec na Hané HK ve svém posledním jarním vystoupení završili skvělou
výsledkovou jízdu odvetami vydřeným
vítězstvím 25:23 na palubovce Velkého
Meziříčí, čímž si zajistili nejhůře 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, završila
devatero uskutečněných kol. Všichni společně jsme určili výsledky 9. 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

Ve fotbalovém derby Koničtí přemohli Čechovice a útočí
na postup, nohejbalisté dál bojují o prvoligové čelo

Své výsledky pro desátý 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 10. kola
Virtuální ligy Večerníku je v pátek
26. června ve 20.00 hodin.

Kostelečtí házenkáři mají na dosah čtvrté místo!
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Druhá část mnohovrstevnatého povídání s hlavním trenérem
prostějovské rohovnické mládeže Martinem Klíčem
Čerstvou záležitostí je, že ženská a dívčí
reprezentace České republiky má odteď
centrum v Prostějově. V poslední době jsem
výbor ČBA přesvědčil, že je dobrý nápad
centralizovat nejlepší tuzemské holky
na jednom místě, kde se budou společně
připravovat, než aby trénovaly každá sama
roztroušené ve svých klubech.

PROSTĚJOV
Teprve třiatřicetiletý prostějovský rodák
a bývalý aktivní
bijec mezi šestnácti provazy
Martin Klíč (na
snímku) je muž
s jasnými názory na to, jak by
se měl současný
box dělat. Coby
někdejší aktivní
rohovník a nyní trenér i funkcionář se
snaží své vize převádět do praxe v roli hlavního kouče mládeže BC
DTJ Prostějov, šéfa Jihomoravské oblasti a člena
výkonného výboru České
boxerské asociace. V minulém vydání jsme naše povídání
otevřeli, dnes důkladnou zpověď
dokončujeme.

v rámci exkluzivního
interview
pro Večerník
se ptal

Marek
SONNEVEND
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yy Které nové projekty se vám podařilo za poslední roky rozjet?
„Například od loňska mezinárodní
Ligu Visegrádské čtyřky, kde se pravidelně střetávají výběry Jihomoravské
oblasti z ČR, Bratislavské oblasti ze
Slovenska, oblasti Komárna za Maďarsko a oblasti Gdyně za Polsko. Jednotlivé týmy tvoří pět mužů plus dvě ženy,
jde nám o kvalitní zápasovou konfrontaci s okolními státy. Čerstvou záleži-

tostí je to, že ženská a dívčí reprezentace České republiky má od nynějška
centrum v Prostějově. Už v minulosti
jsme tady uspořádali několik soustředění či tréninkových kempů, a dokonce i mezistátní duel proti Italkám, tím
byl vytvořen určitý základ. A v poslední době jsem výbor ČBA přesvědčil, že
je dobrý nápad centralizovat nejlepší
tuzemské holky na jednom místě, kde
se budou společně připravovat. Než
aby trénovaly každá sama roztroušené
ve svých klubech. Věřím, že touhle cestou půjde kvalita našich boxerek nahoru. I v rámci prostějovského klubu se
pořád snažíme něco dělat a pořádat:
pravidelné turnaje Oblastního přeboru, zápasy extraligy mužů, mistrovství
republiky mládežnických kategorií,
podzimní Hodový box. A dosavadním vrcholem bylo před rokem mezinárodní utkání Česko – Austrálie na
Masarykově náměstí před radnicí.“

bolest, všechny překážky. Já osobně
jsem si jako aktivní boxer nedokázal
z objektivních důvodů splnit své sny,
proto se teď snažím totéž umožnit
svým svěřencům a svěřenkyním. Jde
o takový můj hnací motor, aby to oni
dotáhli co nejdál.“
yy Boxem se však v drtivé většině
případů nelze živit nebo finančně
zabezpečit, ne?
„To je taky pravda. Třeba i my jako
trenéři to nemůžeme dělat na plný
úvazek a máme box jako vedlejšák,
trochu placený koníček. Proto
u něj zůstávají jen ti, kteří ho mají
opravdu rádi a berou ho i za své
poslání, životní styl. Nějakou
kačku člověk sice dostane,
ale ty peníze rozhodně neodpovídají množství odvedené
Foto: Marek Sonnevend
práce ani stráveného času.
Což si ale nestěžuju, tak to
yy Box je obecně velmi náročný
prostě je. Navíc my v Prossport hlavně po fyzické stránce, že? tějově si vůbec nemáme nač stěžovat
„Přesně tak. Kdo ho chce dělat na díky výrazné podpoře města, Oloopravdu vysoké úrovni, musí na sobě mouckého kraje a dalších partnerů,
tvrdě makat. To znamená dlouhodo- zásluhou toho i krásného vlastního
bě pracovat na kondici, vydržet a ne- areálu DTJ máme velice dobré podpolevovat, spíš si s přibývajícím věkem mínky a zázemí.“
ještě přidávat. K tomu samozřejmě yy Zajímavostí je, že děláte nejen
pilování boxerské techniky i taktiky, trenéra, ale také moderátora při
vedle síly a odolnosti jsou tréninky domácích rohovnických akcích. Jak
také dost o běhání. Což zdaleka ne jste se k tomu dostal?
každý má rád. Já třeba jo a svěřencům „Za tohle může Tomáš Rak, bývalý
dávám v tomhle směru zabrat. (smích) ředitel Hotelu Tennis Club. Tenkrát
Obecně se dá říct, že i kvůli své vysoké jsem pro něj dělal různé práce i brigánáročnosti má box velkou „úmrtnost“ dy a on mi jednou nabídl, jestli bych
při výchově mládeže. Myšleno tak, že nechtěl dělat spíkra na jedné akci mísspousta talentů toho ještě před dosa- to něj, že nestíhá. Sice jsem měl velké
žením dospělosti nechá, nebo i pak nervy a napoprvé to byla z mého popozději. Není jednoduché tvrdý bojo- hledu hrůza, ale nějaký komentátorský
vý sport skloubit se školou či následně talent jsem v sobě objevil a pokračoval
se zaměstnáním a osobním životem. v tom. Moderovat mě totiž i docela
Člověk musí mít opravdový zápal, ma- bavilo, postupně jsem se víc a víc učil,
ximální chuť i vůli překonávat únavu, zvykal si na mluvení před hodně lidmi, překonávat trému. Nakonec si to
užívám podobně, jako když trénuju
mladé, nebo je vedu z rohu ringu coby
kouč. Nejlepší ze všeho však rozhodně
je vidět postupné zlepšování těch dětí,
jak jdou výkonnostně nahoru až k případným úspěchům. Což je vždycky
společné dílo celé naší skupiny táhnoucí za jeden provaz. Všichni do toho
dáváme hodně ze sebe, odměnou jsou
dobré výsledky a ty zase znamenají
další motivaci. Takový uzavřený kruh.“
yy Český box na tom momentálně
není v mezinárodním měřítku nijak valně. Má potenciál se zlepšit?
„Právě pro tohle se snažíme v Jihomoravské oblasti a potažmo v celé ČBA dělat maximum výchovou co nejlepších
mladých kluků a holek. Samozřejmě
v rámci možností, protože finance jsou
omezené, ale na to se nesmíme vymlouvat. Naopak je potřeba tvrdě makat
a věřit, že nám postupně dorostou noví
medailisté z mistrovství Evropy či světa
dospělých, nebo přímo z olympijských
her. V mládežnických kategoriích první

/CTVKP-NÊéUGX÷PWLGKåGPUMÆOWDQZW

takové úspěchy už přicházejí, uvidíme
do budoucna u mužů a žen. Každopádně český box nutně potřebuje nového
Rudu Kraje. To znamená někoho, kdo
vyhraje Evropu, svět, olympiádu a tím
náš tradiční sport pořádně zviditelní
u široké veřejnosti. Jako se to povedlo
například Lukáši Krpálkovi s judem.“
yy Co říkáte na aktuální vzestup
smíšených bojových umění MMA?
„Je fakt, že MMA je teď hodně módní záležitost, ale mně připadne, že se

Foto: Facebook

do něj stahují méně úspěšní boxeři,
thajboxeři či vyznavači dalších bojových sportů, kteří tam pak těží z určité
všestrannosti. V každém případě se
MMA většině lidí dost líbí, má vysokou sledovanost a točí se v něm peníze,
neboť jde o větší show než v případě
tradičních úpolových odvětví. Klasickému boxu by určitě moc pomohla
nějaká ta super individualita, kterou
by ostatní mohli následovat jako svůj
vzor.“

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
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YãLFKQL75, Diváci: 721.
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Dohrávka 23. kola:

þLÿNRY7íLQHF
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Branky: =iYLãND=iYLãND±.RXĜLO
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3URVNH±'UHVOHU0LNHVNDå.ýYDQþDUD± %URXNDO±+HSSQHU.RXĜLODiváci:

-XNOâtSHNDiváci: 148.

BILANCE ESKÁČKA MINULÉHO TÝDNE:

HRA DOBRÁ, BOD JEDINÝ

PROSTĚJOV Je to k vzteku. O obtížném
losu v závěrečných zápasech Fortuna:Národní ligy
 2019/2020 ví každý fanoušek eskáčka, jenže výsledkové
%UQR-LKODYD
  9\ñHKUDGþLÿNRY
Branky:  $ )RXVHN SHQ   3ĜLFK\VWDO 5R]KRGÿt =HOLQND ± 3DWiN .RWtN å.  7 zaváhání přišlo ještě před oněmi stěžejními zápasy. V uply-DEORQVNê6XFKDQ%DãLü/DĖND
 .UãND  0 9LQWU  3ĜLFK\VWDO ± 
nulém týdnu lze hovořit rovnou o ztrátě pěti bodů, protože
=RXEHOH.RXEHN5R]KRGÿt3HWĜtN±1RYiN 2WiKDO±%ĜH]LQDDiváci:
   nejen v Chrudimi byl zápas rozjetý na vítězství. Stejně tak to9iĖDå.3DFKORSQtN+ODGtN09LQWU 6RNRORY-LKODYD
-6HGOiNâWHSDQRYVNê±)RUWHOQê Branka:  9iYUD ±  6PHMNDO  .OREi mu totiž bylo i v domácím mači s pražskou Duklou. Naštěstí
6PHMNDODiváci:
VD  0LNXã 5R]KRGÿt ýHUQê ± 3RGDQê je střed tabulky natolik vyrovnaný, že k žádným dramatičtěj24. kolo:
9RGUiåND å.  9RQGUD  )U\ãWiN $ ším posunům zatím nedochází. Mezi sedmým a dvanáctým
&KUXGLP3URVWĨMRY
 ýLKiN±)RUWHOQêDiváci:
místem je rozdíl pouhých čtyř bodů. Šance na vysněné
YtFHYKODYQtPNXSyQXQDVWU %UQR&KUXGLP
  
umístění v první polovině tabulky tak stále existuje.
Branky:'UHNVD5ĤVHN$GýHUPiN
9tWNRYLFHÔVWtQ/    ±  7UiYQtþHN  7 'RVWiOHN 5R]KRGÿt
Branka:.DQLD&KYČMD2åYROGD±
'UDPH 5R]KRGÿt 9RMNRYVNê ± /DNRPê %XUHã
å.']LXED3OHVQtN0DWRXãHN
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Diváci: 217.
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OLQHN6LOQê±3URVHNDiváci: 
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Branky: $\RQJ'RXPELD'DQFiN
±  .RYiĜ 5R]KRGÿt 5HMåHN ± .RWDOtN
3HþHQNDå.'DQLHO7HWRXU'DQFiN±
0DFKHNDiváci:

9DUQVGRUI9\ñHKUDG  
Branka: .RXĜLO SHQ 'DQLHO1RYiN±
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3RGDQêå.0.XELVWD±ýYDQþDUD
6XFKDQDiváci: 285.

-LKODYDþLÿNRY
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník
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Je samozřejmě na kompetentních
osobách, aby si průběh zápasů analyzovaly. Není žádným tajemstvím,
že fyzický i psychický fond začíná
valem ubývat, to se v tak hektickém
programu dalo očekávat, jsou v tom
ale rovným dílem namočeny všechny týmy. „Postupem času nám docházely síly,“ připustil trenér Pavel
Šustr a zejména v závěrečných pa-

sážích druhého poločasu bylo znát,
že hráči mají větší vůli po vyrovnání,
než jim jejich tělo dovolí.
Druhým momentem je nepříjemný
fakt, že eskáčko dvakrát inkasovalo
zásadní branky po rohových kopech.
Neubránění soupeřovy standardní situace nevidí rád žádný trenér.
V Chrudimi se tak zrodilo vyrovnání, v neděli vítězný gól Dukly. Na to
si bude muset dát defenziva Prostějova, která doznává značné rotace, se
soupeři zvučných jmen velký pozor.
Dukla se už v průběhu dne nijak
netajila ambicemi stáhnout tříbodový náskok konkurenční Viktorie
Žižkov. Trenér Roman Skuhravý

FOTOGALERIE

klikni na

www.vecernikpv.cz

BYLI JSME
U TOHO

&CPKGN5QWéGMD[NLGFPÊO\V÷EJJT¾éč&WMN[MVGąÊXPGF÷NPÊOO÷ąGPÊUKNGUM¾éMQ
VT¾RKNKPGLXÊEG
(QVQ/KEJCN5QDGEMÚ

dal důvěru totožné sestavě, která nastoupila v týdnu doma proti Sokolovu. Domácí trenér udělal změny na
třech postech. Do branky se vrátil po
třízápasové pauze Miloslav Bréda,
na pravém kraji obrany dostal důvěru Lubomír Machynek a vlevo v záloze na místě Lutonského nastoupil
Michal Zapletal. Ten se za místo
v základní sestavě odvděčil parádní
hlavičkou, jejíž pohotovost a umístění lahodily oku početných diváků.
„Vážím si toho, že kluci dokázali
dvakrát vyrovnat,“ prohlásil v úvodu svého pozápasového hodnocení
trenér Skuhravý, a trochu se zdálo, že
to je jediné pozitivum, které ze svého

pohledu v zápase našel. Je pravdou,
že jeho svěřenci měli ve druhém poločase několik šancí vstřelit čtvrtou
branku a rozhodnout tak definitivně
o svém vítězství, což se jim ovšem
nepodařilo.
Eskáčko se dostává do nezáviděníhodné situace. Ve čtvrtek se totiž
před televizními kamerami představí na Žižkově, a pokud by ani tento
zápas výsledkově nezvládlo, bude
to mít v závěrečných čtyřech kolech
zatraceně těžké. Jedno je ale už teď
jisté. Druholigovou příslušnost mají
svěřenci kouče Šustra prakticky zajištěnou a to je pro další rozvoj fotbalu v Prostějově zásadní.

obchodní a mediální partneøi 1. SK Prostìjov pro sezónu 2019/2020
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„Příprava ukazuje,
že bychom záchranu zvládli,“

míní trenér Ivo Zbožínek
PROSTĚJOV Vleklé problémy s umístěním na spodu tabulky
měly v uplynulých letech Smržice. Tým se v posledních třech
ročnících pokaždé zachraňoval až v samém závěru sezóny.
Naposledy dokonce v posledním kole. Po koronavirové pauze
ale tým hraje jako vyměněný. Se srovnatelně kvalitními nebo
kvalitnějšími soupeři nejenže drží krok, ale zároveň dokáže týmy porážet, nebo s nimi alespoň bodovat. Smržice například
dobrou formu potvrdily proti Kostelci na Hané, který přitom
v utkání byl favoritem. Kouč Ivo Zbožínek (na snímku) tak možná i proto hodlá definitivně pověsit kopačky na hřebík.
EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

yy Máte za sebou utkání z Kostelce na Hané, které jste nakonec
ovládli 2:1. Kdybyste se k němu
vrátil, jak ho hodnotíte?
„Hra z naší strany nebyla špatná.
Kostelec byl zejména ve druhém
poločase lepší na míči. I tak jsme ale

pořád hrozili z brejků, takže kdybychom odskočili o dva góly, bylo by to
pro nás klidnější utkání.“
yy Váš tým měl mnoho šancí, ale
řadu jich spálil…
„Ano, to je pravda. Ty šance často
byly tak velké, že by se rozhodně
proměňovat měly. Už nás to nějakou
dobu trápí. Věřím ale, že se kluci s věkem v zakončení zklidní. A začnou
proměňovat.“
yy Všiml jsem si, že Smržice posílily několika hráči. Můžete novinky
přiblížit?
„Přišli Michal Obručník z Výšovic
a Adam Vyroubal, dorostenec z 1.SK
Prostějov. Měli by oba v týmu pokračovat i na podzim. Na zkoušku k nám

pak přišel Jiří Kratochvíl z Plumlova.
Uvidíme ale také, zda udržíme Martina Lužu, asi ale ne. A abych nezapomněl, vrátil se Filip Martinek, který
asi před třemi lety přerušil kariéru.“
yy Smržice měly v posledních
letech problém udržet I.B třídu.
Nyní ale vaše hra a výsledky nevypadají špatně...
„Samozřejmě to nyní vypadá dobře
ať už jeden zápas před koronavirem,
nebo teď čtyři další přípraváky. Není
pochopitelně příjemné pořád hrát
o záchranu a myslím, že nebýt koronaviru, i letos bychom o udržení hráli.
Jsem si ale jistý, že bychom boj zvládli.
Kluci možná teď, když nejde o body,
hrají uvolněněji. Musíme ale tah hrát

(QVQCTEJÊX8GéGTPÊMW

i v mistrácích, a hlavně už od začátku
sezóny. Je vidět, že někteří hráči jsou
nyní ve hře o poznání méně nervózní. Tuhle hru ale musíme přenést do
mistrovských utkání.“
yy Na začátku minulé sezóny jste si
zranil koleno a definitivně ukončil kariéru. Opravdu natrvalo? Nebo plánujete být alespoň střídajícím hráčem?

„Myslím si, že bych zvládl maximálně tak jeden zápas, abych
se definitivně rozloučil. Zkoušel
jsem hrát proti Otaslavicím. Ale
po deseti minutách jsem musel
dolů, koleno nedrželo. Příště tedy
tak naposledy, možná na pět minut. Ale delší hraní, to už je za
mnou.“
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přímé reporty
zpravodajství
pozápasové ohlasy

ZHLEDNA

SKVĚLÝ ZAČÁTEK, PAK ZKLAMÁNÍ
Esáčko předvádělo hezký fotbal, vedení ale dvakrát ztratilo

PROSTĚJOV Solidní výkony z jarní části bohužel ne vždy týmu trenéra Šustra přinesly body. A tak tomu bylo i proti pražské Dukle
v utkání 25. kola Fortuna:Národní ligy. Souboj s týmem, který byl
v zápase favoritem, se zprvu vyvíjel pro svěřence trenéra Šustra
dobře. Aktivitou a pohybem dokonce pražský celek Prostějov
předčil. Jenže po srovnání hostů na 2:2 domácí ubrali na plynu.
A Dukla posléze zápas dokázala, paradoxně nejprve herně a pak
i výsledkově otočit na svou stranu. Mrzí to hned dvojnásob, eskáčko totiž sahalo většinu zápasu nejméně po bodu. Nemá však nic.
v pohodě, uklidnila se trochu i po stránce faulů. Dařila se jí kombinace, i když ji
někdy také přetahovala – zkoušela dokonce herní styl tiky-taka. Byla více na
míči. Zápas nakonec nezdramatizovaly
ani čtyři nastavené minuty.

PŮVODNÍ
reportáž
pro Večerník

Michal
SOBECKÝ

Favorit zápasu byl podle tabulky F:NL
jasný. Dukla Praha se mohla pyšnit čtvrtým místem, a navíc jednou z nejlepších produktivností v soutěži. To Prostějov se trvale nachází v horším středu
tabulky. Na tom zatím příliš nezměnily
ani velmi solidní výkony týmu. Na druhou stranu se výběr z Julisky nenacházel
v úplné pohodě a z posledních tří utkání dvě prohrál. Byť v obou případech
o jednu jedinou branku.

8ÚXQL\¾RCUW
První polovina patřila mezi to nejlepší,
co zatím eskáčko odehrálo. Tým hrál
rychlý, svižný fotbal s dobrými přechody do útoku po lajnách. Hráči se nebáli
centrovat (a dobře), vymýšleli kombinace, těm se dařilo. Druhou půlku
poločasu už ale pomalu odebírali nohu
z plynu. Kombinace více vázla, ubylo
šancí. A hra už také nebyla tak rychlá,
jako v prvních zhruba třiceti minutách.
Ty dostávaly často diváky ze sedadel.
A to doslova.
Druhá půle ze strany Prostějova nebyla
tak dobrá. Tým ztrácel balóny, nedostával se často přes půlku. A kromě závěru
základní hrací doby si nevybudoval jednoznačné šance. Nedařilo se také tolik
s centry. Dukla oproti tomu hrála více
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Jan Koudelka: ÅþHPĨ
okopávali? Druhá liga
MHSURVWĨG÷UD]Qi´
MHSURVWĨ
G÷UD]Qi´

PROSTĚJOV V utkání byl opět hodně
vidět. Rozehrával balóny, založil akci,
po níž slavil Prostějov druhý gól. A měl
řadu standardek, jenže se ne a ne trefit.
Jan Koudelka (na snímku) platí dlouhoBYLI JSME
U TOHO
době za jednu z opor eskáčka a v zápase
proti Hradci Králové to opět potvrzo2TQUV÷LQXO÷NX\¾RCUGEGNQWąCFWUVCPFCTFGM8[WåÊVLGCNGPGFQM¾\CN
val. Bohužel mu střelecké štěstí tentoFoto: Michal Sobecký
krát nepřálo. Jak se navíc zdálo, přínosu
Koudelky pro tým si všimli také hráči
střelu od Dukly a 43. rovnou vyrovnání.
1UQDPQUVWVM¾PÊ
Dukly. A jak trefně poznamenal vedle
Spoustu místa při něm dostal Daniel
sedící fanoušek, prostějovská sedmička
Kozma, který zakončil k levé tyči –
Bréda na míč nedosáhl. Ayong byl těsně Bylo jich několik, jednou z nich pak byla lépe okopaná jak leckterá zahrada.
před koncem poločasu ve stoprocentní David Pašek. Zprvu příliš nebyl vidět, V pozápasovém rozhovoru však bral
nicméně postupně přidával. Jeho cen- tento fakt s nadhledem.
šanci, ale nedal.
Druhý poločas tolik fotbalové krásy try a nákopy měly hlavu a patu, dařilo
nenabídl. Hned ve 48. minutě navíc se mu oslovovat spoluhráče. Bohužel
Dukla poprvé v zápase vedla, hlavič- herní posun nahoru přišel ve chvíli, ƔƔS Líšní jste nehráli špatně, s Duklou
kou se prosadil opět Kozma a upravil kdy naopak Prostějov na ofenzivu už také ne. Přesto z toho nejsou body. Buna 2:3. Čtyři minuty nato mohl Kou- tolik nemyslel. A nakonec tak zůstaly dou body chybět?
„Tak chybí, to je jasné. Ale na druhou stradelka opět vyrovnat, nebezpečnou Paškovy solidní výkony nevyužity.
nu jsme hráli se dvěma kvalitními soupeři.
střelu ze standardky však pokryl bran<CLÊOCXQUVFWGNW
Na Líšeň se nám nedaří jaksi dlouhodobě.
kář. To se mu už nepovedlo hned nato,
Ale myslím si, že jsme hráli dobře, akorát
ale gól Prostějova nebyl pro ofsajd
uznán. V 56. minutě ale zahrozila Duk- Jednoznačně dva góly z ofsajdu, po jsme neproměnili šance. Proti Dukle jsme
la, a hodně, Preisler dostal skvělou na- jednom na každé straně. Zajímavos- do utkání nevstoupili vůbec špatně. Věděli
hrávku do druhé vlny. Jenže šanci za- tí pak také byla skutečnost, že Karel jsme, že to je velice kvalitní soupeř, a také, že
hodil a nechal vyniknout Brédu. V 64. Kroupa opět nebyl ani mezi náhrad- to bude spíše otevřený fotbal. Ale dvakrát
minutě pak také Dukla poznala radost níky. Do hry se ale dostal jeho vrstev- jsme vedli, pak však dostaneme takové
a následné zklamání, jaké provází ník Aleš Schuster. Který ani nezazářil, góly... Pořád se s tím ještě dalo něco dělat.
Nemyslím si, že bychom v prvním pologóly vstřelené z ofsajdu. Prostějovská ani nepropadl.
čase hráli špatně. V tom druhém už jsme
ofenziva se nicméně poté smrskla na
#VOQUHÆTCUVąGVPWVÊ
si toho tolik nevytvořili na to, abychom je
dlouhé nahrávky bez zakončení. To
potrápili. Je to škoda, zase máme nulu.“
Dukla trápila, Doumbia například
trefil prudkou ranou pravou tyč, deset Bouřlivá. Lidé si na zápas našli cestu ƔƔ Nechyběla tam ve druhé půli lehminut nato pak zpackal přečíslení. Na ve velkém. Fanoušci navíc měli dobře kost, kterou jste ukazovali v prvních
Prostějov to však stačilo. Hosté pak dr- naštelované hlasivky, a nespokojenost třiceti minutách?
želi Hanáky téměř celou dobu u jejich s padáním soupeře dávali pořádně „Tak Dukla je hlavně kvalitní tým. Takže
brány. Nepomohly ani centry Paška, najevo. Vcelku solidně se ukázal tento- když nechce, tak vám ten míč prostě nekterý se v průběhu zápasu hodně zlep- krát také „kotlík“ fanoušků domácího půjčí. Bylo to o tom, že jsme druhý polocelku.
čas už hráli spíše bez balónu. Takže to bylo
šoval.

Michal SOBECKÝ

<¾UCFPÊQMCOåKM[

5VCXRąGFXÚMQRGO

Utkání začalo svižně. Hned v 5. minutě
se domácí radovali z gólu, Polák poslal
ze strany do vápna nahrávku, kterou zužitkoval Jakub Rolinc – 1:0. Už dvě minuty nato ale mohlo být srovnáno. Nízký centr Dukly byl ale tečován vedle.
O pár okamžiků později už to ale bylo
nerozhodně, po nahrávce ze strany následovala střela z hranice vápna na vzdálenější tyč a Dominik Preisler se mohl
radovat. Následně se mohl radovat
i Souček, ale v dobré pozici trestuhodně z osy minul. Akčním momentem ale
ještě nebyl konec. Jan Koudelka totiž
diváky opět rozveselil. Rozjel akci, kdy
si s míčem našel cestu od postranní čáry
na osu. Odsud přihrál zpět na čáru, odkud putoval centr na hlavu Michala Zapletala. A ten se nemýlil. Koudelka pak
tentokrát byl v roli zakončovatele, když
v 17. minutě střílel po dlouhé kombinaci. Nicméně brankář byl na místě. Z podobné pozice to zkoušel také Pašek, se
stejným výsledkem. Tribunám naopak
zatrnulo, když ve 20. minutě proletěla
těsně vedle dobrá střela Kozmy. Následně se připomněli znovu Koudelka
s Rolincem a po nich na druhé straně
Souček. Prostějov se snažil opět zvýšit
iniciativu, třeba vysokým napadáním.
Šteigl tak málem ve 37. minutě získal
balón na dohled brány. 40. minuta naopak přinesla nepříjemnou, skrytou
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„Dokud jsme dokázali rychle a kvalitně bránit, tak byl zápas vyrovnaný. Ve hře směrem
dopředu jsme byli vyrovnaným soupeřem, bohužel postupem času nám docházely
síly. Z toho pak pramenil vyrovnávací gól, po dalším vedení jsme zase nechali soupeře
srovnat, čímž šla psychika trochu dolů. V úvodu druhé půle jsme neuhlídali standardní
situaci, pak už jsme těžko hledali recept na soupeřovu obranu. Hráčům těžko něco vytknout, myslím si, že zápas odpracovali na hraně svých možností, ale v obranné fázi nám
chyběl kus k tomu, abychom utkání zvládli.“

„Dnes si vážím toho, že kluci dokázali dvakrát vyrovnat, na druhou stranu se v naší
hře opakují hodně podobné věci, co se týká přepínání do defenzivy, a ve druhém
poločase až úsměvné situace, jaké gólové šance zahodíme. Věřím tomu, že tento
výsledek zase trochu kluky posune a jedeme dál. V prvním poločase jsme nevypadali dobře pohybově, jenže od devíti hodin cestujeme na zápas a za dva dny
hrajeme zase. Potřebovali bychom se zbavit jakési hektiky, domácí zápas nám
v tom může pomoci.“

Foto: Josef Popelka

trochu těžší v tomhle. Pak jsme tam měli
lehké ztráty, a to je pak těžké se dostat zpět
do zápasu. Už si to zkušeně pohlídali.“
ƔƔ V zápase jste tradičně kopal hodně standardek. Nezamrzel vás ten roh
hraný na krátkou vzdálenost?
„Tak standardek jsme měli hodně, bohužel jsme z nich nic neudělali. To beru taky
na sebe, protože některé nebyly kopnuté
dobře. Ale dlouhodobě se nám nedaří si
ze standardek něco vytvořit, i v případě,
že je dobře rozehrajeme. Nevím, čím to je.
Přitom tým na to máme dobrý a máme
také dobré hlavičkáře. Nevím, no...“
ƔƔNaopak jste jeden z hráčů Prostějova, který nemá problém v zápasech vystřelit nebezpečně z dálky. Chybí právě
střela z větších vzdáleností Prostějovu?
„My těch střel dohromady nemáme moc
nikdo. Spíše jde ale o to, že ten soupeř už
se na ně taky nachystá. Zjistí si, že některý
hráč umí dobře vystřelit, někdo si raději
balón pokryje. V době, kdy fungují videa,
se na ně každý podívá. A připraví se na to.
Tentokrát to z toho nešlo, byly tam nějaké
zblokované střely. A něco nesedlo. Nebyl
to prostě povedený zápas.“
ƔƔ Hlavně ke konci zápasu jste byl
hodně okopávaný. Odnesl jste si z toho
i nějaké následky?
„Tak hlavně jsem špatně došlápl a asi jsem
si trochu natáhl achillovku. Proto jsem
taky na konci odstoupil, protože už jsem
nemohl ani chodit. Spíš jsem si to udělal
sám a jen doufám, že to bude co nejdříve
v pohodě. A mohl se na čtvrtek zase nachystat, protože nás čeká znovu kvalitní
soupeř. Musíme teď bodovat. Chápu, že
budeme hrát s týmy z první šestky, ale my
máme taky kvalitní tým. Proti Dukle jsme
to ukázali v prvním poločase, ve druhém už
tolik ne. Což nás stálo bod. Ale fotbal hrát
umíme, o tom jsme se přesvědčili. To, co
jsme s Duklou předvedli v prvních třiceti
minutách, a převedeme to do celého zápasu příště, tak to určitě nebude špatné.“

FK Dukla Praha
2:3
25. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

1.SK Prostějov

Machynek

Chlumecký

Kozma

Pašek

Pavel
ŠUSTR

Roman
SKUHRAVÝ
Piroch

Sus

Bréda

Ayong

Rolinc

Slaměna

Tetour
F. Rada

Koudelka
Holík

Bialek

Stříž

PROSTĚJOV
Střely na branku:

4

Dancák

Zapletal

Branka: 5. Rolinc, 14. Zapletal

Střely mimo branku:

Rohové kopy:

Žluté karty: 29. Stříž, 30. Slaměna, 65. Zapletal.

Doumbia

Polák

7

Souček

2 : 3

DUKLA

Preisler

Branky: 43. a 48 Kozma, 8. Preisler

( 2 :2)

7

Rozhodčí: Adámková – Mikeska, Lakomý
Střídání: 26. Šteigl za Rolince,

46. Pernackyj za Slaměnu, 59. Schuster za Machynka, 70. Lutonský za Suse, 70. Stáňa za Zapletala

Střely na branku:
Diváků: 540 Střely mimo branku:

Žluté karty: 3. Chlumecký, 38. Doumbia, 51. Souček

2

Rohové kopy:

10
8

Střídání: 76. Fábry za Ayonga,

85. Krunert za Holíka, 85. Hadaščok za Doumbiu, 90+3 Koval za Preislera, 90+3 Jakab za Součka.

41
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TÝDNE PODLE
HRÁČVEČERNÍKU
VE ČTVRTEK ESKÁČKO PŘED TELEVIZNÍMI KAMERAMI

Třetí neděli v řadě přijede na Hanou Hradec Králové

DAVID PAŠEK

Ofenzivní krajní záložník či obránce dává pravé straně významný útočný potenciál. Díky fyzické výbavě jee schopen
podporovat útok centrovanými míči a zároveň si poctivě
plnit obranné povinnosti. V nedělním zápase s Duklou
uklou
jeho centrovaný míč našel hlavu Michala Zapletala,
ala,
který dostal opět eskáčko do vedení. Výraznou osobbností byl i další „asistent“ u první branky Jan Polák,
k,

JAN
KOUDELKA
K
O
OU
U

5

MINIŠPÍL

PROSTĚJOV Také poslední červnový týden bude mít druhá
liga, a tedy i fotbalisté 1.SK Prostějov, na programu dvě utkání.
Ve čtvrtek 25. června se v rámci 26. kola Fortuna:Národní ligy
představí pod vysílačem na Žižkově, A právě utkání z hlavního
města bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na svém
sportovním kanálu. V neděli 28. června pak eskáčko přivítá na
trávníku SCM Za Místním nádražím v Prostějově ve 27. kole
doma Hradec Králové.

Tomáš KALÁB

ZNÁMKA

Ohledně žižkovské Viktorky se
toho v poslední době napsalo a na0- 0ou1b r-|ংझ h o=;mbmझl r;uѴ࢙l v1_
mluvilo hodně, i když nešlo ani tak
|lৄĺ ( rংझr-7࣒ 7ol࢙1झ_o -m- o7;Ѵh
DANIEL
o stránku sportovní, jako o řešení
v;o;l࢙r-v;ruo|b hѴ;m;7-ংbѴo|-hķ
její svízelné situace se zastaralým
KOZMA
f-h0vb-h|࢙Ѵm࣒0Ѵom8-|࢙orou-uov|࣒fo-
a nevyhovujícím zázemím. Ambi0;ro1_0 rং;7v|-o-Ѵ-ĺ o7;Ѵho vbѴZNÁMKA ce klubu s novým majitelem jsou
mo 0u-ॊķ h|;uo f; rং;vm࢙ 7-Ѵ;homovm࢙
ale vysoké a jasně patrné to je i na
v|ং;Ѵ-ķ|;m|ohu࢙|ro৴bѴ_ov|fझ1झ -mb;Ѵojarních výsledcích. Zatímco v úvodl-ĺ  m-झ1 ro rং;v|࢙1; _Ѵ-bࣂho rংb7-Ѵ
ních kolech soutěžního ročníku byla
झ|࣒mo0u-mhv࣐_o|lĺ
Viktoria i třináctá, držela se poté
okolo sedmé příčky, od začátku
GLOSA června se ovšem propracovala až na
třetí místo zaručující baráž o postup
9(Ġ(51Ì.8 do nejvyšší soutěže. Po koronavirové pauze Žižkováci vesměs vítězili
TOMÁŠ KALÁB
Doma se eskáčku přestalo dařit. až na dvě porážky doma s Chrudimí
Zatímco za celou podzimní sezónu a těžký debakl 0:5 v Hradci Králové.
se vyhoření před vlastním publi- Podzimní měření sil na Hané bylo
kem podařilo pouze jedinkrát, zato velmi důležité z mnoha hledisek,
značně neočekávaně hned ve dru- domácím se nakonec podařilo ukohém kole proti Vlašimi po korona- řistit potřebné tři body, když vítězvirové pauze se tak stalo už podruhé nou branku šest minut před koncem
za sebou. Přitom úspěchy v domá- vstřelil střídající Kroupa. Obrana si
cích zápasech jsou základem pro bude muset dát největší pozor na
Bakaláøi
zvýšení atraktivity tohoto sportu ve
městě, kde má fotbal z hlediska přiProstějov (tok) – Studující fotba- táhnutí fanoušků tradičně značnou
listé to nemají vůbec jednoduché. konkurenci. Nutno ale zdůraznit,
Budoucí bakaláři Jan Šteigl a Lubo- že proti Dukle domácí prokázali, že
mír Machynek absolvovali ve stře- s papírovými favority umějí sehrát
du první z trojice státních zkoušek, otevřenou a vyrovnanou partii. PROSTĚJOV Solidní výkon zdoproto nestihli odjezd autobusu do Jenže dobře rozjetý zápas nedoká- bil prostějovské fotbalisty i ve
Chrudimi. Na východ Čech tak za- zali dotáhnout k úspěchu a ve dru- východních Čechách. Na hřišti
mířili po vlastní ose. Šteigl úspěch hém poločase už viditelně tahali za o dvě místa lépe postavené Chruu zkoušky navíc doplnil vedoucí kratší konec. Proti Hradci se ovšem dimi sahal v závěru zápasu 24. kola
brankou v zápase, která však nako- doma může vše vrátit do těch správ- Fortuna:N8rodní ligy po třech bonec nebyla tou vítěznou.
ných kolejí.
dech díky trefě Šteigla, když konečně vyšla jedna z brejkových situací.
Nakonec si eskáčko do tabulky připsalo pouze bod, protože pět minut
před koncem vyrovnal po standardní situaci domácí střelec Vašulín.
Hosté začali velmi aktivně a byli to oni,
„V Chrudimi jsme odehráli velice dobrý zápas, měli jsme dost šancí hlavně v prvním
kdo se dostal do prvních šancí zápasu.
poločase, abychom šli několikrát do vedení. Šance jsme bohužel neproměnili, v závěru
Nepřesností ve středu hřiště využil agilse nám sice podařilo dát branku, ale soupeř nás zatlačil, vytvořil si hodně standardních
situací okolo vápna i rohových kopů a z jednoho vytěžil vyrovnání. V úplném závěru
ní Lutonský, který pílil sám na gólmajsme mohli ještě dostat gól na 1:2, což by bylo hrozné, ale někdy to tak bývá. Beru to jako
na Zímu, míč mu ale v poslední chvíli

10
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vs.
Ekvádorce Batioju,
který má na kontě už
šest branek, o jednu méně zaznamenali Súkenník a Diviš. Žižkov
ve čtvrtečním vítězném zápase na
Vysočině nastoupil v sestavě Švenger – Řezáč, Březina, Žežulka, Tusjak – Súkenník, Bazal (57. Vůch),
Nešický – Diviš (77. Bezdička),
Batioja (90. Urbanec), Nabijev (57.
Szotkowski).
Podobné problémy se svým fotbalovým stánkem má dlouhodobě
i Hradec Králové. Pod pověstnými
lízátky se ale na podzim eskáčku výsledkově dařilo, když zvítězilo 2:1.
Stačil na to jeden vstřelený gól Rolincem, ten první si domácí vstřelili
sami. Votrokům pak nepomohl ani

kontaktní gól z pokutového kopu.
Hradec Králové pod vedením trenéra Frťaly nezačal soutěžní ročník
nejlépe, prvních pět kol se pohyboval ve druhé polovině tabulky.
Pak se dostal na špici, většinou se
ale drží kolem čtvrté příčky, tedy
těsně pod postupem do baráže.
Po jarním restartu soutěže sice
Votroci padli jen jedinkrát v Praze
s Vyšehradem, čtyřikrát ale pouze remizovali, naposledy doma se
Zbrojovkou Brno. To je na nejlepší
místa zatím málo. Los ale nemají
Hradečtí v závěru nejhorší, takže
ještě mohou o baráž zabojovat.
Střelecky u soupeře eskáčka zcela
jednoznačně kraluje Adam Vlkanova, který má na kontě už jedenáct branek, pak je obrovská propast, druhý v pořadí Erik Prekop
má pouhé čtyři. Bod se Zbrojovkou ovšem zachránil svým prvním
gólem teprve devatenáctiletý mla-

dík Denny Samko. Hradec v tomto
utkání nastoupil v sestavě Ottmar –
Čech, Martinec, Král, Urma – Zbrožek (68. Soukeník), Rada – Šípek
(77. Donát), Vlkanova, Procházka
(61. Samko) – Prekop (77. Firbacher).
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Eskáčko bodovalo i v Chrudimi

OKÉNKO KAPITÁNA
aneb pohledem jana poláka

ztrátu dvou bodů, protože jsme dominovali na míči a byli lepším týmem. Proti pražské
Dukle jsme začali dobře, dvakrát jsme vedli. Dukla prokázala svoji kvalitu, je dobrá
na míči, kombinovala velice dobře. Opět z rohového kopu nám dala vítěznou branku.
Neměli jsme pak vážnější šanci na to, abychom utkání ještě vyrovnali. Škoda vyrovnání
před poločasem, když vedete o jednu branku, je to jistě výhoda. Soupeř by musel ve druhé
půli víc otevřít hru a my mohli mít víc prostoru v jejich defenzivě, takže to mohl být jiný
zápas, ale to jen spekulujeme. A následující utkání? Když hrajete v televizi a proti kvalitnímu soupeři, což Žižkov momentálně je, protože to potvrzuje i výsledky a svými ambicemi, tak to je velká motivace. Viktorka je na třetím místě, daří se jí, chtějí do baráže,
chtějí se poprat o ligu. Motivace je už sám fakt hrát proti kvalitnímu týmu.“y se to tento
týden proti Varnsdorfu a Líšni podařilo, určitě bychom se tomu nebránili.“
Jan POLÁK,
kapitán 1.SK Prostějov

ukopl na roh obránce Vencl. Vzápětí šel
v brejku na druhé straně Sixta s Rybičkou, ten ale prováhal správný okamžik
a situaci vyřešil Bialek spolu s brankářem Muchou.
Aktivita obou týmů směrem dopředu
pokračovala. Přestože byl střelecky
aktivní, další obrovskou příležitost si
Prostějov vypracoval až po hodině hry.
Pašek se pěkně uvolnil přes Trávníčka
a postupoval sám na branku, jeho střelu
však efektním skluzem zblokoval bránící Janoušek. Na domácí straně to zkoušel z dálky Sixta, nebyl ale dostatečně
přesný. To byl ostatně hlavní problém
obou týmů a důvod stále bezbrankového stavu.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA – 24. KOLO
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Branky: 85. Vašulín – 78. Šteigl.
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Vše podstatné se událo až v posledních dvanácti minutách hry. Nejprve
byli hosté odměněni za svou aktivitu
v zápase a zaváhání Fofany potrestal
přesnou střelou podél gólmana Šteigl.
Pět minut před koncem ale Vencl našel
na malém vápně přesně hlavu Vašulína,
který srovnal skóre. Ještě v nastavení sahali domácí po třech bodech, Krčálova
střela ale Muchovu branku těsně minula.
(tok)
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Pozápasové hodnocení trenérù
Jaroslav VESELÝ - MFK Chrudim:
„Bylo to pro nás strašně těžké utkání, hodně soubojové, agresivní, nasazení na samé
hraně faulu od obou týmů. Měnily se určité úseky, kdy Prostějov ukázal, že má silné
mužstvo na míči, v určitých fázích nás přehrával, pak jsme se naopak my dostali do
pasáží, kdy jsme je přehrávali. Neustále hrozili z rychlý protiútoků, strašně těžko
jsme se dostávali v prvním poločase do vážnějších šancí. V druhém poločase bylo
více vzruchu, ztrát, zajímavých akcí. Dostali jsme takový nešťastný gól, dostat zase
doma gól z brejku, to prostě neberu, musíme být dobře zajištění, musíme se toho
vyvarovat. Musím ale ocenit mužstvo, že do toho opravdu hráblo a myslím, že konec
byl excelentní. Vydolovali jsme ze sebe síly, hráli jsme na samé riziko. Myslím, že jsme
zaslouženě vyrovnali a mohli jsme utkání přelomit na svou stranu. Ale objektivně
řečeno je ta remíza spravedlivá pro oba týmy.“
Pavel ŠUSTR - 1.SK Prostìjov:
„Vzhledem k vývoji utkání je škoda, že jsme ten konec neuhlídali. Myslím si, že jsme
tu situaci, ze které jsme dostali branku, měli určitě zvládnout. Takže pocity mám takové trochu smíšené. Myslím si, že jsme s našimi šancemi měli naložit lépe.“

d0GPÊéCUPCOKPWNQUVOWUÊOGJNGF÷VUV¾NGMWRąGFWq
EJCTCMVGTK\WLGFQDW,CPiVGKIN
PROSTĚJOV Na středeční zápas do Chrudimi
nepřicestoval s výpravou, ale se spoluhráčem po vlastní
ose. Není jednoduché skloubit studium a profesionální fotbal, přesto si ofenzivní záložník Jan Šteigl (na snímku) rychlý
sled zápasů pochvaluje. Důkazem dobrého rozpoložení budiž i vedoucí branka do sítě východočeského týmu. Ke třem
bodům ovšem nevedla.

Tomáš KALÁB
yy Vraťme se k utkání v Chrudimi,
jak jste jej viděl ze svého pohledu?
„Já jsem ho tedy viděl z lavičky...“
yy ...z větší části ano, ale v důležitém závěru jste už byl na hřišti!
„Dá se to tak říci. Od úvodní fáze
utkání měli kluci chuť hrát, hráli
dobře, kombinovali, dostávali se
k soupeřově brance. Chyběl jen dů-

raz v koncovce, dostali jsme se do
šancí, ale nevyužili jsme je. To se pak
promítlo na závěrečném výsledku.
Přišlo mi, že trenér sice nebyl s určitými pasážemi hry úplně spokojen,
ale kluci si to korigovali sami, aniž by
do toho lavička příliš vstupovala.“
yy Pak jste do zápasu vstoupil aktivně a skóre se brzy měnilo. Jak si
pamatujete vedoucí branku?
„Utkání jsem měl v dané fázi zápasu

oživit a uplatnit rychlost za obranou
soupeře. To se mi povedlo, když
jsem se díky Koudelkově přihrávce
dostal rychlým náběhem za obránce
Chrudimi a levačkou jsem obstřelil
brankáře. Mrzí mě, že jsme nadějný
výsledek neudrželi. Mám trochu dojem, že proti nám nešel jen soupeř,
ale i sudí, ale na to se vůbec nelze
vymlouvat, šancí na skórování jsme
měli dost.“
yy Nabitá dohrávka sezóny znamená proměnlivější sestavu, v některých zápasech hráč nastupuje
v základní sestavě, v dalším střídá,
ne každému to musí vyhovovat.
Jak se s tímto vyrovnáváte?
„Pro mě to je možná lepší. Vždy samozřejmě záleží na trenérovi, jakým

způsobem poskládá jedenáctku do
zápasu, kterou si pak obhájí. Nahuštění zápasů dává větší prostor
si zahrát a není to jen o tom, že na
hřišti docházejí síly. Každopádně je
v rychlém sledu zápasů větší motivace, hráč je více rozběhlý. Dohraje
se zápas, přijde regenerace, pak přípravný trénink a jde se zase na věc. Je
to možná i efektivnější a nejen kvůli
tomu, že je méně tréninků a více zápasové praxe. Není to špatné, hraje
se mi takhle dobře, každého fotbalistu samozřejmě vyburcuje víc zápas
než trénink. Má to jistě i opačnou
stránku, pokud se objeví zranění,
hráč přijde o více zápasů, není moc
času na léčení. Ale jsme aktivní a pořád v zápasovém kolotoči. Není čas
se příliš zaobírat předešlými zápasy,
musí se hledět stále dopředu, ať už se
předtím vyhraje nebo prohraje.“

yy Fyzicky to zatím jdee zvládnout?
nější, asi
„Je to samozřejmě náročnější,
apojeno
i kvůli tomu je do zápasů zapojeno
ykle.
mnohem víc hráčů než obvykle.
Nesmíme na to ale hledět,, je
ou
to prostě dané a v týmu jsou
be,
hráči, kteří naskočí za tebe,
řád
nebo ty naskočíš za ně. Pořád
jedeme všichni naplno.“
érie
yy Díky losu nastává série
upeři
zápasů s věhlasnými soupeři
počínaje Duklou přes Hradec
Králové konče Zbrojovkou. Jak
se na ten závěr těšíte a jaké šance
Prostějova vidíte do závěru soutěže?
„Všechny tyto týmy aspirují na nejvyšší druholigové příčky. Každému
se to budeme snažit co nejvíce znepříjemnit. A také ukázat, co v týmu
je. Každý zápas v této soutěži je jiný,

(QVQCTEJKX8GéGTPÊMW

každý soupeř se může namotivovat
nebo naopak podcenit. Netřeba se
příliš dívat, jestli je soupeř z horní
nebo spodní části tabulky, do každého zápasu je třeba nastoupit disciplinovaně a naplno. Nadcházející soupeři jsou určitě atraktivní a věřím,
že se fanoušci rádi přijdou podívat.
Budeme se snažit uhrát co nejlepší
výsledky.“

www.vecernikpv.cz
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VÍCE VOLEJBALU

BYLI JSME
U TOHO

A VE VĚTŠÍ INTENZITĚ
PROSTĚJOV Dva týdny strávil národní tým volejbalistek České
republiky na soustředění v Prostějově. Ten druhý trval od pondělí 15. do pátku 19. června dopoledne a jeho náplň se od úvodního období poněkud lišila. PROSTĚJOVSKÝ Večerník vyrazil
na inspekci, aby pořádně prozkoumal, jak se chystají budoucí
hvězdy českého volejbalu.
ně moc. Příprava v rozumné míře,
celkově fajn,“ shodovaly se členky
reprezentace po jednom ze závěrečných tréninků v hale prostějovského
Národního sportovního centra.
Zajímavou jednotku zaměřenou právě na individuální prvky ve hře pozorně sledovala z hlediště skupinka juni-

EXKLUZIVNÍ
reportáž
pro Večerník
Marek
SONNEVEND
Zatímco v prvním týdnu osmnáctičlenný výběr nejlepších hráček tuzemska trávil hodně času různými
cviky i posilováním a při herních trénincích plejerky vůbec neskákaly, tak
pětidenní cyklus číslo dva už šel mnohem víc do pilování volejbalových
činností s míčem v plném pohybu.
Svěřenkyně hlavního kouče Giannise Athanasopoulose a jeho početného realizačního štábu již předtím
nabraly potřebné tempo i jistotu po
koronavirové pauze, tudíž mohly dostat víc naloženo ve vyšší intenzitě.
„Bylo to náročné, ale ne nijak hroz-

orek vékáčka společně s šéftrenérem
klubové mládeže Alešem Novákem.
Během celého kempu do ochozů
zavítalo rovněž několik místních fanoušků, kteří byli nejvíc zvědavi na
dvě zástupkyně domácího oddílu:
univerzálku Gabrielu Kopáčovou
a nahrávačku Kláru Dvořáčkovou.
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Druhá jmenovaná však od 15. do 19.
6. chyběla, neboť se učila na maturitu.
Každopádně si ženský nároďák ČR
užil perfektního zázemí v areálu marketingové agentury TK PLUS (kromě NSC PV ještě posilovna Letní

haly a Hotel Tennis Club s ubytováním, stravováním i regenerací), aby
se z nulové startovací pozice vinou
covid-19 posunul svou připraveností
o kus dále.
Nyní bude pokračovat soustředění-

Foto: Marek Sonnevend

mi v Jablonci nad Nisou, Pelhřimově či Jindřichově Hradci a čekat, jak
to dopadne s kvalifikací o postup na
Mistrovství Evropy 2021 původně
plánovanou od poloviny srpna do
začátku září.

)272*$/(5,(
klikni na

www.vecernikpv.cz
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Foto: Marek Sonnevend

2ąÊRTCXWP¾TQò¾MWRQ\QTWLÊ\JNGFKwV÷wÆHVTGPÆTON¾FGåG8-2TQ
UV÷LQX#NGw0QX¾MCLGJQUX÷ąGPM[P÷ Foto: Marek Sonnevend

80¾TQFPÊOURQTVQXPÊOEGPVTW2TQUV÷LQXUGUP÷MVGTÚOKTGRTG
\GPVCPVMCOKX[HQVKNKHCPQWwEKXÆM¾éMC Foto: Marek Sonnevend
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PROSTĚJOV Je odchovankyní Olympu Praha, v letech 2016 až
2018 strávila dvě sezóny ve VK Prostějov a poslední dva roky
nastupovala za UP Olomouc. Teď se čtyřiadvacetiletá blokařka Veronika Trnková na dva týdny vrátila do Prostějova
s reprezentací žen České republiky, která zde absolvovala první letošní soustředění v nové době koronavirové. Verče přezdívané Trnec Večerník po jednom
z tréninků v Národním sportovním centru položil několik otázek.

Marek SONNEVEND

Foto: Marek Sonnevend

yy Jakých bylo těch deset dnů
přípravy?
„Moc fajn. Myslím, že už jsme se
s holkama na tréninky hodně těšily,
ta vynucená pauza, myslím, nikomu
nic nepřinesla, zvlášť sportovcům.
Trenéři nároďáku na nás byli naštěstí
hodní, protože jsme celý první týden
nemusely skákat na síti a dělaly spíš
základní věci jak herní, tak s posilováním a cvičením. Postupně jsme

se do toho po dlouhé přestávce dostávaly, až ve druhém týdnu pak víc
najely na volejbalové věci.“
yyNáročnost se tedy zvyšovala?
„Dá se to tak říct. Cítíme, že jsme teď během toho druhého týdne už víc unavené, ale nejde o nic hrozného, trenéři jsou
rozumní. Ono je však jasné, že když tři
měsíce nedržíte balón a připravujete se
jen individuálně, tak přes veškerou snahu není váš fyzický stav úplně ideální.
O herní stránce nemluvě, kontakt s míčem ničím nenahradíte.“
yyNapříklad prostějovské hráčky šly do reprezentačního srazu
po šesti týdnech společné přípravy v klubu. Vy jste takovou možnost neměla?
„Bohužel ne. Ale jak říkám, celé ty tři
uplynulé měsíce jsem se snažila sama
pracovat na kondici. Chodila jsem běhat, cvičila, občas vyjela na kole nebo si
šla zahrát tenis či jiné doplňkové sporty.
Volejbal jsem úplně vynechala, protože

můj bývalý klub přípravu dlouho nezahajoval, a když nakonec ano, tak jsem
nedostala možnost se zapojit.“
yy Po dvou úvodních týdnech
s reprezentací se cítíte dobře?
„Určitě ano. Po předchozí pauze a při
zvyšující se zátěži jsem sice měla
menší zdravotní potíže, tahalo mě
stehno plus nějaké další drobné bolístky. Naštěstí nic vážného, teď už
jsem v pořádku a v pohodě.“
yy Neuvažovala jste vzhledem
ke zrušení Evropské ligy a nejistotě
nad osudem kvalifikace Mistrovství Evropy, že byste se současného
přípravného bloku národního výběru ani nezúčastnila?
„To vůbec ne, spíš naopak jsem se
o to víc těšila na opětovné tréninky.
Navíc v reprezentaci, kam je každá
pozvánka pro mě čest. Myslím, že
tříměsíční přestávka kvůli koronaviru
byla na odpočinek dostačující, spíš až
moc dlouhá.“

yy Během vašeho působení
v Prostějově ještě Národní sportovní centrum nestálo. Trénovala jste
v něm tedy premiérově?
„Právě že ne, nároďák tu měl jedno kratší soustředění už loni před
odletem do Číny na olympijskou
kvalifikaci. Každopádně je tahle hala
moc pěkná a moderní, celkově jsme
v Prostějově měly výborné zázemí se
vším všudy. S holkama jsme si to tady
určitě užily.“
yy Pokud se vrátíme na oddílovou notu, v Olomouci jste skončila.
Už máte jasno, kam zamíříte nyní?
„Ještě ne. Ale těhotná nejsem a končit
kariéru ještě taky nehodlám.“ (smích)
yy Upřednostňujete za stávající
zdravotní situace ve světě tuzemské angažmá, nebo nevylučujete
ani cizinu?
„Nevylučuju nic, víc však ohledně
mého nového klubu zatím opravdu
neřeknu.“

Amatérská HVL volejbalistů vyvrcholí v sobotu venkovním
+9/60©h(1¹&+'58l67(9

Pořadí po základní části (odehráno 5 kol ze 7): 1. TJ Haná Metal Prostějov 86, 2. Vyškov 76, 3. Sexmeralda
Prostějov 74, 4. Glauber 74, 5. Našrot 67, 6. Sportovní klub K2 Prostějov 64, 7. Premiéra 60, 8. Zelená kometa 55,
9. VK Vrbátky 54, 10. Pohodáři 45, 11. Společenstvo kulatého míče 43, 12. Galaxie 38, 13. Sokol I Prostějov 37, 14.
Reálka 32, 15. Renegades 28, 16. Tučňáci na haluzi 26, 17. Kaktusáři 20, 18. Fénix 15, 19. Citróni 15, 20. Raubíři 7.
Program závěrečného turnaje v sobotu 27. června: 8.00 hodin Vyškov – Našrot (skupina A), Pohodáři – Sokol
I Prostějov (skupina B) a Tučňáci na Haluzi – Fénix (skupina C), 9.00 hodin TJ Haná Metal Prostějov – Sexmeralda
Prostějov (skupina A), VK Vrbátky – Společenstvo kulatého míče (skupina B) a Renegades – Kaktusáři (skupina C),
9.45 hodin Vyškov – Premiéra (skupina A), Pohodáři – Reálka (skupina B) a Tučňáci na Haluzi – Raubíři (skupina
C), 10.30 hodin Haná Metal – Našrot (skupina A), Vrbátky – Sokol I (skupina B) a Renegades – Fénix (skupina C),
11.15 hodin Sexmeralda – Premiéra (skupina A), Společenstvo – Reálka (skupina B) a Kaktusáři – Raubíři (skupina C), 12.00 hodin Haná Metal – Vyškov (skupina A), Vrbátky – Pohodáři (skupina B) a Renegades - Tučňáci na
Haluzi (skupina C), 12.45 hodin Našrot – Premiéra (skupina A), Sokol I – Reálka (skupina B) a Fénix – Raubíři
(skupina C), 13.30 hodin Vyškov – Sexmeralda (skupina A), Pohodáři – Společenstvo (skupina B) a Tučňáci na
Haluzi – Kaktusáři (skupina C), 14.15 hodin Haná Metal – Premiéra (skupina A), Vrbátky – Reálka (skupina B)
a Renegades – Raubíři (skupina C), 15.00 hodin Sexmeralda – Našrot (skupina A), Společenstvo – Sokol I (skupina
B) a Kaktusáři – Fénix (skupina C), 16.00 hodin finále a utkání o bronz v elitní skupině A, 17.00 hodin vyhlášení výsledků, 18.00 hodin Angel Factory hraje volejbalistům, 22.00 hodin party pokračuje bez hudby.

PROSTĚJOV Hanácká volejbalová liga smíšených družstev
2019/20 bude po koronavirové
přestávce přece jen dohrána!
Její závěrečný turnaj se koná
v sobotu 27. června od 8.00 hodin na antukových kurtech pod
otevřeným nebem v areálu vedle
pískových dvorců Beach Sport
Prostějov u aquaparku.
Ze základní části HVL se stihlo
uskutečnit pět kol, než udeřila
epidemie covid-19. Celá soutěž
byla následně přerušena a čekalo
se na vývoj zdravotní situace, který
byl naštěstí příznivý. Poslední dvě
dějství dlouhodobé fáze sice orga-

finálovým turnajem
nizátoři museli bez náhrady zrušit,
ale o finálové vyvrcholení sezóny
amatérští volejbalisté z Prostějovska i okolí nepřijdou.
Závěrečný díl aktuálního ročníku
Hanácké ligy se bude vzhledem
k mimořádným okolnostem hrát
skupinově, nikoliv formou obvyklého play-off. Ze dvaceti účastníků
přitom dorazí jen patnáct, neboť
pět týmů už v nezvykle pozdním
termínu nedalo dohromady své
sestavy.

Boje v jednotlivých třech grupách
proběhnou od 8.00 do 16.00 hodin, aby ve čtyři odpoledne přišel
na řadu zlatý hřeb: finálový zápas
a střetnutí o bronz v celé HVL
podle pořadí elitní skupiny A.
Poté dojde od 17.00 ke slavnostnímu vyhlášení výsledků a o hodinu později odstartuje závěrečná
party s hudbou kapely Angel Factory. Volejbaloví hobbíci si chtějí
celý den až do noci pořádně užít!
(son)
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PROSTĚJOV Dva týdny
po atraktivní, ale hladce
ztracené premiéře s největším favoritem (Modřice
0:6) vyzvali nohejbalisté TJ
Sokol I Prostějov ve 3. kole
Ligového poháru družstev
mužů ČR 2020 další velmi
kvalitní tým - SK Liapor
Witte Karlovy Vary. S tradičním účastníkem extraligy svedli znovu doma přece jen vyrovnanější partii,
nicméně i tak podlehli
vysoko 1:6. A v průběžné
tabulce elitní Divize I mimořádné soutěže hrané
v roce koronaviru zůstávají
jasně poslední.

Prostějovský Sokol už získal aspoň jednu dílčí výhru

)272*$/(5,(
klikni na
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PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Už dlouho před sobotním výkopem
zápasu přitom trenér „jedničky“ řešil,
kde známého soupeře vlastně přivítají.
„S časovým předstihem jsme rozhodli
o tom, že utkání vzhledem k nepřízni
počasí přesuneme z venkovního kurtu u sokolovny jinam. Většinu týdne
pršelo, i na sobotu je předpověď počasí
hodně špatná. Proto jsme si dohodli
exkluzivní náhradní hřiště v hale Národního sportovního centra Prostějov,“ informoval Večerník během pátku Richard Beneš.
Samotný duel v krásném prostředí odstartoval s mírným zpožděním a hned
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úvodní střet dvojic byl nadmíru dramatický. Ladislav Pírek s Tomášem
Robou sice okamžitě nabrali mírnou
ztrátu 0:2, ale od stavu 3:5 předváděli
proti věhlasnému Michalu Kokšteinovi a Jakubu Medkovi skvělý výkon.
Zahajovací set otočili na 8:7, zvládli
těsnou koncovku 10:9, ve druhé sadě
se drželi do stavu 4:4. Zbytek mače
včetně tiebreaku jim pak sice utekl
7:10 a 6:10, ovšem přesto šlo o slibný začátek – 0:1. Na poměrně dobrý
vstup navázala i druhá dvojka Lukáš
Pírek, Tomáš Žůrovec. V prvním dějství je sice slavný Jan Vanke s Danem

6TGPÆT-CTNQXÚEJ8CTč,CP8CPMG
&KX¾Mč
Putíkem jednoznačně přehráli (5:10),
leč poté kluci zabrali, chyby přešly na
opačnou stranu dvorce a vyústěním
bylo slibné skóre 7:5. Zanedlouho
měli bojovní borci ze srdce Moravy
dokonce dva setboly, bohužel ani jeden neproměnili. A zkušení hosté obrátili z 9:8 na 9:10 – 0:2.
Podobně smolně dopadla sada číslo
jedna v úvodních trojicích. Prostějovské trio bratří Pírků a Roby po váhavém odpichu (1:5) vytáhlo ze svého
arzenálu perfektní nohejbal, což vedlo
k bleskové otočce na 7:6. Nicméně
Vanke – Kokštein - Bíbr nezpanikařili,

1

Následně se ale Hanáci konečně dočkali svého premiérového bodu v celém
střetnutí. Špičkový singlista Roba byl
proti teprve patnáctiletému mladíkovi
Lukáši Tolarovi vysokým favoritem
a tuhle roli dlouho úspěšně plnil. Jenže
za stavu 10:3 a 7:4 talentovanému žákovi v barvách Liaporu pomohl Tomův
zkažený servis po oddechovém času,
vystřihl několik působivých výměn
a rázem se zrodilo drama (8:10). Naštěstí zkoncentrovaný domácí borec
ustál začátek tiebreaku (8:5), načež singl zdárně dorazil – 10:7 – 1:5!
Zápas tedy pokračoval, ovšem nikoliv
dlouho. Ve třetím souboji trojic se Pírek, Pírek a Roba herně hledali natolik
dlouhou dobu, že J. Medek, Putík,
Putík opanovali první set 2:10 a ve
druhém si nenechali vzít počáteční
náskok (1:5, 4:5, 6:9, 8:10). Závěrečné vzepjetí už Hanákům nepomohlo,

NOHEJBAL
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Ostatní výsledky - 3. kolo: Karlovy Vary –
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tím pádem si pětinásobní mistři extraligy se světovými šampiony v sestavě
odvezli očekávaný triumf výsledným
poměrem 1:6.
Ve třetím vystoupení se nohejbalisté Prostějova představí na půdě
Holice. Hrát se bude v sobotu
27. června od 14.00 hodin.

3R]½SDVRYÅKRGQRFHQÉWUHQÅUD
5LFKDUG%(1(h7-6RNRO,3URVWÈMRY

6
finiš o kousek urvali 9:10 a druhou část
již měli pod kontrolou (1:5, 3:8, 7:10)
– 0:3. Vzápětí si druhá trojka Žůrovec
- Petr Deutsch - Jan Valenta příliš neškrtla proti J. Medkovi a sourozencům
Putíkovým, když mnohem jistější
Západočeši nekompromisně trestali
jejich časté hrubky – 5:10, 6:10 – 0:4.
Podobný vývoj měla také třetí dvojka. Takzvaný plonk Deutsch - Valenta
dělal pro Sokol I v loňském ročníku 1.
ligy hromadu bodů, avšak letos se mu
zatím nedaří. A na Bíbra s J. Putíkem
viditelně neměl, což dokládá jednoznačný rezultát 5:10, 7:10 – 0:5.

„Celkově jsem s naším výkonem spokojený, hlavně v první polovině zápasu.
Obě úvodní dvojky i první trojka odehrály vyrovnaná utkání, v jednom případě kluci získali set a byly tam další těsné koncovky 9:10 nebo 8:10. Druhá
trojice i třetí dvojice pak sice patřily jasně hostům, když naše plonková dvojka
zatím nenavazuje na dobrou hru z minulé sezóny. Potom však zvládl roli favorita Tomáš Roba v singlu, byť měl s mladičkým a velmi talentovaným soupeřem hodně práce, ovšem nakonec to zvládl. Ve třetí trojce se následně projevilo, že Laďovi Pírkovi už trochu došly síly, nicméně porážku 1:6 nehodnotím
nijak špatně. Při troše štěstí to mohlo dopadnout 2:6 či 3:6, v souboji s dalším
špičkovým extraligistou jsme předvedli solidní nohejbal. Určitě lepší než před
dvěma týdny napoprvé proti Modřicím. Teď zkusíme ještě víc v Holici.“

-DQ9$1.(KUDMÉFÉNRXÄ6./LDSRU:LWWH.DUORY\9DU\
„Do Prostějova jsme přijeli pro vítězství, ale rozhodně jsme si nepředstavovali,
že tady vyhrajeme bez problémů v suchém triku. Domácí mají své kvality a po
jejich úvodní porážce 0:6 od Modřic jsem očekával, že proti nám se budou
chtít o to víc vytáhnout, spravit si chuť i náladu. Což se myslím potvrdilo, ale
my jsme utkání zvládli dobře. Důležité bylo, že se nám povedlo získat skoro
všechny vyrovnané koncovky, a s výsledkem 6:1 určitě jsem spokojený.“

Tomáš Roba: „Bojovali jsme jako tým a odvedli dobrý výkon“
PROSTĚJOV Navzdory maximální snaze hrozilo, že prostějovští
nohejbalisté v Ligovém poháru i napodruhé padnou doma nejvyšším
rozdílem 0:6. Po Modřicích směřovali k hladkému triumfu na Hané
rovněž Karlovy Vary, ale za stavu
0:5 odvrátil nepříjemného kanára
Tomáš Roba. V bitvě jednotlivců
přemohl mladičkého protivníka
a zajistil pro Sokol I první dílčí výhru v elitní divizi soutěže. Po utkání
pak poskytl Večerníku exkluzivní
rozhovor.

Marek SONNEVEND
yy Jak byste okomentoval svůj singl s teprve patnáctiletým Lukášem
Tolarem?
„Dařilo se mi většinu času hrát mnohem víc to, co jsem chtěl při porovnání
s minulým singlem proti Modřicím.
Ještě to nebylo ideální, ale soupeř
dlouho dost chyboval a za stavu 10:3,
7:4 vypadalo všechno jasně. Pak jsem

bohužel po time-outu zbytečně zkazil
podání, on se chytil a zbytek druhého
setu odehrál fantasticky. Před tiebreakem jsem měl docela nervy, naštěstí
mi vyšel vstup a vedení 8:5 se mi povedlo udržet. Oddechl jsem si, Tolar je
na svůj věk velká naděje.“
yy Byl celý zápas vyrovnanější než
před dvěma týdny s Modřicemi?
„Stoprocentně jo. Proti favoritovi jsme
většinu utkání hráli dobře, všichni bojovali jako tým a odvedli lepší výkon
oproti minulému utkání. Dneska to
mohlo skončit 2:6 nebo i 3:6, jedna
dvojka a taky trojka byly dost vyrovnané. V koncovkách jsme však udělali víc
chyb, projevila se kvalita i zkušenost
silných Varů. V sestavě mají výborné
ostřílené borce, jde o silný mančaft
z extraligy.“
yy Jak se vám hrálo v Národním
sportovním centru Prostějov?
„Ta hala je krásná, loni jsme tady měli
jednu exhibici. K přesunu z venku
dovnitř došlo kvůli špatnému počasí,

čímž jsme sice přišli o obvyklé domácí
prostředí, ale aspoň jsme si mohli zahrát v tomhle moderním stánku. Je tu
samozřejmě rychlejší povrch, na druhou stranu hodně místa okolo kurtu
pro zákroky v poli. Každopádně jsme
si to zde užili.“
yy Vy osobně jste rád za působení
v divizi 1 Ligového poháru?
„Rozhodně ano. Můžeme nastupovat
proti nejsilnějším týmům ČR, hrajeme utkání s mistry světa i dalšími špičkovými nohejbalisty a tím získáváme
cenné zkušenosti do budoucna. Příští
rok v první lize je určitě využijeme.“

yy Modřice jsou extrémně našlapané, Karlovy Vary i Vsetín též velice
silné. Dokážete víc potrápit alespoň
Holici v boji o postup do play-off?
„Já bych řekl, že i posílená Holice má
hodně kvalitní kádr. Na druhou stranu
hrát se dá s každým, vždycky jde bojovat a urvat nějaký ten jednotlivý zápas.
No a pokud by se to víc sešlo díky super výkonu celého našeho mančaftu,
tak třeba získáme i nějaké body do
tabulky. Byť by asi šlo o velké překvapení. Prostě to budeme dál zkoušet
a uvidíme hned příště v Holici, co
zvládneme.“
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Nohejbalový Přebor škol byl slavnostně zakončen
PROSTĚJOV Ve středu 10. června
před plánovaným Přeborem firem byla
slavnostně uzavřena jiná dlouhodobá
soutěž Prostějovska v nohejbalu – Přebor základních škol 2020.
„Druhý ročník se hrál od ledna, celkem
bylo plánováno šest bodovaných turnajů.
Což se ale stoprocentně nepodařilo kvůli
nucené přestávce zapříčiněné koronavirovou epidemií, z plného počtu proběhly
jen čtyři díly. A poslední dva jsme po dohodě s vedením zúčastněných škol zrušili,“
informoval ředitel Přeboru škol Richard
Beneš.
Slavnostní vyhlášení se konalo v areálu
nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov vedle sokolovny na Skálově náměstí za
deštivého počasí. Ceny osobně předávali

náměstek primátora statutárního města
Prostějov Jan Krchňavý, šéf soutěže Richard Beneš a předseda oddílu nohejbalu
Jaromír Faltýnek.
„Jako hlavní organizátor musím kluky
pochválit za mnohem kvalitnější hru, než
tomu bylo v prvním ročníku 2019, a také
za sportovní přístup ke všem utkáním.
Současně věřím, že v dalším roce bude
účast školních družstev ještě početnější
než letos,“ uvedl Beneš.
„Chci poděkovat městu Prostějov, Olomouckému kraji a firmám Rulyt i Penam
coby partnerům za podporu této akce.
Současně patří naše díky rovněž panu
Berouskovi za jahody pro kluky a firmě
z Úsovska za dodané fit tyčinky na oslazení nejlepších celků. Zároveň děkuji

členovi Sportovní komise města Antonínu Duškovi za pomoc a náměstkovi primátora Janu Krchňavému za jeho účast
při slavnostním vyhodnocení soutěže,
v neposlední řadě i rozhodčímu Petrovi
Osmanovi za spravedlivé rozhodování některých turnajů,“ doplnil Beneš.
(son)
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1. ZŠ Melantrichova 15 bodů,
2. Gymnázium Jiřího Wolkera
5 (skóre 112:134),
3. ZŠ Jana Železného
5 (skóre 105:137).
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PROSTĚJOV Páteční galavečer ankety Sportovec města
Prostějov 2019, který se konal
v Národním sportovním centru, moderoval stejně jako loni
zkušený a distingovaný komentátor sportovní redakce
České televize Petr Vichnar. Ten
dvě stovky přítomných přivítal
výstižnými slovy. „Že jsme se
tady dnes i přes covid-19 sešli,
svědčí o tom, že prostějovský
sport vydrží všechno,“ pobavil
osazenstvo hned na úvod.
PŮVODNÍ
zpravodajství
pro Večerník

Marek
SONNEVEND
Zahajovací řeč vzápětí pronesl primátor statutárního města Prostějov. „Vítám vás v této krásné hale, za jejíž vybudování chci zase poděkovat všem,
kteří se o něj zasloužili – tohle zdůrazňuji při každé příležitosti. Mám

`#û,3,2 0/! "-/,-"1/2ß"/+,`(,3,2
velkou radost, že jsme tady navzdory
zdravotním problémům, které postihly celý svět. Tým organizátorů ze
Sportovní komise v čele s Milošem
Sklenkou se tím nenechal odradit
a celou akci s časovým odstupem
nachystal, za což mu patří velké poděkování. To si samozřejmě zasloužíte
i vy sportovci, neboť na velikost Prostějova pro něj dosahujete až neuvěřitelných úspěchů ve spoustě různých
odvětví. Jako vedení města veškerý
sport výrazně podporujeme a za sebe
mohu slíbit, že také dál budeme,“ řekl
mimo jiné František Jura.
Poté byla vyhlášena první kategorie
ankety. A Sportovní hvězdou prostějovských médií se stal Pavel Dopita,
závodník Spartan Race a současně
známý politik. „Ukázala se síla naší
komunity, jejíž členové dostali odvážný nápad, aby jeden z nás prostřednictvím hlasování vyhrál kate-

FOTOGALERIE
klikni na

www.vecernikpv.cz
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gorii mediální hvězdy. Povedlo se,“
okomentoval zajímavý počin Dopita
a pronesl bojový pokřik, na který
BYLI JSME
U TOHO
z hlediště od kamarádů Spartanů okamžitě přišla hodně hlasitá odpověď.
To už slavnostní setkání nabíralo
spád a bez otálení tak přišly na řadu
nejlepší Mládežnické týmy roku.
Zasloužený triumf připadl talentovaným tenistům TK Agrofert Prostějov
před dorostem oddílu Lukostřelba
%GPW5RQTVQXPÊUTFEGFQUVCNCwÆHMCVGPKUQXÚEJRTQLGMVč6-2.752GVTCèGTPQw Prostějov a juniory Raft Teamu Tomi
MQX¾DÚXCN¾X[PKMCLÊEÊJT¾éMC&GMQTQXCNLKRTQUV÷LQXUMÚRTKO¾VQT(TCPVKwGM,WTC Remont Prostějov. Při první z Vich
(QVQ4CFGM8¾ÿC narem připravených humorných
videovsuvek pak trenér tenisového
9ÙVOHGN\DQNHW\6SRUWRYHFPÈVWD3URVWÈMRYD
mládí Tomáš Kajlík určoval podle
zvuku, které dvě slavné hráčky při hře
Sportovec roku
tolik hekají. Marii Šarapavovou uho,KąÊ241%*<-# MWNVWTKUVKMC2TQUV÷LQX
dl, Viktorii Azarenkovou ne.
&CPKGN$#$14 FT¾JQX¾E[MNKUVKMC6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQX
Následně populární zpěvák Bohuš
,CMWD(6#è0ª- PQJGLDCN6,5QMQN+2TQUV÷LQX
Matuš naživo zazpíval úvodní ze čtyř
Talent roku
písní, postupně během večera nádiV÷R¾PMC(4'/.18 E[MNKUVKMCtDKMTQU6WHQ2CTFWU2TQUV÷LQX
herně interpretoval oblíbené songy
2. Barbora 0'&1/18 RNCX¾PÊ6,2TQUV÷LQX
Asi do věží a Slavíci z Madridu od
3. Jan -18Ą URQTVQXPÊUVąGNDCtX\FWEJQXMC2TQUV÷LQX
Waldemara Matušky, Jdi za štěstím
Tým roku
od Karla Gotta či Stín katedrál, jenž
2#4#i76+56¦#51&7-.#24156ö,18
v minulosti proslavili Václav Neckář
4CHVCąK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX
a později i Petr Muk.
8QNGLDCNKUVM[8-2TQUV÷LQX
Kulturní zpestření hned vystřídalo
dekorování jedné ze dvou hlavních
/N¾FGåPKEMÚVÚOTQMW
kategorií. Týmem roku se stali para6'0+56¦6-#)41('4624156ö,18 XwGEJP[ON¾FGåPKEMÆMCVGIQTKG
šutisté ASO Dukla Prostějov, druzí
.WMQUVąGNEK.WMQUVąGNDC2TQUV÷LQX FQTQUV
skončili raftaři Tomi Remont Prostě4CHVCąK6QOK4GOQPV2TQUV÷LQX LWPKQąK
jov a třetí volejbalistky VK Prostějov.
6TGPÆTTQMW
Zástupce Dukly ve vojenské unifor<FGP÷M )1669#.& LWFQ 6, 5QMQN + 2TQUV÷LQX  .WDQOÊT 2'64i
mě Libor Jiroušek přitom v rámci
XQNGLDCN8-2TQUV÷LQX 2TGFTCI$'0è'- DCUMGVDCN$-1NQOQWEMQ
rozverného povídání s moderátorem
6TGPÆTON¾FGåGTQMW
osvědčil vytříbený smysl pro humor
4QOCP8'è'Ą# DKCVNQP-$2TQUV÷LQX 6QO¾w2.'0ª- HQVDCN5-2TQ odpovědí na otázku, jestli se při záUV÷LQX #PFTGLè'48'0-# DCUMGVDCN$%/1TNK2TQUV÷LQX 
vodech v čínském Wuhanu nesetkali
s nákazou. „Ten vir jsme tam zavlekli
0GRTQHGUKQP¾NPÊURQTVQXGETQMW
-TKUVÚPC 2+þ1518 LCEJVKPIYKPFUWTHKPI 1PFąGL 8;56#8ö. QTKGP my a on zmutoval, původně to byla
jen hanácká chřipka,“ rozesmál JirouVCéPÊD÷JDKCVNQP 2GVTC564;-18 5RCTVCP4CEG 
šek celou halu. Nenechal se zaskočit
%GPC5RQTVQXPÊMQOKUG
ani archivními záběry TV Nova, kdy
*QMGLQX¾ÆTCX2TQUV÷LQX÷Cå
tehdejší člen oddílu Radek Šíma
$QZGTUMÆOG\KP¾TQFPÊWVM¾PÊèGUMQt#WUVT¾NKGX2TQUV÷LQX÷
před lety přistál s padákem na sloupu veřejného osvětlení u místního
%GPCHCKTRNC[
velodromu. „Radek je bývalý kolega
,CP5#.#, DCUMGVDCN6,122TQUV÷LQX 6¾ÿCä+.-18 EXKéGPÊ
a jak můžete vidět, moc mu skákání
6,5QMQN++2TQUV÷LQX ,CTQUNCX2#.#6º NGFPÊJQMGL2TQUV÷LQX
nešlo, proto musel v Dukle skončit,“
zažertoval ještě jednou.
%GPC5RQTVQXPÊUTFEG
Ale teď zase vážněji, pojďme k Talen2GVTCè'401i-18 VGPKU6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
tu roku. Tím se stala desetiletá bikro5RQTVQXPÊWF¾NQUVTQMW
sařka Štěpánka Fremlová z cyklistické
1UNCX[NGVRTQUV÷LQXUMÆJQHQVDCNW 5-2TQUV÷LQX
stáje Tufo Pardus Prostějov následo/KUVTQXUVXÊ'XTQR[7XMQTHDCNW 5-4)2TQUV÷LQX
vaná plavkyní TJ Prostějov Barborou
$CT¾å(GF%WRWåGPèGUMQt-CPCFCXVGPKUW 6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
Nedomovou a malým sportovním
střelcem ze vzduchovky Janem Ková5ÊÿUN¾X[RTQUV÷LQXUMÆJQURQTVW
řem. Štěpánka zhlédla na velkoplošné
.WEKGi#(Ą18 VGPKU6-#ITQHGTV2TQUV÷LQX
obrazovce sérii tvrdých pádů bikroso5RQTVQXPÊJX÷\FCRTQUV÷LQXUMÚEJOÆFKÊ
vých jezdců i jezdkyň a povyprávěla
2CXGN&12+6# 5RCTVCP4CEG2TQUV÷LQX
o svém vítězství na mistrovství světa

v Belgii. „V Zolderu bylo hrozné vedro, čtyřicet tři stupňů ve stínu. Navíc
jsme celý den museli zůstávat v závodním prostoru za plotem, kam za
námi nesměli rodiče, mohli jsme jen
my za nimi na propustku v podobě
pásky na ruku. Celkově moc těžké
podmínky, ale dařilo se mi,“ svěřovala se Fremlová vysokým hláskem
s dětskou bezprostředností. „Příští
světový šampionát měl proběhnout
v americkém Houstonu, ale tam ho
zrušili. Tak čekáme, co bude,“ doplnila ohromně nadějná cyklistka.
Vzápětí na pódium vystoupali premianti hlavní kategorie ankety. Titul
Sportovec města Prostějova 2019 získal kulturista Jiří Procházka, pomyslné stříbro bral dráhový cyklista Tufo
Pardus Daniel Babor a bronz připadl
nohejbalistovi TJ Sokol I Prostějov
Jakubu Ftačníkovi. Sympatický silák
Procházka pak musel čelit tradičnímu
dotazu, jak se vůbec se svou vyrýsovanou postavou vejde do obleku, a se
smíchem vyvracel, že by na připraveném videu s přibližně šestiletým
drsně posilujícím chlapečkem byl
on. Následná fotografie coby jinocha
na prahu dospělosti už patřila jemu.
„Ano, to jsem já v sedmnácti, než
jsem se začal věnovat kulturistice. Takový šampón. Jedenáct let trvalo, než
teď vypadám takhle,“ stručně popsal
osobní přerod v mistra světa.
Vyhlašování dalších kategorií potom
šlo ráz na ráz. Trenéry mládeže se stali
Roman Večeřa z Klubu biatlonu Prostějov, Tomáš Páleník z fotbalového
1.SK Prostějov a Andrej Červenka
za basketbalový BCM Orli Prostějov. Jako Trenéři minulého roku se
zaslouženého potlesku dočkali kouč
judistů TJ Sokol I Prostějov Zdeněk
Gottwald, lodivod volejbalistek VK
Prostějov Lubomír Petráš a kormidelník basketbalistů BK Olomoucko
Predrag Benáček. Gottwald přitom
z video ukázky filmové komedie Jáchyme, hoď ho do stroje správně uhodl klubovou příslušnost judisty Františka Koudelky umně ztvárněného
hercem Luďkem Sobotou. „Je to STS
Chvojkovice Brod,“ nepochyboval.
K překvapení všech však z upraveného záznamu zaznělo: „Sokol I Prostějov, zřejmě slušnej oddíl!“
Hned dvě ceny si z galavečera odnesl Adam Mráček za ovládnutí obou
částí Fotografické soutěže pro širokou veřejnost. Nejvíc hlasů odborné
poroty dostaly jeho snímky Úder
v kategorii Sportovní fotografie i Ska-

teboard v kategorii Umělecká sportovní fotografie. „Dvě vítězství jsem
absolutně nečekal, je to pro mě velice
příjemné překvapení. Konkurence
byla tvrdá a po pravdě jsem si myslel,
že se nedostanu ani mezi tři nejlepší,“
radoval se Mráček fotící například pro
boxery BC DTJ Prostějov.
Ti obdrželi Cenu Sportovní komise
za uspořádání vynikajícího mezinárodního utkání Česko – Austrálie
na Masarykově náměstí přímo před
prostějovskou radnicí. A v téže kategorii byla oceněna také hokejová éra
v Prostějově mezi lety 1980 až 1990.
Za ledový sport pocty převzali aktivní
pamětníci tehdejšího období Milan
Sedlo, Jiří Čarnecký a Ivo Peštuka, za
rohovníky koučové i organizátoři Petr
Novotný s Martinem Klíčem.
Neprofesionálními sportovci roku
byli dekorováni Kristýna Piňosová
(jachting a windsurfing), Ondřej Vystavěl (orientační běh a biatlon) a Petra
Stryková (Spartan Race). A co nejlepší
Sportovní události 2019? Fotbalové
oslavy 115 let existence 1.SK Prostějov, korfbalové Mistrovství Evropy
U21 spolupořádané SK RG Prostějov
a tenisová baráž Fed Cupu žen Česko
– Kanada v areálu TK Agrofert Prostějov. Primátor a zároveň šéf zdejších
fotbalistů František Jura barvitě líčil
peripetie velkolepého exhibičního duelu hvězd, o tom však více až v příštím
vydání Večerníku.
To už šla celá akce pomalu do finále.
Ceny fair-play za celoživotní činnost
ve sportu udělaly radost Janu Salajovi z basketbalového TJ OP Prostějov, cvičitelce Táně Žilkové ze Sokola II Prostějov a Jaroslavu Palatému,
prostějovskému hokejovému patriotovi. Speciální ocenění Sportovní
srdce putovalo k šéfce tenisových

projektů TK Agrofert Prostějov Petře Černoškové, někdejší špičkové
hráčce. A do Síně slávy prostějovského sportu byla uvedena rovněž
skvělá tenistka z ještě nedávné doby
Lucie Šafářová, za kterou pocty převzal jednatel marketingové agentury
TK PLUS a guru bílého sportu v regionu i celé ČR Miroslav Černošek.
Společně s Františkem Jurou pak předali charitativní šek na deset tisíc korun
Mateřskému centru Cipísek. „Chtěla
bych moc poděkovat za tento finanční
příspěvek, jenž vnímám jako takový
dárek ke dvacátému výročí existence
našeho centra, které jsme na jaře oslavili. Dětem za věnované peníze koupíme nějaké sportovní vybavení, ať si
hrají a přitom se věnují pohybu,“ řekla
ředitelka Cipíska Jitka Zapletalová.
Petr Vichnar okamžitě přidal ještě
jeden bonmot o tom, že vousy zarostlý primátor by mohl jít děti pobavit
jakožto Rumcajs. Městský boss to
přijal s pobaveným smíchem a celou
sešlost pak uzavřel závěrečným proslovem. „Za tento krásný večer chci
poděkovat všem, kteří se na něm
jakkoliv podíleli. V první řadě panu
Vichnarovi za bezvadné moderování,
dále Sportovní komisi i dalším spolupořadatelům a partnerům za výborně
zvládnutou organizaci a především
sportovcům za příkladnou reprezentaci Prostějova. Ať se vám starším
nadále tak daří a vy mladší si plňte své
sny i touhy s pomocí trenérů, kteří
vás ke skvělým úspěchům dovedou,“
zakončil František Jura.
V příštím vydání Večerníku přineseme obsáhlé ohlédnutí za
slavnostním vyhlášením ankety
Sportovec města Prostějova 2019
včetně rozhovoru s vítězem hlavní
kategorie Jiřím Procházkou!
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